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Informačný leták k auditu pre zamestnancov 

Zanedlho sa na vašom pracovisku uskutoční významná návšteva zo strany nezávislého inšpektora. Pozvali 
ho zákazníci vašej spoločnosti, aby zistil viac o pomeroch a podmienkach vášho zamestnania. Zabezpečte, 
prosím, aby všetci vaši pracovní kolegovia (vrátane dočasných pracovníkov) vedeli o tejto návšteve. 

Táto návšteva súvisí s oveľa väčším projektom s názvom Ethical Trading Initiative (ETI – Iniciatíva etického 
obchodovania). 

ETI je alianciou firiem, odborových organizácií a medzinárodných rozvojových organizácií, ktoré 
spolupracujú pri podpore lepších pracovných podmienok a dodržiavania práv zamestnancov na celom 
svete. 

Inšpektor strávi na pracovisku istý čas a prediskutuje tieto otázky s pracovníkmi a manažmentom. 

Inšpektor náhodne vyberie niekoľko pracovníkov, s ktorými prediskutuje podmienky na pracovisku a 
práva. Vypočuje si vaše názory o tom, čo sa robí dobre, a tiež vaše návrhy na zlepšenie.  

Pracovníci budú požiadaní, aby poskytli svoj súhlas skôr, než si pozrieme ich osobné údaje, v súlade so 
Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR). 

Diskusia sa bude týkať nasledujúcich otázok: 

• či je vaše pracovisko bezpečným a zdravým miestom pre prácu,

• či sú mzdy minimálne na úrovni zákonného minima,

• či máte slobodu angažovať sa v odborových organizáciách a vyjednávať s manažmentom  o
mzdách a podmienkach,

• či žiadny z pracovníkov nie je vystavený diskriminácii,

• či sa vyskytuje nútená práca vrátane núteného alebo neplateného nadčasu, prílišných
nadčasových hodín alebo nevyplatenej mzdy.

Všetky rozhovory budú dôverné a inšpektor neodhalí totožnosť žiadneho pracovníka manažmentu. 
Zamestnanci budú môcť hovoriť otvorene a účasť nebude spojená so žiadnymi nepriaznivými následkami. 

Ak má ktokoľvek akékoľvek otázky alebo obavy ohľadom tohto procesu, mal by kontaktovať Alison 
Wheelock zo spoločnosti Verner Wheelock, ktorá poskytne ďalšie informácie v prípade potreby: 

tel.: 01756 700802, 

email: office@vwa.co.uk, 

alebo vyplniť náš online dotazník: www.vwa.co.uk/ethical-audits/ethical-concerns.html 

Potrebujeme vašu aktívnu účasť, aby bola táto návšteva užitočná. Prosím vás, aby ste informovali kolegov 
a aby ste boli pripravení na túto návštevu. Po audite vás bude manažment informovať o výsledkoch a 
detailoch nasledujúcich krokov.  

Podpísaná 

Alison Wheelock 
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