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The H&M Way

 – každý den žijeme podle svých zásad a směrnic
The H&M way

jakoukoli roli, a abychom všichni sloužili ve všem, 
co děláme, jako dobré vzory H&M. Když podnikáme 
způsobem zvaným „the H&M way“ jednáme eticky, 
poctivě a odpovědně. Neustále nabádáme své 
dodavatele a ostatní obchodní partnery, aby jednali 
stejně. To, co stojí v tomto dokumentu, známe 
u H&M již nazpaměť. Jelikož jsme ale všichni 
vyslanci H&M, rád bych zdůraznil význam našich 
hodnot a směrnic, protože právě ty vždy slouží jako 
východisko našeho jednání. Jejich dodržování v 
každodenním životě je pro naše podnikání a náš 
dlouhodobý úspěch zásadní.

Karl-Johan Persson
výkonný ředitel H&M Hennes & Mauritz AB

H
&M stojí na pevných základech. Naše 
obchodní koncepce „kvalitní móda za 
nejlepší cenu“ je stejně jasná jako naše 
hodnoty, jejichž základem je úcta ke 

každému jednotlivci a zahrnují i pevnou víru v 
naše lidi. Dalšími sdílenými hodnotami je týmová 
práce, jednoduchost, podnikatelský duch, sledování 
nákladů, přímé a otevřené jednání stejně jako úsilí 
neustále se zlepšovat. Tyto hodnoty představují 
„ducha H&M“ a jsou to ty samé hodnoty, na jakých v 
roce 1947 můj dědeček Erling Persson H&M založil. 

Dnes je H&M globální firmou s mnoha tisíci 
zaměstnanci, kteří slouží milionům zákazníků. 
Pocházíme z různých prostředí a národností, ale 
ať jsme, kdo jsme, spojuje nás duch H&M a touha 
poskytovat zákazníkům co nejlepší nabídku módy – 
tu nejlepší kombinaci módy, kvality a ceny. 

Působíme na mnoha trzích po celém světě, 
rychle expandujeme a každý den nabíráme nové 
zaměstnance. V dnešní době silné expanze závisí náš 
úspěch více než kdy dřív na našich lidech. Posuzují 
nás podle toho, jak jednáme a jak se chováme k sobě 
navzájem, k zákazníkům, dodavatelům a dalším 
zainteresovaným stranám, když podnikáme a každý 
den ovlivňujeme okolní svět.

V této souvislosti je nezbytně nutné, abychom vždy 
žili podle svých zásad a směrnic, ať plníme v H&M 

Tento dokument H&M se vztahuje na všechny značky v rámci skupiny H&M Group, jako jsou H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday a & Other Stories.
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Jsme kreativní a odpovědný módní podnik, který se řídí hodnotami a 
zaměřuje se na zákazníky. Základními principy jsou pro nás móda, 

zábava a akce. Definuje nás „the H&M way“: naše kultura, hodnoty a 
směrnice, které odrážejí srdce i duši H&M. 

„The H&M way“ definuje, kdo jsme, co děláme i jak to děláme.  
Je to jakási rámcová konstrukce, díky níž dokážeme neustále  
podávat dobrý výkon, společně pracovat a povzbuzovat růst a  

vývoj nových talentů.

Přinášíme všem svou obchodní koncepci  
– kvalitní móda za nejlepší cenu – a to 

udržitelným způsobem šetrným k životnímu 
prostředí – dnes, zítra i v budoucnu

KDo jsme

Co DĚLÁME
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PŘÍBĚH H&M 
– neutuchající vášeň pro módu

1947

Příběh H&M začíná v momentě, kdy Erling Persson 
otevírá ve švédském městě Västerås svůj první obchod 
Hennes nabízející dámské oděvy. 

60. LéTA 20. sToLETÍ

První obchod za hranicemi Švédska se otevírá v 
Norsku. V roce 1968 se přejmenuje na Hennes & 
Mauritz, když Erling Persson zakoupí obchod s 
loveckým zbožím Mauritz Widforss, s nímž přichází 
také sortiment pánského oblečení. To je počátek 
prodeje pánských i dětských oděvů.  

70. LéTA

H&M je zaregistrován na stockholmské burze. 
První obchod za hranicemi skandinávie se otevírá  
v Londýně. 

80. – 90. LéTA

Začíná globální expanze na nové trhy, jako je 
Německo, Nizozemsko, Belgie, Rakousko, 
Lucembursko, Finsko a Francie. 

2000

První obchody v UsA a ve Španělsku se otevírají v roce 
2000. V následujících letech H&M otevírá obchody na 
dalších evropských trzích i v Asii. 

2004

H&M začíná spolupracovat se slavnými návrháři. 
Prvním je Karl Lagerfeld a následuje ho řada  
dalších jmen. otevírá se 1000. obchod ve Francii,  
v Boulogne-sur-Mer nedaleko Lille.  

2006

Hlavní expanze internetového prodeje H&M. 

2007–2008

K H&M Group se připojují nové značky. V roce 
2007 je založena nezisková nadace H&M Conscious 
Foundation. Ve stejném roce je spuštěna nová značka 
Cos. V roce 2008 H&M získává podnik vyrábějící 
módu Fabric scandinavien AB a s ním i značky 
Weekday, Monki a Cheap Monday. 

2010

spouštíme první kolekci Conscious Collection, 
sestávající z materiálů šetrnějších k životnímu 
prostředí. otevírá se 2000. obchod, který se nachází v 
Ósace v Japonsku.

2011

Zahajujeme pobídkový program H&M Incentive 
Program pro všechny zaměstnance.

2013

spouštíme novou značku & other stories a internetový 
obchod H&M v UsA. otevírá se 3000. obchod. Nachází 
se v Čcheng-tu v Číně. 

BUDoUCNosT

Naše úchvatná cesta pokračuje, H&M proniká na nové 
trhy, rozvíjí nové koncepce, inovace a bezmeznou 
lásku k módě. 

Od té doby, kdy náš zakladatel Erling Persson otevřel roku 1947 první obchod Hennes,  
je základním principem H&M nabízet vždy zákazníkům kvalitní módu za nejlepší cenu.



5

The H&M Way

Naše hodnoty tvoří samotné jádro „the H&M way“. Tyto hodnoty provázejí naši činnost při 
každodenní práci s našimi zásadami a směrnicemi. Naše hodnoty se nazývají „duch H&M“.

Tyto hodnoty zajišťují, aby na pracovišti fungovaly krátké rozhodovací procesy, aby všichni pracovali společně rychlým tempem a mohli se navzájem spolehnout na  
své znalosti a schopnosti. Jednotlivé hodnoty se možná zdají být samozřejmé, ale společně vytvářejí jedinečnou kulturu, která se podle nás liší od řady jiných firem. 

Naše hodnoty, „duch H&M“, by měly být chápány jako podpora, mají nás posilovat a měli bychom je tedy uplatňovat při své každodenní práci.

NAŠE HoDNoTY – duch H&M

…udržitelnost je přirozenou součástí všeho, 
co děláme

Věříme lidem 

Jsme jeden tým 

Neustálé zlepšování 

Přímé a otevřené jednání 

Podnikatelský duch 

Přirozená jednoduchost 

Myslíme na náklady
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Jak PRACUJEME sPoLEČNĚ 

INKLUZIVNÍ PRACoVIŠTĚ
Klíčem k našemu úspěchu jsou naši lidé. 
Zavazujeme se zachovávat inkluzivní pracoviště 
přístupné pro všechny. Na takovém pracovišti se 
dodržují lidská práva, chováme se k sobě navzájem 
čestně, s úctou, pokorou a důstojností. Prosazujeme 
rozmanitost a rovnost a netolerujeme žádnou 
diskriminaci a obtěžování. H&M se zavazuje, že 
se bude řídit veškerými platnými pracovními a 
zaměstnaneckými zákony všude, kde působíme. 

PRACUJEME V TÝMECH A ŘÍDÍME sE 
DoBRÝMI PŘÍKLADY
Týmová práce hraje v H&M zásadní roli a je součástí 
naší kultury. Vždy nás pohánějí naše hodnoty a řídíme 
se dobrými příklady. Naši manažeři by měli vždy sloužit 
jako vzor a dobrý příklad ve všem, co dělají. Vedení 
kolektivu v H&M spočívá v inspiraci, delegování úkolů, 
poskytování zpětné vazby a motivaci. 

RosTETE sPoLU s NÁMI
Díky tomu, že zajistíme zábavné, kreativní a 
dynamické pracoviště, rosteme a rozvíjíme se všichni 
společně. Interní nábor a střídání na pracovních 
pozicích poskytují skvělé příležitosti. Každý je 
talentovaný a má pro H&M svůj význam. 

ZDRAVÍ A BEZPEČosT PŘI PRÁCI
Ve všech obchodech chceme zachovat příjemné a
udržitelné pracovní prostředí. To znamená, že pro 
vás, naše zaměstnance, také zajistíme bezpečné 
pracoviště. H&M podniká preventivní opatření, 
aby svým zaměstnancům zajistil dlouhodobou 
bezpečnost a dobré zdraví. Nabádáme zaměstnance, 
aby svému vedoucímu hlásili nehody či riskantní 
pracovní podmínky.

Věříme, že naše společné hodnoty vytvářejí energii a oddanost společnému úsilí. Když zajistíme zábavné,  
kreativní a dynamické pracoviště, jehož základem je týmová práce, všichni budeme růst a společně  
se rozvíjet. Každý, kdo u H&M pracuje, je zároveň vyslancem naší společnosti – záleží tedy na všem,  

co děláme i říkáme, interně v rámci podniku i mimo něj.
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Týmová práce  
hraje v H&M zásadní 

roli a je součástí  
naší kultury 

UPLATŇUJEME PoLITIKU oTEVŘENÝCH DVEŘÍ
H&M vytváří pracoviště, kde si ceníme a vážíme 
otevřené a upřímné komunikace mezi všemi kolegy. 
Jednou z našich klíčových hodnot je „přímé a otevřené 
jednání“. Naše politika otevřených dveří poskytuje 
všem kolegům příležitost otevřeně diskutovat o 
kterékoli pracovní otázce přímo s manažery. 

VZTAHY MEZI ZAMĚsTNANCI
Věříme, že jsme v každém smyslu dobrým 
zaměstnavatelem, a pracujeme v duchu férového 
partnerství. Respektujeme práva svých zaměstnanců 
zakládat libovolné organizace či do nich vstupovat. 
Věříme v konstruktivní vztahy se zaměstnanci a se 
všemi zaměstnaneckými organizacemi či odbory, 
které je zastupují. 

PŘI VŠEM, Co DĚLÁME, UsILUJEME o 
UDRŽITELNosT
Udržitelnost dává podnikání smysl a je nedílnou 
součást všeho, co děláme. Jde o sdílenou 
odpovědnost všech, kteří u H&M pracují, přičemž 
význam má úsilí každého z nás. 

DoDRŽUJEME ETICKé ZÁsADY A 
NEToLERUJEME ŽÁDNoU FoRMU KoRUPCE
Máme k dispozici dobrý „etický kompas“ a 
uplatňujeme nulovou toleranci ke všem formám 
úplatkářství a korupce, což vyjadřujeme ve svém 
protikorupčním programu a v Etickém kodexu. 

REsPEKTUJEME soUKRoMÍ, VČETNĚ 
oCHRANY DŮVĚRNÝCH INFoRMACÍ A 
MAJETKU PoDNIKU
Informace o H&M jsou významnými aktivy a 
zajišťují konkurenční výhodu. Proto musíme 
všechny důvěrné informace o firmě chránit. 
Zahrnují vše od smluv po informace o tvorbě cen, 
od expanze po marketingové plány, od finančních 
informací až po osobní. Tím pádem chráníme 
údaje jak o zaměstnancích, tak i o zákaznících a 
respektujeme soukromí všech zúčastněných.
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– Obchodní směrnice H&M *

Jak řešíme  
EXTERNÍ VZTAHY

Ve vztahu k našim 
zákazníkům 

ZAVAZUJEME sE ZÁKAZNÍKŮM VŽDY DoDÁVAT 
KVALITNÍ MÓDU ZA NEJLEPŠÍ CENU
Náš zákazník je pro nás vždy v centru zájmu, a to od 
procesu navrhování po vlastní zážitek z nakupování. 
Pochopit a uspokojit potřeby zákazníků je klíčem 
ke všemu, co děláme. Nabízíme každému módu, u 
níž věnujeme vysokou péči kvalitě. Chceme, aby si 
naši zákazníci byli jisti, že v H&M nakoupí ze všech 
obchodů nejlépe. 

ZÁKAZNÍK JE NÁŠ PŘÍTEL
Pokaždé, když jednáme se zákazníky, ať už v našich 
obchodech či na internetu, významně ovlivňujeme, 
jaký zážitek si z H&M odnesou. Proto se k nim 
samozřejmě vždy chováme přátelsky a zdvořile. 
Pokud nás zákazník požádá o pomoc, vždy se mu 
snažíme poskytnout co nejlepší servis bez ohledu  
na to, co právě děláme.

*Směrnice jsou použitelné všude v H&M Group, v případě potřeby se ale musí přizpůsobit místním/národním zákonům a předpisům. ** Mezinárodní obchodní komora/International Chamber of Commerce.

Každý den na nás působí v různých situacích okolní svět a my zas na něj. 
Pracovat u H&M znamená, že reprezentujeme značku H&M každý den tím,  

že uvádíme do praxe firemní hodnoty a směrnice. Když se spolu se svými 
zákazníky, dodavateli, obchodními partnery a dalšími zúčastněnými subjekty 

řídíme „the H&M way“, zajišťujeme, aby se naše komunikace se zainteresovanými 
osobami vyznačovala otevřeností, objektivitou, přístupností a citlivostí.

k lidským právům a s minimálním negativním 
dopadem na životní prostředí. Naše produkty by 
měly být trvanlivé, uživatelsky příjemné, kvalitně 
vyrobené, dobře střižené bezpečné a prosté 
škodlivých chemikálií. Naši zákazníci jsou erudovaní 
a požadují ten nejlepší design a nejvyšší kvalitu 
našich produktů. Zároveň chtějí, aby produkty byly 
vyrobeny se silným ohledem na udržitelnost, a to od 
volby materiálů až po uhlíkovou stopu při dopravě 
zboží do obchodů. Vždy se snažíme stát v čele úsilí 
o udržitelnost. Ta tvoří významnou součást naší 
nabídky zákazníkům. 
 
sDÍLÍME PosELsTVÍ ŠETRNéHo PŘÍsTUPU 
K ŽIVoTNÍMU PRosTŘEDÍ
Věříme, že je třeba se zákazníky intenzivně 
komunikovat o všech aktivitách v oblasti šetrného 
přístupu k životnímu prostředí, které podnikáme. 
Udržitelnost je přirozenou součástí veškeré naší 
činnosti a všichni se podílíme na tom, abychom 
poselství šetrného přístupu k životnímu prostředí 
předali i svým zákazníkům. 

NÁŠ MARKETING JE PoZVÁNKoU Do 
NAŠICH oBCHoDŮ
Využíváme směsici neustále se rozvíjejících externích 
médií, abychom zákazníky oslovili. Nejdůležitějšími 
z nich jsou naše obchody, zvláště pak výlohy, a 
naše internetové obchody. Marketing H&M má 
ohromný dopad, a proto je pro nás zásadní, abychom 
zákazníkům předávali pozitivní obraz naší značky 
a aby modelky a modelové zobrazovali naši módu 
vhodným a zdravým způsobem. Reklamní fotografie 
H&M si nekladou za cíl zprostředkovat nějaký 
konkrétní ideál, ale spíše škálu různých stylů, postojů 
a etnických původů. Kampaně jsou navrženy tak, 
aby působily jasným a jednoduchým dojmem s cílem 
informovat zákazníky o novinkách v H&M. Veškerý 
náš marketing je součástí zážitku z nakupování a má 
zákazníky nasměrovat a inspirovat k tomu, aby nalezli 
ty správné módní produkty jak v našich obchodech, 
tak i po internetu. Marketingové aktivity H&M jsou v 
souladu s reklamními směrnicemi MoK/ICC**.

PosKYTUJEME MÓDU ŠETRNoU K 
ŽIVoTNÍMU PRosTŘEDÍ, U NÍŽ JE HLAVNÍ 
ZÁRUKA KVALITY
Usilujeme o to, abychom poskytovali produkty 
navržené, vyrobené a transportované s úctou 
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NEToLERUJEME KoRUPCI A VŽDY 
JEDNÁME ČEsTNĚ
Ve vztahu k dodavatelům, podílníkům a 
obchodním partnerům jednáme zásadně vždy 
poctivě, čestně, transparentně a se smyslem pro 
fair play. Netolerujeme žádnou formu korupce a 
naši zaměstnanci i dodavatelé/obchodní partneři 
se musí zavázat, že budou dodržovat naše přísné 
protikorupční zásady, náš Etický kodex. Jsme 
odhodláni zajistit plnění úkolů Etického kodexu. 
To platí pro všechna obchodní jednání a všechny 
transakce ve všech zemích, ve kterých operujeme 
my i naši dodavatelé/obchodní partneři. H&M 
informuje, instruuje a školí zaměstnance i 
dodavatele/obchodní partnery, aby zajistil, že 
budou jednat v souladu s Etickým kodexem. 

MÁME TAKé PŘÍsNé ZÁsADY PRo DARY
Neakceptujeme žádné výhody, což zahrnuje i dary 
jakékoli velikosti a hodnoty. Naše zásady jsou v 

tomto směru jasné, snadno se dodržují a neposkytují 
prostor pro subjektivní hodnocení. 

VŽDY sE ŘÍDÍME ZÁKoNY
Dodržujeme veškeré platné právní požadavky a  
relevantní mezinárodní úmluvy a usilujeme o to,  
aby byla veškerá naše činnost udržitelná a etická. 

MUsÍME sE VYHNoUT sTŘETU ZÁJMŮ
střet zájmů může vzniknout, pokud osobní zájmy 
jednotlivce konkurují zájmům H&M či jsou s nimi 
v rozporu. Proto by se naši zaměstnanci měli 
vyhnout jakékoli skutečné či myslitelné situaci, 
která by mohla naši bezúhonnost ohrozit. Musíme 
skutečně usilovat o otevřené prostředí a jednat 
transparentně, aby se naši kolegové nebáli jakýkoli 
střet zájmů s důvěrou ohlásit.

Ve vztahu k našim 
dodavatelům a jiným 
obchodním partnerům 
H&M nevlastní žádné továrny, ale nakupuje 
produkty od dodavatelů, především v Asii a v 
Evropě. Se svými dodavateli úzce spolupracujeme, 
abychom zajistili, že dodržují Code of Conduct 
(Zásady chování) a Etický kodex H&M i naše přísná 
omezení užívání chemikálií. 

VĚŘÍME V DLoUHoDoBoU sPoLUPRÁCI 
s DoDAVATELI
Věříme, že se dobře řízené obchodní vztahy 
mohou potenciálně změnit v úspěšná strategická 
partnerství založená na sdílení rizik i zisků. Věříme, 
že takové spojenectví může nakonec vyústit v 
dlouhodobě skvělý obchodní výkon. 

sPoLEČNĚ UsILUJEME o UDRŽITELNosT
Firma H&M je hrdá na to, že veškeré obchodní 
operace provádíme ekonomicky, sociálně a 
ekologicky udržitelným způsobem. očekáváme, že 
se stejně budou chovat i naši dodavatelé a obchodní 
partneři, a snažíme se propagovat udržitelné provozy 
mezi svými partnery v celém dodavatelském řetězci. 

VE VŠECH PRoVoZECH DoDRŽUJEME 
LIDsKÁ PRÁVA
Zavázali jsme se respektovat lidská práva ve všech 
provozech, v dodavatelském řetězci a v komunitách, 
kde působíme. snažíme se vyhnout jakémukoli 
negativnímu působení v oblasti lidských práv a užívat 
svůj vliv na podporu jejich dodržování.
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Ve vztahu k dalším subjektům 
H&M se zavazuje úzce a otevřeně jednat s různými 
subjekty, se kterými spolupracujeme. To zahrnuje 
poskytování transparentních informací s cílem 
uspokojit jejich potřeby. 

DIALoG A sPoLUPRÁCE sE 
sPoLUPRACUJÍCÍMI sUBJEKTY
Po celý rok se H&M snaží udržet pravidelný 
dialog se zainteresovanými skupinami svých 
spolupracujících subjektů, jako jsou dodavatelé a 
jejich zaměstnanci, komunity kolem nás, nevládní 
organizace, mezivládní organizace, zákonodárci, 
průmyslníci a akcionáři. To podnikáme denně 
například prostřednictvím pravidelných schůzek, 
specializovaných průzkumů nebo aktivní účasti 
na nejrůznějších společných iniciativách. Aktivně 
vyhledáváme spolupráci s dalšími návaznými 
subjekty, abychom zlepšili výkon H&M jako firmy se 
společenskou odpovědností (corporate citizen). 

DLoUHoDoBÁ VYsoKÁ ZIsKoVosT NÁM 
UMoŽŇUJE PLNIT ZÁVAZKY
Nejdůležitější pro H&M i pro naše akcionáře 
je dlouhodobá vysoká ziskovost. Vysoká míra 
platební schopnosti zaručuje našim zaměstnancům 
dlouhodobou stabilitu a bezpečnost. Zisky a  
silné finanční postavení nám umožňuje naplňovat 
své závazky.  

KoREKTNÍ, NEUTRÁLNÍ A TRANsPARENTNÍ 
KoMUNIKACE
od roku 1974 je H&M kótován na stockholmské 
burze a vede otevřený dialog s akciovým trhem 
a s médii. Komunikujeme korektně, neutrálně a 

transparentně a řídíme se příslušnými smluvními 
zákony a předpisy. splňujeme informační předpisy 
stanovené NAsDAQ oMX stockholm. Vydáváme 
každoroční Zprávu o udržitelnosti (sustainability 
Report). Používáme globální směrnice pro hlášení 
o udržitelnosti GRI (Global Reporting Initiative 
sus¬tainability Reporting Guidelines) a dodatek 
pro sektor oblečení a obuvi (Apparel and Footwear 
sector supplement) a zároveň principy Globální 
smlouvy osN (UN Global Compact) jako základ pro 
hlášení o udržitelnosti. 

FéRoVÁ KoNKURENCE
H&M se zavazuje propagovat férovou konkurenci a 
podniká v prostředí otevřeného trhu.  

INsIDER TRADING (ZNEUŽÍVANÍ INFoRMACÍ 
V oBCHoDNÍM sTYKU)
Naši zaměstnanci mající k dispozici interní 
informace o H&M by měli jednat v souladu se všemi 
platnými pravidly pro insider trading. Interní 
informace H&M jsou neveřejné a pravděpodobně  
by výrazně ovlivnily obchodovatelnou cenu  
akcie H&M. 

JsME VŽDY oCHoTNI PLNIT DAŇoVé 
PoVINNosTI
H&M se nevyhýbá daňové povinnosti a naše daňová 
politika vždy odráží naše podnikání. H&M platí 
daně v řádném termínu. Bez průtahů poskytneme 
jakékoli relevantní informace, které požaduje 
příslušný daňový úřad, aby mohl přesně stanovit 
daňové závazky podniku. Interní transakční model 
H&M je zcela v souladu se směrnicemi organizace 
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (oECD) pro 
převodní ceny (Transfer Pricing). 

PoLITIKA
H&M neposkytuje přímé finanční příspěvky 
jednotlivým politikům či politickým stranám. 

NADACE H&M CoNsCIoUs FoUNDATIoN – 
VYTVÁŘET PoZITIVNÍ ZMĚNU
Kromě úsilí H&M dosáhnout udržitelné změny 
v hodnotovém řetězci se nadace H&M Conscious 
Foundation snaží pozitivně působit na každodenní 
život lidí a komunit v zemích, kde H&M podniká, v 
těsné spolupráci s řadou organizací jak na globální, 
tak na lokální úrovni.
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Víte, že zaměstnanci jsou klíčem k našemu úspěchu. 
Abychom ukázali, jak si jich ceníme, vytvořil H&M 
HIP – H&M Incentive Program (pobídkový program) 
– který od roku 2011 zohledňuje každodenní úsilí a 
dlouhodobou angažovanost zaměstnanců. Program 
byl spuštěn díky značnému finančnímu daru rodiny 
stefana Perssona.

Minimálně po pěti letech práce u H&M začnou 
mít zaměstnanci podíl z růstu zisku skupiny 
H&M Group. Čím déle jste u nás zaměstnáni, tím 
více získáte. Je to prosté a platí to pro každého 
zaměstnance H&M Group ve všech zemích bez 
ohledu na pozici, plat či pracovní smlouvu. 

Příspěvky z programu HIP se zaměstnancům 
začnou vyplácet po dovršení 62 let. Nicméně od 
roku 2021 si naši zaměstnanci budou moci zvolit, 
že první platbu dostanou, jakmile u H&M Group 
odpracují deset let. 

Podrobné informace o HIP, včetně odhadované  
výše vyplacených sum, naleznete na hm.com nebo 
H&M Inside.

Smluvní podmínky a pravidla se mohou v některých zemích vzhledem k místní legislativě lišit.

– pro každého u H&M
HIP – H&M Incentive Program
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Etický kodex 

Politika lidských práv 

Antidiskriminační politika a zásady rovnosti 

Zásady rozmanitosti 

Zásady při obtěžování 

Bezpečnostní zásady 

Vyřizování stížností 

Zásady pro konzumaci alkoholu a drog 

Protikorupční politika (Whistleblowing – 
oznamování korupce) 

Code of Conduct (Zásady chování) 

Zásady udržitelnosti 

Produktová politika 

Zásady pro nakupování 

Finanční zásady 

Daňová politika 

Komunikační zásady 

Reklamní politika 

Jelikož své zásady a směrnice neustále revidujeme, aby byly 
vždy aktuální, některé z výše uvedených zásad se časem možná 
změní nebo alespoň změní název. 

směrnice a zásady platí všude v H&M Group, nicméně je bude 
třeba přizpůsobit místním/národním zákonům a předpisům.

Kodexy a zásady, o které se tento 
dokument opírá:


