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The H&M Way

 – každý deň žijeme v súlade s našimi hodnotami a zásadami 
The H&M way

V tomto kontexte je životne dôležité, aby sme bez 
ohľadu na funkciu, ktorú zastávame v H&M, vždy 
konali v súlade s našimi hodnotami a dodržiavali 
naše pravidlá a aby sme boli všetci a vo všetkých 
činnostiach dobrými vzormi, reprezentujúcimi H&M. 
Keď obchodujeme v duchu H&M – „the H&M way“, 
robíme to eticky, poctivo a zodpovedne. Neustále 
povzbudzujeme aj našich dodávateľov a ostatných 
obchodných partnerov, aby konali rovnako. V tomto 
dokumente sa píše to, čo my v H&M dávno vieme 
spamäti. Ale keďže všetci reprezentujeme H&M, 
rád by som zdôraznil dôležitosť našich hodnôt a 
pravidiel, pretože vždy predstavujú východiskový 
bod pre každé naše konanie. Každodenný život 
podľa nich je zásadný nielen pre naše podnikanie, 
ale aj pre náš dlhodobý úspech.

Karl-Johan Persson
Výkonný riaditeľ H&M Hennes & Mauritz AB

H
&M stavia na pevných základoch. Naša 
obchodná stratégia „kvalitná móda za 
najlepšiu cenu“ je rovnako jasná ako 
naše hodnoty, ktoré vychádzajú z hlbokej 

úcty voči každému jednotlivcovi a ktoré zahŕňajú 
aj dôveru v našich ľudí. Našimi ďalšími spoločnými 
hodnotami sú tímová práca, jednoduchosť, 
podnikateľský duch, šetrnosť, úprimnosť a 
otvorenosť spolu s úsilím o neustále zdokonaľovanie. 
Tieto hodnoty reprezentujú „ducha H&M“ a sú to 
aj naďalej tie isté hodnoty, na ktorých v roku 1947 
založil H&M môj starý otec Erling Persson. 

Dnes sme globálnou spoločnosťou s tisícmi 
zamestnancov H&M, ktorí sa venujú miliónom 
zákazníkov. Pochádzame z mnohých kultúr a 
národností, ale nech už sme akíkoľvek, všetkých 
nás spája duch H&M a túžba poskytnúť našim 
zákazníkom tú najvýhodnejšiu módnu ponuku – 
najlepšiu kombináciu módy, kvality a ceny. 

Pôsobíme na mnohých trhoch po celom svete a 
rýchlo sa rozrastáme, takže každý deň prijímame 
nových zamestnancov. V tomto období silného 
rozmachu je náš úspech viac než kedykoľvek 
predtým závislý od našich ľudí. Sme posudzovaní 
podľa toho, ako konáme a ako zaobchádzame s 
ostatnými. S našimi zákazníkmi, dodávateľmi a s 
inými podielnikmi, pri každodennej komunikácii a 
obchodovaní s okolitým svetom.

Tento dokument H&M platí pre všetky značky v rámci skupiny H&M: H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday a & Other Stories.
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Sme tvorivá a zodpovedná módna spoločnosť založená na hodnotách 
a orientovaná na zákazníka. Pre nás sú podstatné móda, zábava a 
dianie. Charakterizuje nás „the H&M way“: naša kultúra, hodnoty a 

pravidlá, v ktorých sa odráža srdce a duša H&M. 

„The H&M way“ určuje, kto sme, čo robíme a ako to robíme.  
Je to niečo ako sústava, pomocou ktorej môžeme neustále riadiť  
svoj pracovný výkon, spolupracovať a povzbudzovať nové talenty  

v raste a rozvoji.

Prinášame všetkým našu obchodnú 
stratégiu – kvalitnú módu za najlepšiu cenu 
– a robíme to trvalo udržateľným spôsobom 

– dnes, zajtra aj v budúcnosti.

KTo sme

Čo ROBÍME
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PRÍBEH H&M 
– nekončiace nadšenie pre módu

1947

Príbeh H&M začína prvým obchodom s dámskymi 
odevmi Hennes, ktorý Erling Persson otvoril vo 
švédskom meste Västerås. 

60. ROKY

Otvára sa prvá predajňa mimo Švédska – v Nórsku. 
V roku 1968, keď Erling Persson kúpi obchod s 
poľovníckymi potrebami Mauritz Widforss, čím získa 
pánske odevy, sa názov spoločnosti mení na Hennes 
& Mauritz. Tu sa začína predaj pánskych a detských 
odevov.  

70. ROKY

H&M vstupuje na štokholmskú burzu cenných 
papierov. Otvára sa prvá predajňa mimo  
Škandinávie – v Londýne. 

80. – 90. ROKY

Začína globálny rozmach s novými trhmi, ako 
je Nemecko, Holandsko, Belgicko, Rakúsko, 
Luxembursko, Fínsko a Francúzsko. 

2000

V roku 2000 sa otvárajú prvé predajne v USA a v 
Španielsku. V nasledujúcich rokoch otvára H&M 
predajne na ďalších európskych trhoch aj v Ázii.

2004

Začína prvá spolupráca s návrhárom Karlom 
Lagerfeldom. Po nej budú nasledovať mnohé ďalšie. 
Otvára sa tisíca predajňa H&M – vo francúzskom 
meste Boulogne-sur-Mer pri Lille. 

2006

Veľký rozmach internetového predaja H&M. 

2007–2008

Do skupiny H&M pribúdajú nové značky. V roku 
2007 vzniká nadácia H&M Conscious Foundation ako 
globálna nezisková organizácia. V tom istom roku je 
na trh uvedená nová značka COS. V roku 2008 získava 
H&M módnu spoločnosť Fabric Scandinavien AB a s 
ňou aj značky Weekday, Monki a Cheap Monday. 

2010

Na trh prichádza prvá kolekcia Conscious Collection 
vyrobená z materiálov šetrnejších k životnému 
prostrediu. 
Otvára sa predajňa číslo 2000. Nachádza sa v 
japonskej Osake.

2011

Začína sa motivačný program H&M Incentive 
Program pre všetkých zamestnancov.

2013

Na trh uvádzame novú značku & Other Stories a 
internetový obchod H&M v USA.  
Otvára sa predajňa číslo 3000. Nachádza sa v  
čínskom Chengdu. 

BUDÚCNOSŤ

Naša vzrušujúca cesta pokračuje a H&M sa rozvíja 
na nových trhoch, prináša nové koncepty, inovácie a 
nekonečnú lásku k móde.

Odkedy náš zakladateľ Erling Persson v roku 1947 otvoril prvú predajňu Hennes,  
základným kameňom H&M bolo vždy ponúkať zákazníkom kvalitnú módu za najlepšiu cenu.
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Naše hodnoty predstavujú zdravé jadro v H&M – „the H&M way“. Tieto hodnoty spolu s našou firemnou politikou  
a našimi pravidlami nás majú viesť v každodennej práci. Našim hodnotám hovoríme aj „duch H&M“.

Tieto hodnoty vytvárajú pracovisko, kde sú cesty k rozhodnutiam krátke, kde všetci spolupracujú v rýchlom tempe a každý sa môže spoľahnúť na vedomosti a 
schopnosti ostatných. Tieto hodnoty, ktoré sa jednotlivo môžu zdať samozrejmé, spolu vytvárajú kultúru, ktorá je podľa nás jedinečná a odlišná od mnohých  

iných spoločností. Naše hodnoty – „duch H&M“ – predstavujú istý druh podpory, niečo, čo nás posilňuje a čo využívame v každodennej práci.

NAŠE HODNOTY – duch H&M

...prirodzenou súčasťou všetkého, čo robíme, 
je snaha o trvalú udržateľnosť

Dôvera v ľudí 

Sme jeden tím 

Neustále zdokonaľovanie 

Úprimnosť a otvorenosť 

Podnikateľský duch 

Prirodzená jednoduchosť 

Šetrnosť
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Ako SPOLOČNE PRACUJEME 

PRACOVISKO PRÍSTUPNÉ PRE VŠETKÝCH
Naši ľudia znamenajú náš úspech. Sme odhodlaní 
udržať pracovisko prístupné pre všetkých. 
Pracovisko, kde sa uznávajú ľudské práva a kde sa 
k ostatným správame poctivo, skromne, dôstojne 
a s úctou. Presadzujeme rôznorodosť a rovnosť, 
takže netolerujeme žiadny druh diskriminácie 
ani obťažovania. Spoločnosť H&M je odhodlaná 
presadzovať dodržiavanie všetkých platných pracovných 
a zamestnaneckých zákonov všade, kde pôsobíme. 

PRACUJEME V TÍMOCH A MOTIVUJEME 
VLASTNÝM PRÍKLADOM
Tímová práca je v H&M nevyhnutná a je súčasťou 
našej firemnej kultúry. Vždy sa riadime našimi 
hodnotami a ostatných motivujeme svojím vlastným 
príkladom. Naši vedúci pracovníci by mali byť vždy pre 
iných vzorom vo všetkom, čo robia. Schopnosť viesť 
v H&M znamená inšpirovať, delegovať, motivovať a 
vymieňať si spätnú väzbu. 

VY RASTIETE, MY RASTIEME 
Vytvárame zábavné, tvorivé a dynamické pracovisko, 
vďaka čomu všetci rastieme. Prostredníctvom interného 
výberu zamestnancov a rotácie pracovných miest 
ponúkame skvelé príležitosti. V H&M má každý šancu 
uplatniť svoj talent a na každom nám záleží.

Sme presvedčení, že z našich spoločných hodnôt vyviera energia a oddanosť. Vytvárame zábavné, tvorivé  
a dynamické pracovisko, kde je tímová práca základom všetkého, a vďaka tomu všetci rastieme. 

Každý, kto pracuje v H&M, reprezentuje našu spoločnosť – záleží na všetkom, čo robíme a hovoríme interne aj externe.
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Tímová práca je  
v H&M nevyhnutná  

a je prirodzenou 
súčasťou našej  

firemnej kultúry 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA NA 
PRACOVISKU
Vo všetkých prevádzkach sa snažíme udržiavať 
príjemné a trvalo udržateľné pracovné prostredie. 
Sem spadá aj starostlivosť o to, aby bolo pracovisko 
bezpečné pre všetkých zamestnancov. H&M 
robí preventívne opatrenia na ochranu zdravia a 
dlhodobej bezpečnosti našich pracovníkov. Všetkých 
našich zamestnancov povzbudzujeme, aby nehody 
alebo nebezpečné pracovné podmienky hlásili  
svojmu vedúcemu.

POLITIKA OTVORENÝCH DVERÍ
H&M vytvára pracoviská, kde sa otvorená a úprimná 
komunikácia medzi kolegami cení a rešpektuje. 
Jednou z našich hlavných hodnôt je „úprimnosť“. 
Naša politika otvorených dverí dáva všetkým 
zamestnancom právo otvorene rozobrať akúkoľvek 
pracovnú záležitosť priamo s vedúcim.

ZAMESTNANECKÉ VZŤAHY
Usilujeme sa byť dobrým zamestnávateľom v 
každom zmysle a veríme, že partnerstvo by malo byť 
spravodlivé. Vážime si právo našich zamestnancov 
organizovať sa alebo vstupovať do organizácií 
podľa vlastného výberu. Veríme v konštruktívne 
vzťahy s našimi zamestnancami a s akýmikoľvek 
zamestnaneckými združeniami alebo odbormi, 
ktoré ich zastupujú. 

VO VŠETKOM, ČO ROBÍME, SA SNAŽÍME O 
TRVALÚ UDRŽATEĽNOSŤ
Trvalo udržateľný rozvoj má v podnikaní zmysel a 
je neoddeliteľnou súčasťou všetkých našich aktivít. 
Ide o zodpovednosť, o ktorú sa v H&M delia všetci, 
pretože úsilie každého jednotlivca sa cení. 

KONÁME ETICKY A NETOLERUJEME 
KORUPCIU V ŽIADNEJ PODOBE
Máme dobrý etický kompas a nulovú toleranciu voči 
všetkým formám úplatkov a korupcie, čo je jasne 
vyjadrené v našom protikorupčnom programe a v 
Etickom kódexe. 

REŠPEKTUJEME PRÁVO NA SÚKROMIE 
A SNAŽÍME SA CHRÁNIŤ DÔVERNÉ 
INFORMÁCIE A FIREMNÝ MAJETOK
Informácie o H&M predstavujú dôležitý majetok 
a poskytujú konkurenčnú výhodu, takže je 
nevyhnutné, aby sme všetky dôverné informácie o 
spoločnosti riadne chránili. Sem patrí všetko od 
zmlúv cez informácie o cenách, otváranie nových 
pobočiek a marketingové plány až po finančné a 
osobné informácie. Znamená to pre nás ochranu 
údajov zamestnancov aj zákazníkov a úctu k 
súkromiu každého z nich.
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– obchodné smernice H&M *

Ako riadime 
EXTERNÉ VZŤAHY

S našimi zákazníkmi 
VŽDY SI STOJÍME ZA NAŠOU PONUKOU 
KVALITNEJ MÓDY ZA NAJLEPŠIU CENU 
PRE NAŠICH ZÁKAZNÍKOV
V centre našej pozornosti je vždy zákazník –  
od procesu návrhu až po zážitok z nakupovania. 
Chápanie a plnenie potrieb našich zákazníkov je 
jadrom všetkého, čo robíme. Každému ponúkame 
módu s vysokým dôrazom na kvalitu. Chceme, aby 
si naši zákazníci boli istí, že keď nakupujú v H&M, 
dostávajú tú najvýhodnejšiu ponuku. 

ZÁKAZNÍK JE NÁŠ PRIATEĽ
Pri každom kontakte so zákazníkom, či už v  
našich kamenných predajniach, alebo na internete, 
zohrávame dôležitú úlohu v jeho dojme z H&M.  
Je pre nás prirodzené, že sme k našim zákazníkom 
vždy priateľskí a zdvorilí. Keď nás zákazník požiada 
o akúkoľvek pomoc, vždy sa snažíme čo najlepšie mu 
poslúžiť bez ohľadu na to, čo práve robíme.

*Smernice sú platné vo všetkých častiach Skupiny, ale možno ich treba upraviť podľa miestnych / národných zákonov a nariadení. ** Medzinárodná obchodná komora.

Každý deň v rôznych situáciách komunikujeme s okolitým svetom a vzájomne 
na seba pôsobíme. Práca v H&M znamená, že všetci denne reprezentujeme 

značku H&M a robíme to pomocou našich hodnôt a pravidiel, ktoré uplatňujeme 
v praxi. Keď dodržiavame „the H&M way“ vo vzťahoch s našimi zákazníkmi, 

dodávateľmi, obchodnými partnermi a inými akcionármi, zabezpečujeme 
otvorenú, objektívnu, prístupnú a citlivú komunikáciu.

PONÚKAME UVEDOMELÚ MÓDU, KDE JE 
ZABEZPEČENIE KVALITY KĽÚČOVÉ
Snažíme sa ponúkať tovar, ktorý navrhujeme, vyrá-
bame a prepravujeme s ohľadom na ľudské práva 
a s čo najnižším negatívnym dopadom na životné 
prostredie. Naše výrobky by mali byť odolné, ľahko 
používateľné, kvalitne vyrobené, správne strihané, 
bezpečné a bez obsahu škodlivých chemikálií. Naši 
zákazníci sú dobre informovaní a požadujú výrobky 
nielen s najlepším dizajnom a kvalitou, ale aj s veľ-
kým ohľadom na trvalú udržateľnosť, a to od použi-
tých materiálov až po uhlíkové splodiny spôsobené 
prepravou tovaru do predajní. Vždy chceme byť na 
čele úsilia o trvalú udržateľnosť. Záujem o životné 
prostredie predstavuje dôležitú súčasť našej ponuky. 
 
ŠÍRENIE NÁŠHO UVEDOMELÉHO POSOLSTVA
Sme presvedčení, že je dôležité stále viac s našimi 
zákazníkmi komunikovať o všetkých ekologických 
opatreniach, ktoré podnikáme. Trvalá udržateľnosť 
je prirodzenou súčasťou všetkých našich aktivít a 
my všetci zohrávame úlohu v informovaní našich 
zákazníkov o tom, ako sa k životnému prostrediu 
správať šetrnejšie. 

NÁŠ MARKETING JE POZVÁNKA DO 
NAŠICH PREDAJNÍ
Na oslovenie zákazníkov využívame zmes neustále 
sa vyvíjajúcich externých médií. Najdôležitejší kanál 
predstavujú naše predajne – predovšetkým ich 
výklady – a naše internetové obchody. Marketing 
H&M má obrovský vplyv, takže je nevyhnutné, aby 
vyjadroval pozitívny obraz a aby modelky a modeli 
predvádzali našu módu dobrým a zdravým spôso-
bom. Reklamné fotografie H&M nemajú predstavovať 
žiadny konkrétny ideál, ale skôr celú škálu štýlov, 
postojov a rôznych etník. Kampane majú byť jedno-
duché a jasné, pričom ich cieľom je informovať našich 
zákazníkov o novinkách v H&M. Celý náš marketing 
je súčasťou zážitku z nakupovania – snaží sa viesť 
a pomáhať zákazníkom nájsť tie správne módne 
výrobky v predajniach aj na internete. Marketingové 
aktivity H&M spĺňajú smernice MOK** pre reklamu.
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NETOLERUJEME KORUPCIU A VŽDY 
KONÁME POCTIVO
Poctivosť, integrita, čestné konanie a transparentnosť 
sú základom nášho zaobchádzania so všetkými 
dodávateľmi, akcionármi a partnermi. Netolerujeme 
žiadnu formu korupcie a naši zamestnanci aj 
dodávatelia a obchodní partneri sa musia zaviazať 
k dodržiavaniu prísneho protikorupčného kódexu, 
nášho Etického kódexu. Sme odhodlaní zabezpečiť 
plnenie jeho cieľov. Vzťahuje sa to na všetky 
obchodné činnosti a transakcie H&M vo všetkých 
krajinách, v ktorých pôsobíme my a naši dodávatelia/
obchodní partneri. H&M informuje, vyučuje a školí 
tak zamestnancov, ako aj dodávateľov a obchodných 
partnerov, aby konali v súlade s Etickým kódexom. 

MÁME AJ PRÍSNU POLITIKU TÝKAJÚCU 
SA DAROV
Neprijímame žiadne výhody, čo zahŕňa aj dary 
akejkoľvek veľkosti a hodnoty. Naša politika je teda 

jasná, ľahko sa dodržiava a nedáva žiadny priestor 
na subjektívne posúdenie. 

VŽDY DODRŽIAVAME ZÁKONY
Dodržiavame všetky platné právne predpisy a 
príslušné medzinárodné dohody a snažíme sa 
zabezpečiť, aby boli všetky naše činnosti ekologické 
a etické.

MUSÍME SA VYHÝBAŤ KONFLIKTOM 
ZÁUJMOV
Konflikt záujmov môže vzniknúť, ak osobné 
záujmy jednotlivca konkurujú alebo sú v rozpore so 
záujmami H&M. Naši zamestnanci by sa preto mali 
vyhýbať každej skutočnej aj potenciálnej situácii, 
ktorá by mohla ohroziť ich integritu. Je veľmi 
dôležité, aby sme sa usilovali o atmosféru otvorenosti 
a o transparentné konanie. Všetci naši kolegovia by 
mali nájsť odvahu ohlásiť prípadný konflikt záujmov.

S našimi dodávateľmi a 
ostatnými obchodnými 
partnermi 
H&M nevlastní žiadne továrne, ale kupuje tovar od 
dodávateľov so sídlom prevažne v Ázii a v Európe.  
S našimi dodávateľmi úzko spolupracujeme a 
staráme sa, aby dodržiavali náš Kódex správania, 
Etický kódex a prísne chemické obmedzenia

VERÍME V DLHODOBÚ SPOLUPRÁCU S NAŠIMI 
DODÁVATEĽMI
Sme presvedčení, že dobre vedené obchodné vzťahy 
majú potenciál prerásť do úspešných strategických 
spojenectiev založených na spoločných rizikách  
a spoločných odmenách. Veríme, že výsledkom  
takejto spolupráce môže byť trvalo udržateľné  
úspešné podnikanie. 

SPOLU SA USILUJEME O TRVALÚ 
UDRŽATEĽNOSŤ
Spoločnosť H&M je hrdá na to, že všetky svoje 
obchodné prevádzky riadi ekonomicky, spoločensky 
a environmentálne udržateľným spôsobom. Od 
všetkých našich dodávateľov a obchodných partnerov 
očakávame to isté a medzi našimi partnermi v celom 
dodávateľskom reťazci pracujeme na presadzovaní 
udržateľných prevádzok. 

VO VŠETKÝCH NAŠICH PREVÁDZKACH 
REŠPEKTUJEME ĽUDSKÉ PRÁVA
Sme odhodlaní vážiť si ľudské práva v našich 
prevádzkach, dodávateľskom reťazci aj v komunitách, 
v ktorých pôsobíme. Snažíme sa brániť akémukoľvek 
negatívnemu dopadu na ľudské práva a využívame 
svoj vplyv na presadzovanie ľudských práv a  
ich dodržiavania.
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S ostatnými zainteresovanými 
osobami 
Spoločnosť H&M je odhodlaná úzko a otvorene sa 
venovať našim mnohým podielnikom. To znamená 
okrem iného poskytovanie transparentných informácií 
s cieľom plniť potreby našich rôznych akcionárov. 

DIALÓG A SPOLUPRÁCA S NAŠIMI 
PODIELNIKMI
V priebehu roka udržiava H&M pravidelný dialóg so 
skupinami našich podielnikov, ako sú dodávatelia a 
ich zamestnanci, komunity okolo nás, mimovládne 
organizácie, medzivládne organizácie, politickí 
činitelia, kolegovia z nášho odvetvia a akcionári. 
Robíme to denne napríklad na pravidelných 
stretnutiach, pomocou špecializovaných dotazníkov 
alebo našou aktívnou účasťou na niekoľkých 
spoločných iniciatívach viacerých podielnikov. 
Aktívne vyhľadávame spoluprácu s našimi 
podielnikmi, aby sme zlepšili výkon spoločnosti 
H&M v oblasti obchodu a posilnili jej pozíciu firmy 
so spoločenskou zodpovednosťou. 

DLHODOBÁ VYSOKÁ ZISKOVOSŤ NÁM 
UMOŽŇUJE PLNIŤ SI POVINNOSTI
Dlhodobá vysoká ziskovosť je podstatná nielen 
pre H&M, ale aj pre našich akcionárov. Vysoká 
solventnosť je zárukou dlhodobej stability a istoty 
našich zamestnancov. Zisk a silná finančná pozícia 
nám umožňujú plniť si povinnosti.  

KOREKTNÁ, NEUTRÁLNA A 
TRANSPARENTNÁ KOMUNIKÁCIA
Spoločnosť H&M je od roku 1974 kótovaná na burze 
cenných papierov v Štokholme a vedieme otvorený 
dialóg s burzou aj s médiami. Naša komunikácia 
je korektná, neutrálna a transparentná, pričom 

sa riadi platnými zákonmi a nariadeniami. 
Dodržiavame informačné nariadenia stanovené 
štokholmskou burzou NASDAQ OMX. Každoročne 
vydávame správu o trvalej udržateľnosti. Ako 
základ našich správ o udržateľnom rozvoji nám 
slúžia smernice hlásení organizácie GRI (Global 
Reporting Initiative) a dodatok pre odevný a 
obuvnícky sektor, ako aj zásady iniciatívy OSN 
Global Compact. 

SPRAVODLIVÁ SÚŤAŽ
H&M nadšene presadzuje spravodlivé súťaženie  
a naše podnikanie prebieha v atmosfére  
otvoreného trhu.  

OBCHODOVANIE SO ZAINTERESOVANÝMI 
OSOBAMI
Naši zamestnanci, ktorí majú dôverné informácie 
o H&M, musia dodržiavať všetky platné pravidlá 
pre obchodovanie s takýmito osobami. Zasvätené/ 
dôverné informácie H&M sú neverejné informácie, 
ktoré by mohli mať významný vplyv na cenu  
akcie H&M. 

DODRŽIAVAME DAŇOVÉ ZÁKONY
H&M dodržiava daňové zákony a naša daňová 
politika sa vždy odráža v našej obchodnej činnosti. 
H&M platí dane v určených termínoch. Bez meškania 
poskytneme na požiadanie akékoľvek informácie 
príslušnému daňovému úradu, aby mohol presne 
stanoviť daňové povinnosti firmy. Interný model 
transakcií H&M je v úplnom súlade so smernicami 
OECD pre metódu nezávislej trhovej ceny. 

POLITIKA
H&M neposkytuje priame finančné príspevky 
politikom ani politickým stranám.

NADÁCIA H&M CONSCIOUS FOUNDATION – 
SNAHA O POZITÍVNY VPLYV
Popri práci H&M na zavedení trvalej udržateľnosti 
do nášho hodnotového reťazca sa nadácia H&M 
Conscious Foundation zameriava na pozitívny 
vplyv na každodenný život ľudí a komunít v 
krajinách, kde H&M pôsobí. Robí to v úzkej 
spolupráci s množstvom rôznych miestnych aj 
celosvetových organizácií.
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Vieme, že naši zamestnanci sú kľúčom k nášmu 
úspechu. V H&M si to ceníme, a tak vznikol 
motivačný program HIP – H&M Incentive Program, 
ktorý od roku 2011 poskytuje uznanie každoden-
nému nasadeniu a dlhodobej angažovanosti našich 
zamestnancov. Program začal značný príspevok od 
rodiny Stefana Perssona. 

Keď naši zamestnanci strávia v H&M päť rokov, 
začnú dostávať podiel zo zisku spoločnosti H&M. 
Čím dlhšie ste u nás zamestnaní, tým viac získate. 
Je to také jednoduché, a platí to rovnako pre 
každého v spoločnosti H&M vo všetkých krajinách, 
bez ohľadu na pracovné miesto, výšku platu či 
zamestnaneckú zmluvu. 

Našim zamestnancom vyplatíme podiely z 
programu HIP, keď dovŕšia 62 rokov. Od roku 
2021 si však naši zamestnanci budú môcť vybrať, 
či chcú prvú platbu dostať už po desiatich rokoch 
strávených v spoločnosti H&M. 

Podrobné informácie o programe HIP vrátane 
prognóz predpokladaných ziskov nájdete na 
stránkach hm.com alebo na intranete H&M Inside.

V dôsledku miestnej legislatívy sa podmienky a pravidlá môžu v niektorých krajinách líšiť.

– pre všetkých v H&M
HIP – H&M Incentive Program
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Etický kódex 

Politika ľudských práv 

Diskriminácia a rovnoprávnosť

Politika rôznorodosti

Politika týkajúca sa obťažovania 

Bezpečnostná politika

Postup v prípade sťažnosti

Drogová politika

Hlásenie nekalých praktík 

Kódex správania 

Trvalá udržateľnosť 

Politika ohľadne výrobkov 

Nákupná politika 

Finančná politika 

Daňová politika 

Komunikácia 

Reklamná politika 

Keďže naše firemné zásady a smernice pravidelne revidujeme, 
aby boli vždy aktuálne, niektoré z vyššie uvedených sa môžu 
časom zmeniť alebo zmeniť názov. 

Smernice a zásady sú platné vo všetkých častiach Skupiny, ale 
možno ich treba upraviť podľa miestnych/národných zákonov  
a nariadení. 

Kódexy a zásady, z ktorých 
vychádza tento dokument:


