
 

 
 

 
Charta diverzity 

Česká republika 
 
 
Věříme, že klíčem k dlouhodobému úspěchu našeho podnikání jsou a budou schopnosti a kompetence 
našich lidí: co nejpestřejší, tvůrčí a inovativní. Schopnost vnímat a respektovat rozmanitost nám v éře 
postupující globalizace, sociálních a demografických změn pomáhá vytvářet trvalý vztah k našim klientům  
a partnerům. Veřejně se proto hlásíme k principům Charty diverzity.  
 
Diverzitu vnímáme jako princip, který umožňuje všem lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti plně 
rozvinout jejich osobní potenciál. Dobrovolné uplatňování principu diverzity znamená přijímání, podporu  
a další rozvoj talentu jednotlivců. Jsme si vědomi toho, že tento přístup znamená příležitost pro inovace. 
 
Diverzitu vnímáme jako princip, který umožňuje všem lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti plně 
rozvinout jejich osobní potenciál. Dobrovolné uplatňování principu diverzity znamená přijímání, podporu  
a další rozvoj talentu jednotlivců. Jsme si vědomi toho, že tento přístup znamená příležitost pro inovace. 
 
Chceme tímto krokem dále podpořit atmosféru vzájemné důvěry a respektu, která bude mít pozitivní vliv na 
rozvoj společnosti nejen v České republice. 
 
V souladu s Chartou diverzity se hlásíme k tomu, že budeme: 
 
1. Rozvíjet kulturu, která stojí na vzájemném respektu a ocenění talentu jednotlivce. Nositelem myšlenky 

podpory diverzity je vedení organizace. Hodláme vytvářet takové podmínky, aby všichni tyto hodnoty 
respektovali a řídili se jimi. Strategie a procesy budeme nadále vytvářet s ohledem na principy diverzity, 
kterou vnímáme jako zdroj inovací a strategického rozvoje. 
 

2. Podporovat a zavádět opatření, která umožní všem zaměstnaným plně využívat talent a schopnosti  
a která budou zároveň respektovat kvalitu jejich osobního života. Vnímáme rozdílnost každého 
jednotlivce a usilujeme o sladění jeho potenciálu a nastavených standardů výkonnosti. 
 

3. Zavádět pravidla řízení lidských zdrojů, která podpoří diverzitu s důrazem na férový nábor a výběr 
zaměstnaných, přístup ke vzdělávání, kariérní růst, hodnocení a odměňování, osobní a rodinnou situaci. 
 

4. Aktivně propagovat zavádění/principy Charty diverzity v naší interní a externí komunikaci. Budeme 
pravidelně veřejnosti prezentovat naše závazky, kroky a úspěchy a informovat o nich naše 
zaměstnance/kyně.  


