23. května 2018

Zásady ochrany lidských práv společnosti Omnicom
Co jsou lidská práva?
Organizace spojených národů definuje lidská práva jako:
„... práva vlastní všem lidským bytostem, bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, etnický původ, jazyk,
náboženství nebo jakýkoli jiný status. Lidská práva zahrnují právo na život a svobodu, zákaz otroctví
a mučení, svobodu názoru a projevu, právo na práci a vzdělání a mnoho dalších. Každý má nárok na
tato práva bez rozdílu. “
Mezi další lidská práva, na něž OSN odkazuje, patří:
•
•

Právo na svobodu sdružování, a
Právo na odměnu za práci, které zajišťuje všem pracovníkům spravedlivou mzdu a odměnu
za stejnou práci

Ve společnosti Omnicom
si uvědomujeme, že můžeme stát u zrodu pozitivních sociálních změn. Nejsme sice výrobní
společnost, ale snažíme se být vyhledávaným zaměstnavatelem a zajistit bezpečné pracovní
prostředí.
Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva: „Univerzální lidská práva jsou často vyjádřena
a zaručena zákonem, ve formě smluv, obvyklých mezinárodních právních předpisů, obecných zásad
a jiných zdrojů mezinárodního práva.“
Ve společnosti Omnicom máme závazek zákony a předpisy dodržovat.
Společnost Omnicom je signatářem iniciativy Global Compact pod záštitou Organizace spojených
národů, která nás zavazuje „podporovat a respektovat ochranu mezinárodně vyhlášených lidských
práv a zajistit, že se nepodílíme na porušování lidských práv.“ Jako signatáři jsme také zavázáni
„odstranit diskriminaci v zaměstnání a při výkonu povolání“.

Naši zaměstnanci
Chápeme, že náš úspěch závisí na našich zaměstnancích a jejich kreativitě a odhodlání. Zavazujeme
se respektovat lidská práva našich zaměstnanců včetně práva být zaměstnance být zaměstnán a
povýšen na základě své kvalifikace a zásluh.
Nebudeme tolerovat nezákonnou diskriminaci zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání na
základě rasy, náboženství, pohlaví, národnosti, věku, zdravotního postižení, sexuální orientace,

genderové identity a/nebo vyjádření, těhotenství nebo jiný stav či okolnosti. Snažíme se zajistit
bezpečné a zdravé pracovní prostředí. V našich společnostech dodržujeme zásadu nulové tolerance
obtěžování a nucené práce. Naše společnosti nezaměstnávají děti v rozporu s vnitrostátními právními
předpisy nebo protokoly o lidských právech. Skupina Omnicom a její společnosti nebrání
svobodnému sdružování. Zavazujeme se vzdělávat naše zaměstnance v otázkách lidských práv.

Naši klienti
Doporučujeme, aby naše společnosti sdílely naše zásady v oblasti lidských práv se svými klienty.

Naši dodavatelé
Zavazujeme se spolupracovat s našimi dodavateli v otázkách lidských práv. Vytvoříme Etický kodex
dodavatele pojednávající o lidských právech v našem dodavatelském řetězci.

Naše práce s neziskovými organizacemi, které prosazují lidská práva
Agentury společnosti Omnicom často podporují povědomí a dodržování lidských práv tím, že nabízejí
služby bezplatně nebo za snížené poplatky organizacím v oblastech lidských práv, vzdělání a
životního prostředí.

Naši partneři
Jsme odhodláni zahájit dialog s našimi partnery o otázkách lidských práv. Zavazujeme se naslouchat
a učit se způsobem, který posiluje dodržování lidských práv.

Systémy řízení
Pro podporu přijetí našich zásad v oblasti lidských práv bude společnost Omnicom:
• Publikovat své Zásady ochrany lidských práv
• Překládat Zásady ochrany lidských práv do příslušných jazyků zemí, kde máme podniky
• Určit zodpovědnou osobu, která bude kontaktní osobou v oblasti lidských práv
• Určit mechanismus stížností pro řešení otázek lidských práv
• Požadovat, aby všichni zaměstnanci dodržovali příslušné zákony
• Každoročně přezkoumávat Zásady ochrany lidských práv

Ohlašování
Zaměstnanci, dodavatelé a partneři společnosti Omnicom by měli informovat o všech svých
případných obavách v oblasti lidských práv nebo klást dotazy následujícím způsobem:
Telefonicky:
1-800-306-7508 (v rámci Spojených států)
1-212-415-3364 (mimo Spojené státy)
Tato služba je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Pokud to umožňuje zákon, nebude Vaše
totožnost při využití této služby zveřejněna. K dispozici jsou také tlumočnické služby.
Poštou:
Omnicom Group Inc.
437 Madison Avenue
New York, New York 10022
V České republice je zodpovědnou osobou pro oblast lidských práv Luisa Alvesová, Managing
Partner, COO (luisa.alvesova@omnicommediagroup.com).
Pozor: Obecná rada: stížnosti lze oznamovat anonymně. Žádný zaměstnanec nebo dodavatel nebude
na základě podání stížnosti čelit odvetnému jednání.

