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Účel Kodexu
Úspěch společnosti Omnicom nezáleží jen na našem talentu, naší kreativitě nebo práci, kterou děláme.
Náš úspěch je dán také způsobem, jakým pracujeme a způsobem, jakým komunikujeme s ostatními – s
neochvějným závazkem k bezúhonnosti. To je něco, co naši zaměstnanci denně prokazují. Naše
obchodní činnost však může být složitá – stejně jako mnoho zákonů, předpisů a norem, které musí
každý z nás dodržovat.
Chápeme, že není možné zachovat se správně vždy a v každé situaci. Proto máme Kodex obchodního
chování. Kodex vysvětluje, čeho si vážíme, v co věříme a jaké zásady ctíme. Jejich dodržování pak
společnost Omnicom očekává od nás všech. Také může zlepšit vaše povědomí o zákonech a
nařízeních, které se vztahují na naše podnikání a pomoci vám při jejich dodržování.
Zatímco žádné písemné zásady nemohou nahradit ohleduplné chování, Kodex má pomoci rozpoznat
oblasti etického rizika a poskytnout vodítko pro klíčová témata.

Na koho se Kodex vztahuje ...
Každý, kdo pracuje jménem společnosti Omnicom, musí dodržovat Kodex. To zahrnuje zaměstnance
na plný i částečný úvazek, na všech úrovních, všude na světě. Týká se také každého, kdo zastupuje
společnost Omnicom, od dodavatelů až po představenstvo. Očekává se, že i naši obchodní partneři
budou dodržovat naše vysoké standardy.

Použití Kodexu
Nesnažte se přečíst Kodex jen jednou a poté ho odložit. Je
to nástroj, který byste měli často využívat. Přemýšlejte o
něm jako o referenční příručce pro morální zásady při práci.
V mnoha situacích vám Kodex může pomoci:
>

Jednat eticky, spravedlivě a čestně

>

Dodržovat naše zásady

>

Chránit dobré jméno společnosti Omnicom a našich
agentur

>

Vědět, co se od vás očekává

>

Činit správná rozhodnutí

>

Dodržovat zákony, předpisy a normy, které se nás
týkají

>

Vyhledat pomoc, když máte nějaké dotazy

Naše povinnosti
Manažeři mají podle Kodexu další
povinnosti:

Každý z nás nese odpovědnost:
Dodržovat náš Kodex a naše zásady
– Seznamte se s Kodexem a
společností Omnicom a zásadami
vaší agentury a tím, jak se vztahují
na vaši práci.
Dodržujte zákony – Měli byste
pochopit, jak se na naše obchodní
činnosti v zemích, kde působíme,
vztahují různé zákony. Dávejte pozor,
jestli nějaká činnost není v rozporu s
těmito zákony.
Buďte bezúhonní a prokazujte
respekt – Čiňte profesionální a
etická rozhodnutí a uvědomte si, že
zastupujete společnost Omnicom a
její agentury ve světě.
Buďte zvídaví – Pokud je vám na
našem Kodexu, zásadách nebo
konkrétních situacích něco nejasné,
požádejte o radu dříve, než začnete
jednat.
Ozvěte se – Dávejte pozor na
jakékoli činnosti, které by mohly
poškodit společnost Omnicom, naše
agentury, všechny naše
zaměstnance, naše klienty nebo naši
pověst. Sdělte nám jakékoli obavy.

Být příkladem bezúhonnosti – Buďte
dobrým příkladem pro ostatní. Vždy
dodržujte naše vysoké standardy a
náš Kodex ve vašich slovech a
činech.
A co porušování?
Společnost Omnicom bere jakékoli porušení
našeho Kodexu, našich zásad nebo zákonů
vážně. Pokud cokoli z výše uvedeného
porušíte, může s Vámi být vedeno disciplinární
řízení, včetně případného ukončení pracovního
poměru. Proto je důležité obeznámit se s
Kodexem, našimi zásadami a zákony, které
platí všude, kde provádíme obchodní činnost.
Mějte na paměti, že v situacích, kdy jsou
místní zvyky nebo postupy v rozporu s naším
Kodexem nebo zákonem, dodržujeme zákony
a náš Kodex.
Vaše právo vyjádřit se
Chápeme, že máte práva jako zaměstnanec, a
že žádné ustanovení tohoto Kodexu ani žádné
z našich zásad nejsou míněny jako omezení
těchto práv podle zákona. Máte například
právo veřejně hovořit o záležitostech
veřejného zájmu nebo se účastnit určitých
činností souvisejících s podmínkami vašeho
zaměstnání (včetně diskusí o mzdách,
pracovní době, pracovních podmínkách,
zdravotních rizicích a bezpečnostních
otázkách).

Pomáhat ostatním – Odpovídejte na
otázky zaměstnanců a povzbuzujte
je, aby do Kodexu často nahlíželi.

Buďte otevření – Ujistěte se, že
zaměstnanci mají pocit, že za vámi
mohou kdykoli přijít s otázkami nebo
obavami. Udělejte si na ně čas a
pomozte jim vyřešit problémy rychle.
Dejte si pozor na odvetná jednání –
Chraňte zaměstnance, kteří sdílejí
své obavy, před případným
odvetným jednáním. Pokud jste
svědkem takového jednání, oznamte
to.

Rozhodnout se, co je správné
Víme, že mohou vzniknout situace, kdy si nejste jisti, co je správné. Pokud se to stane, zeptejte se sami sebe:

Jsou
dodrženy
naše
zásady?

Je to
legální?

Je to
v souladu
s naším
Kodexem?

Odráží se to
pozitivně na
Omnicomu
nebo na
našich
agenturách?

Bylo by
v pořádku,
kdyby se o
této činnosti
dozvěděli
jiní?

Odpověděli jste na všechny
tyto otázky „ano“? Potom
se pravděpodobně jedná o
přijatelnou činnost. Ale i
jediné „ne“ nebo pouhé
„možná“ je znamením
zastavit se a vyhledat
pomoc. Když si nejste jisti,
vždy je nejlepší požádat o
radu dříve, než budete
jednat.

Požádat o radu a vznést obavy
Co když máte v práci pocit, že je něco špatně?
Pokud jste viděli nebo slyšeli o nějaké aktivitě,
která by mohla být v rozporu s Kodexem, zákony
nebo našimi zásadami (včetně porušení účetních či
kontrolních zásad), doporučujeme vám klást otázky
a sdílet své obavy.
Vždy je správné promluvit – i když máte
pochybnosti o tom, zda došlo k porušení nebo ne.
Pomáhá nám to identifikovat potenciálně škodlivé
situace a rychle a vhodně je řešit.

Jak mohu vznést obavy?
Promluvit s:
>

Vaším nadřízeným nebo vedoucím
pracovníkem

>

Finančním manažerem/directorem pro vaši
agenturu nebo síť

>

HR oddělením vaší agentury nebo sítě

>

Právní oddělení společnosti Omnicom

Nebo kontaktovat interní kontrolní linku. Tato
možnost je k dispozici, pokud vám není příjemné
mluvit s někým osobně, je nutné problém
eskalovat, nebo pokud chcete raději zůstat v
anonymitě. Oznamte své obavy:
Telefonicky:
V rámci Spojených států volejte 1-800-3067508
Mimo Spojené státy volejte 1-212-415-3364

Tato služba je k dispozici 24 hodin denně 7
dní v týdnu. Pokud to umožňuje zákon,
nebude Vaše totožnost při využití této
služby zveřejněna. Máte-li jakékoli dotazy
týkající se vaší anonymity, kontaktujte
prosím Právní oddělení společnosti
Omnicom. K dispozici jsou také tlumočnické
služby.
Poštou:
Zašlete své obavy na adresu:
Omnicom Group Inc.
437 Madison Avenue
New York, New York 10022
Pozor: Obecná rada

Co se stane dál?
Bez ohledu na to, jakým způsobem se
rozhodnete vznést obavy, reagujeme
okamžitě. Pokud je to vhodné, pak po
přezkoumání daných okolností provedeme
vyšetřování. Každou zprávu bereme vážně a
budeme s ní nakládat důvěrně, v rozsahu, jaký
umožňuje a povoluje zákon. Mějte na paměti,
že každý zaměstnanec má povinnost
spolupracovat při vyšetřování oznámeného
pochybení.

Jak je to s odvetným jednáním?
Je pro nás důležité, aby pro vás sdílení vašich
obav nebylo nepříjemným zážitkem.
Netolerujeme odvetná jednání jakéhokoli
druhu proti komukoli, kdo nahlásí podezření
na porušení nebo se účastní vyšetřování.
Pokud své obavy nahlásíte v dobré víře a
upřímně, nebudete nijak postiženi ani
nebudete čelit odvetnému jednání – i když
pravdivost vašeho oznámení nebude možné
doložit.

Vytvoření
pozitivního
pracovního
prostředí

Každý zaměstnanec je jedinečným a cenným
členem společnosti Omnicom a našich
agentur. Všichni se navzájem chráníme a
podporujeme, vytváříme pracoviště, kde
může každý prosperovat a být úspěšný.

Spravedlnost a úcta / prevence obtěžování
Zákaz diskriminace
Rozmanitost a začleňování
Bezpečnost na pracovišti

Spravedlnost a úcta / prevence obtěžování
Věříme, že každý si zaslouží
příjemné a pozitivní pracoviště.

Naši zaměstnanci společně tvoří jednotný tým,
spolupracují a denně se navzájem podporují.
Toto prostředí vzájemné podpory nám pomáhá
odvádět skvělou práci a vytvářet řešení pro naše
klienty.
Prokazujte úctu. Naše pracoviště nikdy nesmí
být pro nikoho nevítaným nebo nepřátelským
místem. Každý z nás ovlivňuje společné
pracovní prostředí – pozitivně nebo negativně.
Buďte si vědomi svého vlivu a buďte pozitivním
elementem tak, že budete se spolupracovníky,
klienty, obchodními partnery a se všemi, s nimiž
se setkáváte, jednat spravedlivě a s respektem.

Věděli jste, že obtěžování a diskriminace
nejsou vždy úmyslné? Je možné někoho
urazit nebo diskriminovat, aniž bychom
to měli v úmyslu. Buďte si tedy vědomi
svých vlastních činů a toho, jak vaše činy
ovlivňují ostatní.

Předcházejte obtěžování Jakékoli chování, které
naruší něčí práci, nebo vytvoří nepřátelské nebo
urážlivé pracovní prostředí na základě pohlaví, rasy,
náboženství, sexuální orientace, genderové identity
a/nebo vyjádření, národnostního původu, věku,
zdravotního postižení, těhotenství, rodinného stavu
nebo dalších aspektů chráněných platnými zákony,
je v rozporu s našimi zásadami a pro takové chování
není v naší společnosti místo. Obtěžování může mít
různou formu a může být verbální, fyzické nebo
vizuální povahy. Obtěžování se může objevit v
podobě agresivního nebo zastrašujícího chování,
šikanování, fyzického nebo emocionálního
zneužívání, rasových nadávek, etnických vtipů nebo
sdílení urážlivých zpráv nebo obrázků.
Dávejte pozor na sexuální obtěžování. I když není
možné vyjmenovat všechny okolnosti, které mohou
představovat sexuální obtěžování, jsou zde uvedeny
některé příklady chování, které, pokud nejsou vítány,
nebudou tolerovány:

> Sexuální obtěžování
> Žádosti o sexuální služby
> Nevhodný fyzický kontakt nebo jiné
jednání sexuální povahy
> Sexuální přízviska, nadávky, vtipy, psané
nebo ústní odkazy na sexuální chování
> Ukazování předmětů se sexuálním
podtextem
> Diskuse o vlastních sexuálních
aktivitách nebo zkušenostech
Sexuální obtěžování je obzvláště škodlivé,
když by podvolení bylo vnímáno jako
podmínka zaměstnání nebo postupu, nebo
pokud má negativní vliv na pracovní výkon
osoby a vytváří zastrašující, nepřátelské nebo
urážlivé pracovní prostředí.

Na takové chování si dávejte pozor u sebe i u
ostatních.
Jiné obtěžování. Jak bylo uvedeno výše,
společnost Omnicom zakazuje obtěžování
zaměstnanců na základě pohlaví, rasy,
náboženství, sexuální orientace, genderové
identity a/nebo vyjádření, národnostního původu,
věku, zdravotního postižení, těhotenství,
rodinného stavu nebo jiného statusu chráněného
platnými zákony. Nezákonné obtěžování je
verbální nebo fyzické jednání, které očerňuje
nebo je projevem nepřátelství nebo odporu vůči
jednotlivci kvůli chráněné vlastnosti, a které
vytváří zastrašující, nepřátelské nebo urážlivé
pracovní prostředí, nepřiměřeně zasahuje do
pracovního výkonu jednotlivce nebo jinak
nepříznivě ovlivňuje pracovní příležitost
jednotlivce.

Ačkoli není možné uvést všechny příklady
takového zakázaného obtěžování, jsou zde
uvedeny alespoň některé příklady:

agentuře, které byly určeny k přijímání
takových stížností, naleznete v příručce pro
zaměstnance vaší agentury.

> Nadávky
> Pomluvy
> Negativní předsudky o stereotypech
> Vyhrožování, zastrašování nebo
nepřátelské jednání, které se vztahuje k
chráněné vlastnosti
> Písemný nebo grafický materiál, který
znevažuje nebo je projevem nepřátelství
vůči jednotlivci nebo skupině s ohledem
na chráněnou vlastnost a který je umístěn
na stěnách, nástěnkách nebo jinde v
prostorách agentury nebo na pracovišti v
papírové nebo elektronické podobě
Podělte se o své obavy. Ignorovat obtěžování
nebo diskriminační chování není přípustné. O
takovém chování musíme vědět okamžitě.
Jakýkoli zaměstnanec, včetně všech
nadřízených a manažerů, kteří byli vystaveni
obtěžování nebo mají důvodné podezření na
obtěžování, musí takové chování oznámit
svému manažerovi, oddělení lidských zdrojů
vaší agentury nebo sítě nebo Právnímu
oddělení společnosti Omnicom. Další
informace o osobách ve vaší

Obvinění z obtěžování bereme velmi vážně.
Stížnosti na obtěžování okamžitě vyšetříme, a
pokud se zjistí, že došlo k nevhodnému
jednání, budeme neprodleně jednat, abychom
toto jednání odstranili a podle potřeby podnikli
nápravná opatření.
Zákaz odvetného jednání. Nebudeme tolerovat
žádnou formu odvetného jednání proti
jednotlivci, který podal stížnost na obtěžování,
ani nebudeme podnikat odvetná opatření vůči
jedincům, kteří spolupracují při vyšetřování
stížnosti na obtěžování. Každý zaměstnanec,
který se domnívá, že byl vystaven odvetnému
jednáním, by měl informovat svého manažera,
oddělení lidských zdrojů vaší agentury nebo
sítě nebo Právnímu oddělení společnosti
Omnicom.

OTÁZKA: Můj kolega/kolegyně se
mě v kanceláři neustále letmo
dotýká a během konverzace
se dotýká mých zad. Snažím
se odtáhnout, ale pořád se to
opakuje. Možná je to jen v mé
hlavě. Nebo bych měl/a něco
říct? Nechci ho/ji dostat do
problémů.
ODPOVĚĎ: Pokud je vám něco
nepříjemné, neměli byste
takovou situaci ignorovat.
Kolegovi/kolegyni něco
řekněte. Pokud máte pocit, že
to nejde, pak si o tom
promluvte s nadřízeným nebo
se obraťte na místního
zástupce oddělení lidských
zdrojů.

Zákaz diskriminace
Ceníme si každého jednotlivce a
pracujeme na zachování jeho
důstojnosti a významu.

Naše práce je založena na týmové spolupráci,
rovnosti a spolupráci a odhodlání pro rovné
příležitosti zaměstnání. Nikdy
nediskriminujeme a nebudeme tolerovat
nespravedlivé zacházení.
Zůstaňte nestranní. Pamatujte si, že jsme
zaměstnavatelem s rovnými příležitostmi,
takže netolerujeme diskriminaci v našich
obchodních činnostech. Pokud se účastníte
rozhodování o zaměstnání, vycházejte pouze
z relevantních úvah, jako je výkon, dovednosti
a kvalifikace jednotlivce. Patří sem
rozhodování o:
Pohovoru nebo přijetí
✓ Kariérním postupu
✓ Odměně
✓ Školení
✓ Kázeňském trestu nebo ukončení
pracovního poměru

Vzájemná podpora. Věříme, že každý jednotlivec
by měl mít možnost uspět a prosperovat.
Spoléháme se na to, že pomůžete tento cíl
uskutečnit. Povzbuzujte své kolegy k tomu, aby
pracovali, jak nejlépe umí, a oslavujte jejich
úspěchy. Pomozte nám dostát našemu závazku
poskytnout všem ve společnosti Omnicom a v
našich agenturách příležitost k rozvoji talentu a
kariérnímu postupu.
Postavte se za spravedlnost. Můžete přispět k
tomu, aby rozhodnutí, která učiníme ohledně
výběru nových zaměstnanců, hodnocení,
postupu, disciplíny nebo ukončení, byla
spravedlivá a ohleduplná. Máte-li podezření na
diskriminaci jakéhokoli druhu v případě nějakého
rozhodnutí nebo aspektu zaměstnání, sdělte své
obavy svému nadřízenému nebo místnímu
zástupci lidských zdrojů. Povědomí o této
činnosti nám pomáhá zajistit, aby každý člověk
měl šanci uspět.

Nikdy nezakládejte svá rozhodnutí na
kritériích, jako je pohlaví, rasa,
náboženství, sexuální orientace,
genderová identita a/nebo vyjádření,
národnostní původ, věk, zdravotní
postižení, těhotenství, rodinný stav
nebo jiný status chráněný platnými
zákony.

OTÁZKA: Nedávno jsem byl přidělen/a
k práci s menší odpovědností.
Možná je to proto, že jsem se
nedávno oženil/vdala a snažím se
založit rodinu. Nejsem si jistý/á,
zda je to diskriminace nebo ne.
Měl/a bych si o této situaci
promluvit nebo ji ignorovat?
ODPOVĚĎ: Tuto situaci neignorujte.
Nemusí to být snadné, ale pokud
jste někdy měli jakékoli obavy
ohledně vašeho zaměstnání, měli
byste o tom někomu říct.
Promluvte si se svým nadřízeným
nebo místním zástupcem
oddělení lidských zdrojů.

Rozmanitost a začleňování
Přijali jsme za svou naši
rozmanitost, která nás spojuje a
dodává nám sílu.

Ve společnosti Omnicom jsme hrdí na inkluzivní a
různorodou komunitu, kterou jsme vybudovali. To z
nás dělá silnější a konkurenceschopnější
společnost. Každý má povinnost tuto komunitu
podporovat tím, že bude respektovat různorodá
prostředí a kultury ostatních a při každém
rozhodování a interakci s ostatními bude jednat
férově.

Podporováním inkluzivní kultury se
snažíme:
• Přilákat a udržet si různé talenty
• Vyjít vstříc individuálním potřebám
a kulturám
• Vytvářet příležitosti
• Přizpůsobit se změnám v našem
světě

Podporujte inkluzivní kulturu. Bez ohledu na to, kde
ve světě pracujeme, nezapomínejme, že sdílené
hodnoty nás spojují. Společně se snažíme vytvořit
inkluzivní prostředí, které podporuje rozmanitost
myšlení, kultur, zkušeností a názorů. Tato
rozmanitost nám umožňuje kreativně řešit problémy
a poskytovat našim klientům vynikající řešení.
Inovujte prostřednictvím rozmanitosti. Vědomě
pracujte na tom, abyste předcházeli podvědomé
předpojatosti a odbourávali překážky. Uspořádejte a
využívejte naše zdroje způsobem, který maximálně
těží z naší rozmanité kultury. Nechejte do své práce
a do týmových projektů vstoupit nové myšlenky a
perspektivy, včetně různorodosti věku, pohlaví,
genderové identity a/nebo vyjádření, rasy,
národnostního nebo etnického původu, náboženství,
jazyka, politického přesvědčení, sexuální orientace a
fyzických schopností.
Respektujte rozmanitost našich partnerů a třetích
stran. Když mluvíme o začleňování, mluvíme více
než o naší zaměstnanecké základně. Pracujeme s
různými klienty, akcionáři a třetími stranami a je
důležité, aby byl v těchto vztazích vzájemný respekt.
Při jednání s těmito jednotlivci nebo entitami buďte
opatrní, podporujte spravedlnost v každé interakci.

OTÁZKA: Pracuji na projektu a
hledám nějaké nové nápady.
Kolega/kolegyně mi nabídl/a
pomoc, ale raději počkám, až
bude k dispozici jiný kolega –
někdo, s kým jsem zvyklý
pracovat. Je to v pořádku?
ODPOVĚĎ: Automatická volba osoby,
s níž se vám dobře pracuje, může
znamenat, že vaše rozhodování
je ovlivněno podvědomou
předpojatostí. Lepší možností by
bylo přijmout pomoc
kolegy/kolegyně, který/á se
nabídl/a první – někdo s novým
pohledem.

Bezpečnost na pracovišti
Chápeme, že bezpečné pracoviště
je pro každého pracovištěm
úspěšným.

Zavázali jsme se poskytovat bezpečné pracovní
podmínky pro všechny naše zaměstnance, ale
každý z nich musí pomáhat s jejich udržováním.
Důležité je dávat pozor a dodržovat naše
bezpečnostní požadavky, abychom chránili sami
sebe a naše zařízení.
Pracoviště bez drog a alkoholu. Být pod vlivem
alkoholu nebo drog při práci ohrožuje
bezpečnost a produktivitu každého. Při příchodu
do práce se ujistěte, že jste natolik fit, abyste
mohli vykonávat svou práci. Nesnažte se
pracovat, pokud je váš úsudek nebo schopnosti
oslabeny – dokonce i povolenými léky nebo léky
na předpis.
Dodržujte naše bezpečnostní postupy. Vždy
buďte ostražití a dodržujte zásady a postupy
týkající se zdraví, bezpečnosti a zabezpečení na
pracovišti. Nepřijímejte rizika ani se nezabývejte
chováním, kterým ohrožujete sebe nebo ostatní.
Věděli byste, co máte
nahlásit?
Informujte nás o:
• Výhrůžkách
• Poškození majetku
• Nebezpečí pro
životní prostředí
• Rozbitém vybavení
Věděli
byste, co máte
• Nebezpečném
nahlásit?
pracovním postupu
nebo podmínkách
Informujte nás o:• Zbraních na
• Výhrůžkách
pracovišti
• Poškození majetku
• Nebezpečí pro životní prostředí
• Rozbitém vybavení
• Nebezpečném pracovním postupu i

Zdržte se násilí. Pokud se někdo bude chovat
výhružně nebo bude zastrašovat, okamžitě to
oznamte svému nadřízenému nebo oddělení
lidských zdrojů. Pokuste se řešit konflikty klidně
– bez šikanování, vyhrožování nebo zranění osob
či poškození jejich majetku. Zbraně nejsou v
zařízeních agentur společnosti Omnicom
povoleny, proto nás ihned informujte, pokud se
dozvíte, že se na pracovišti nachází nějaká
zbraň.
Hlášení nehod a rizik. Pokud se vy sami nebo
kdokoli jiný zraní, musíme o tom ihned vědět.
Oznamte jakoukoliv nehodu, zranění nebo
nebezpečný stav svému nadřízenému nebo
oddělení lidských zdrojů, abychom mohli
adekvátně reagovat.

OTÁZKA: Spolupracovník dal najevo
svůj hněv vůči své nadřízené. Zmínil se,
že jí chce ublížit. Pravděpodobně je jen
znechucený. Měl bych o tom říct nebo
počkat, jestli o tom bude znovu mluvit?
ODPOVĚĎ: Toto chování neignorujte. Váš
kolega může jen ventilovat svou frustraci,
ale hrozby násilí na našem pracovišti
nemůžeme tolerovat. Promluvte si se
svým nadřízeným nebo jiným členem
vrcholného managementu.

Zabezpečení našich
zdrojů

Naše zdroje, které nás odlišují od konkurence,
tvoří základ naší obchodní činnosti. Je na
nás, abychom je chránili.

Aktiva společnosti
Důvěrné informace
Ochrana dat

Aktiva společnosti
Chráníme to, co je naše, abychom
byli dobrými správci našich
zdrojů.

Společnost Omnicom a naše agentury nám poskytují všechny nezbytné nástroje, abychom mohli
pracovat. Od vybavení a softwaru, které používáme každý den, až po naše budovy a materiály – to jsou
zdroje, které nám umožňují dát průchod naší kreativitě, růst a odvádět vynikající práci pro naše klienty.
Buďte odpovědní. Pečujte o zdroje, které vám byly svěřeny. Chraňte je před krádeží, zneužitím nebo
ztrátou.

Co bych měl/a chránit?
Naše aktiva mají různou formu. Mohou to být buď hmotná aktiva, která můžete vidět, nebo jiná méně
hmatatelná aktiva. Mohou zahrnovat:
>

Hmotný majetek – naše zařízení, vybavení, peníze a další finanční aktiva, spolu s
kancelářskými potřebami, hardwarem, nástroji a materiály.

>

Nehmotný majetek – naše informační technologie, e-mail a hlasová pošta.

>

Osobně identifikovatelné informace (PII) – osobní informace o našich zaměstnancích,
dodavatelích, klientech a spotřebitelích.

>

Duševní vlastnictví (IP) – naše jména, loga, ochranné známky, patenty, kreativní nápady a
autorská práva. Patří sem také vše, co vytvoříte nebo navrhnete během vašeho zaměstnání ve
vaší agentuře společnosti Omnicom.

Dodržujte bezpečnostní postupy. Znejte naše bezpečnostní zásady a řádně je dodržujte, včetně
používání zařízení a fyzické bezpečnosti našich zařízení. Hmotný majetek používejte pouze pro
pracovní účely a nikdy jej z kanceláře neodnášejte bez povolení.
Nejvyššímu vedení společnosti
oznamte všechny případy
krádeže, ztráty, poškození nebo
porušení bezpečnosti.

Ochrana duševního vlastnictví. Zajistěte majetek, jako jsou notebooky, tablety a jiná zařízení, fyzicky a
elektronicky, abyste zabránili krádeži nebo neoprávněnému zveřejnění informací. Nikdy s nikým mimo
vaši agenturu neprobírejte důvěrné nebo soukromé informace.
Dodržujte naše IT zásady. Vždy se řiďte našimi postupy pro zabezpečení počítačů a sítí. To znamená,
že nesmíte nikdy instalovat neautorizovaný software do zařízení, kopírovat jej, přenášet software s
naší licencí či sdílet své ID nebo heslo uživatele.

Důvěrné informace
Jsme si vědomi své povinnosti
chránit důvěrné informace, které
nám byly svěřeny.

Kreativita a inovace tvoří jádro našeho podnikání.
Pracujeme velmi usilovně na vytvoření komunikace
a strategií, které jsou jedinečné a pouze naše. Tyto
informace chráníme, abychom si udrželi
konkurenční výhodu i dobrou pověst.
Zajistěte ochranu. Pokud budou zveřejněny
důvěrné nebo neveřejné informace, může to
pomoci našim konkurentům a zároveň poškodit
naše klienty, společnost Omnicom a naše agentury.
Pokud se při své práci setkáváte s těmito
informacemi, pomozte je udržet v bezpečí.

Vaše povinnost chránit naše důvěrné
informace nekončí, ani když opustíte
svou agenturu.

Jak mám vědět, jaké informace jsou
důvěrné?
Důvěrné informace jsou všechny neveřejné
informace o společnosti Omnicom nebo našich
agenturách a určité informace o našich klientech
nebo obchodních partnerech, ke kterým máte
přístup prostřednictvím své práce. To může
zahrnovat finanční informace o:
>
OTÁZKA: Pracuji v kreativním
oddělení a vím, že moje
agentura v současné době
vyvíjí kampaň pro nový
produkt klienta. Je v pořádku
říci o tom kamarádovi?
ODPOVĚĎ: Ne. I když se to může
zdát neškodné, tyto informace
byste neměli sdílet s nikým,
pokud nemáte oprávnění.
Informace, jako je tato, jsou
vlastnické a musí být chráněny
před zveřejněním.

>
>
>
>

Jak je mohu chránit?

Pracujte obezřetně. Přístup pouze k těm
informacím, které potřebujete, abyste vykonávali
svou práci. Nikdy nesdílejte důvěrné informace
Obchodní činnosti – marketingové
patřící společnosti Omnicom nebo vaší agentuře,
strategie, obchodní plány, vývoj produktů
klientům nebo partnerům s nikým uvnitř nebo vně
nebo služeb
vaší agentury, pokud nejsou oprávněni a
Financích – ceny, nabídky, předpovědi nebo nepotřebují tyto informace, aby mohli vykonávat
náklady na produkt nebo službu
svou práci. Pokud si nejste jisti, zda jsou
informace důvěrné nebo zda je možné je sdílet,
Provozní činnosti – změny vedení nebo
požádejte o radu svého nadřízeného.
strategie pro fúze a akvizice
Komunikujte obezřetně. Buďte opatrní při
Klientech – detaily projektu, systémy,
procesy, transakce nebo finanční záležitosti komunikaci na sociálních sítích nebo na
veřejnosti, abyste nezveřejnili důvěrné obchodní
Partnerech – cenové nebo smluvní
informace. Dokonce i sdílení těchto informací s
podmínky
přáteli a rodinou nebo na veřejných místech, jako
jsou restaurace, výtahy nebo veřejná doprava,
může pro informace představovat riziko
potenciálního zveřejnění a zneužití.

Ochrana osobních údajů
Chráníme soukromí našich
zaměstnanců, klientů a partnerů.

Zachovávejte důvěrnost osobních údajů.
Pomozte nám respektovat soukromí jednotlivců.
Pokud jako součást své práce shromažďujete
osobní údaje nebo s osobními údaji jakéhokoli
druhu pracujete, používejte je pouze pro pracovní
účely. Zacházejte s nimi obezřetně a dodržujte
zákony o ochraně osobních všude tam, kde
vykonáváme obchodní činnost.

Chraňte se navzájem. Zacházejte se soukromými
informacemi svých kolegů jako se svými
vlastními, nikdy je nesdělujte žádné neoprávněné
osobě ani s nimi nenakládejte nedbale. Pracujeteli s těmito informacemi v rámci svých pracovních
povinností nebo se s nimi jen setkáváte,
nakládejte s nimi opatrně a v souladu se
zákonem.

Co bych měl/a chránit?
Naše vztahy s klienty a obchodními partnery
jsou založeny na důvěře. Věří nám, že budeme
s naším partnerstvím zacházet s náležitou
péčí, spolu s citlivými informacemi, které s
námi sdílejí, a včetně osobních údajů, které
nám poskytnou. Totéž platí pro naše
zaměstnance, klienty a partnery a osobní
údaje, které poskytují.

I neúmyslné zveřejnění osobních
nebo důvěrných informací může
vystavit vás, společnost
Omnicom a vaši agenturu právní
odpovědnosti a sankcím.

Chraňte jakékoli informace, které by mohly
identifikovat jednotlivce, například:
>

E-mailová adresa

>

Telefonní čísla

>

Finanční informace

>

Informace o zdravotním stavu

>

Informace o kreditní kartě

>

Jména rodinných příslušníků

>

Čísla sociálního zabezpečení

>

Adresy bydliště

Važte si našich vztahů. Respektujte klienty a
partnery. Očekávají, že budeme dodržovat naše
dohody o mlčenlivosti a respektovat jejich
soukromí. Pomozte nám dodržet naše sliby tím,
že budete dodržovat všechna oznámení o ochraně
osobních údajů a dohody, abyste zabránili
zveřejnění jakýchkoli osobních údajů.

GDPR směrnice

OTÁZKA: Mám přístup k osobním
informacím našich klientů pro
účely plnění pracovních
povinností. Kolegyně požádala o
e-mailové adresy několika
klientů, aby s nimi mohla
komunikovat o charitativní
činnosti, do které je zapojena.
Měl/a bych ji kontakty předat?
ODPOVĚĎ: Ne. Nesmíte lehkovážně
sdílet soukromé informace o
klientech. Informujte svou
kolegyni, že k použití těchto
informací potřebuje řádné
povolení.

Získání a udržení
důvěry

Víme, že důvěru si musíme zasloužit. Závisí
na tom náš úspěch a naše pověst, takže se
snažíme vždy dělat to, co je správné.

Střet zájmů
Dárky, zábava, pohoštění
Výběr třetích stran
Čestné a přesné záznamy
Odpovědná komunikace

Střet zájmů

Nikdy nevyužíváme naši profesní
pozici pro získání osobního
prospěchu.

Ve společnosti Omnicom je naše práce především
o spolupráci. Naše týmová spolupráce nás
spojuje navzájem a také s našimi agenturami. Z
tohoto důvodu by všechna naše obchodní
rozhodnutí měla být objektivní. Nikdy bychom
neměli dovolit, aby naše osobní zájmy ovlivnily
náš úsudek.
Rozpoznávejte střet zájmů. Pokud nastane
situace, jako vznik osobního vztah, situace mimo
zaměstnání, finanční investice nebo nějaká jiná
situace, která může ovlivnit vaše rozhodování,
jedná se o potenciální střet zájmů. Střet zájmů
může také nastat, když vy nebo člen vaší rodiny
obdržíte nepatřičné osobní výhody díky vaší pozici
ve vaší agentuře. Je důležité, abyste si byli
vědomi střetu zájmů a vyhýbali se jim. Dokonce i
náznak střetu zájmů může Omnicom a naše
agentury poškodit.

Někdy situace nemusí začít jako střet
zájmu, ale může se vyvíjet, například
když s klientem nebo obchodním
partnerem vybudujeme přátelský
nebo osobní vztah. Pokud se tak
stane, vztah je nutné oznámit.

Jak vypadá střet zájmů?

>

Osobní investice – Investice do jakékoli
neveřejně obchodované společnosti,
která spolupracuje se společností
Omnicom nebo vaší agenturou, je naším
konkurentem nebo s námi chce
obchodovat, představuje potenciální
střet zájmů. Patří sem také investice do
naší konkurence, dodavatelů nebo jiných
obchodních partnerů.

>

Obchodní příležitosti – Objevení
příležitosti prostřednictvím svého
postavení a její využití pro svůj vlastní
osobní prospěch je střet zájmů, stejně
jako v případě příležitosti objevené
pomocí zdrojů, vztahů nebo informací
získaných během práce ve vaší
agentuře.

Střet zájmů není vždy snadné rozpoznat. Má
mnoho různých forem, ale existují určité situace,
které nejčastěji vedou ke střetům zájmů:
>

Mimo zaměstnání – Přijetí druhého
zaměstnání nebo poradenská činnost,
která je v rozporu s náplní vaší práce na
plný úvazek.

>

Osobní vztahy – Zapojení vašeho
příbuzného nebo kamaráda do
obchodního vztahu s vaší agenturou.
Nesmíte zaměstnat rodinného
příslušníka nebo kamaráda ani se stát
jeho nadřízeným, aniž byste tento vztah
oznámili a získali souhlas. Totéž platí pro
podniky vlastněné přáteli nebo rodinou –
bez souhlasu nesmíte s těmito
organizacemi zahájit obchodní
spolupráci.

OTÁZKA: Můj bratr nedávno získal

■

nové zaměstnání u jednoho z
našich obchodních partnerů.
Vzhledem k tomu, že se
neúčastním řízení tohoto
partnera nebo s ním neuzavírám
smlouvu, musím o tom někoho
informovat?
DO Odpověď: Taková situace
pravděpodobně není střetem
zájmů, protože s nimi úzce
nespolupracujete. Měli byste
však informovat svého
nadřízeného o tomto vztahu pro
případ, že budete s tímto
partnerem někdy v budoucnu
pracovat napřímo nebo aby vaše
jednání nevypadalo jako
nečestné.

>

Určité služby pro jiné organizace –
Zaměstnanci na plný pracovní úvazek
musí požádat o povolení nejvyššího
vedení agentury dříve, než: (1) poskytnou
placené služby jakékoli společnosti, která
není společností Omnicom; nebo (2)
obdrží náhrady za výkon funkce člena
představenstva pro jakoukoli organizaci.
Pro neplacené služby neziskovým
organizacím není povolení nutné.

Informujte nás o střetech zájmů. Pokud se
dozvíte o jakékoli situaci, která by mohla vést ke
střetu zájmů, okamžitě ji oznamte. I když si
nejste jisti, zda je situace skutečným střetem
zájmů, promluvte si se svým nadřízeným nebo s
jakýmkoliv vedoucím manažerem, abychom
mohli situaci řešit a vyhnout se střetu zájmů.

Dárky, zábava a pohoštění
Budujeme vztahy založené na
poctivosti a bezúhonnosti – nikdy ne
na nemístných laskavostech.

Výměna dárků a zajišťování pohoštění je
dlouhodobou obchodní tradicí. I když si tak
partneři prokazují dobrou vůli, může to být
interpretováno jako ovlivňování ostatních. Pokud
nějaká nabídka nebo laskavost slouží k tomuto
účelu, pak to zašlo příliš daleko.

Pokud je vám něco nabídnuto,
zeptejte se sami sebe: „Vadilo by mi,
kdyby se o tom dozvěděl výkonný
ředitel mé agentury?“ Pokud je
odpověď „ano“, pak je nabídka
nevhodná a je nutné ji odmítnout.

Pečlivě zvažujte nabídky. Spoléháme na vás, že
při práci s obchodními partnery uplatníte dobrý
úsudek. Nikdy nedovolte, aby dárek nebo
laskavost ovlivňovaly vaše obchodní rozhodnutí
a nepokoušejte se ovlivňovat ostatní. Porušení
našich zásad pro poskytování darů je vážným
přestupkem a mohlo by mít za následek
disciplinární opatření včetně ukončení
pracovního poměru. Uvědomujeme si však, že
může být těžké poznat rozdíl mezi přijatelnou
obchodní zdvořilostí a nepatřičnou nabídkou.

Je dar vůbec někdy vhodný?
Ano, když ...

Ne, když ...

Je darován příležitostně Vás zavazuje k
nějakému jednání
Protizákonné nebo v
Zákonné a vhodné
rozporu s našimi
zásadami
Nominální hodnota

Odměna za přidělení
konkrétní zakázky

Obvyklé

Hotovost, půjčka nebo
peněžní ekvivalent

Schváleno vaší
agenturou

Dbejte zvýšené opatrnosti při jednání se státními
úředníky. Pravidla jsou v těchto případech přísnější.
Pokud jednáte se státním úředníkem, nikdy
nenabízejte, neslibujte nebo nedávejte úředníkovi nic
hodnotného. Mohlo by to vyvolat dojem, že se
snažíte získat neoprávněnou výhodu nebo daného
úředníka přimět, aby udělal něco nesprávného. Mějte
na paměti, že nemusí být vždy jasné, kdo je státním
úředníkem (např. zaměstnanec stání nemocnice,
banky, veřejné služby nebo mediální sítě).
Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého nadřízeného
nebo vedoucího pracovníka.

Drahé nebo
extravagantní

OTÁZKA: Dodavatel mě pozval, abych s
ním šel na velkou sportovní událost.
Krátce před začátkem mi řekl, že se
nemůže zúčastnit, a nabídl mi obě
vstupenky. Mohu přijmout vstupenky a
přivést manžela/manželku?
ODPOVĚĎ: Ne, ne v této situaci. Pokud by
se dodavatel zúčastnil sportovní akce
s vámi, bylo by to přijatelné. Ale
vzhledem k tomu, že vstupenky mají
vyšší než nominální hodnotu a on s
vámi nepůjde, nesmíte je bez souhlasu
přijmout.

Výběr třetích stran
Naši obchodní partneři musí sdílet
náš závazek k dodržování vysokých
standardů.

Při výběru obchodního partnera
jakožto třetí strany opřete své
rozhodnutí o ...
• Obchodní potřeby společnosti
• Nabízené služby
• Cenu

•

Naše vztahy s prodejci, dodavateli a dalšími
třetími stranami jsou klíčovou součástí našeho
podnikání. O tyto vztahy se staráme a nikdy je
nebereme jako samozřejmost. Snažíme se
spolupracovat na budování vzájemné důvěry a
respektu vůči třetím stranám.

Jednejte bezúhonně. S třetími stranami jednejte
čestně a spravedlivě. V rámci interakcí s třetími
stranami se vyhněte nevhodnému nebo jen
zdánlivě nevhodnému jednání, například střetu
zájmů, nevhodným darům, pohoštění nebo
laskavostem.

Vybírejte si partnery, kteří se chovají eticky.
Pokud se podílíte na výběru obchodních partnerů
třetích stran, hledejte organizace, které budou
sdílet naše vysoké etické standardy. Vybírejte si
třetí strany eticky a objektivně, bez osobní
zaujatosti.

Buďte stále ostražití. Sledujte jednání třetích
stran, abyste se ujistili, že dodržují náš Kodex a
zákony platné pro naše podniky. Pomozte jim
bezúhonně reprezentovat vaši agenturu
stanovením vysokých očekávání a předáním
našeho Kodexu a v případě potřeby i našich
zásad.
Nebojte se ozvat. Pokud se dozvíte o možném
porušení, kterého se dopustila třetí strana, která s
námi spolupracuje nebo vystupuje v našem
zastoupení, oznamte to. Pokud si nejste jisti
konkrétní situací, požádejte o radu.

Kvalitu
OTÁZKA: Mám kamarádku, která
pracuje pro jednoho z našich
konkurentů, jenž spolupracoval s
dodavatelem, o kterém
uvažujeme. Řekla, že tento
dodavatel se údajně účastnil
úplatkářství. Měl/a bych mít
obavy?
ODPOVĚĎ: Ano, měl/a, a měl/a byste
to oznámit svému nadřízenému,
aby agentura mohla provést další
vyšetřování. Úplatkářství je
vážným porušením Kodexu a
může být porušením zákona.

Čestné a přesné záznamy
Věříme v zachování bezúhonnosti
našich účetních knih a záznamů.

Úspěch společnosti Omnicom a naše pověst
závisí na naší schopnosti vést přesné účetní
knihy a záznamy. Jsme veřejná společnost a
naše účetní knihy a záznamy musí vždy správně
odrážet naše podnikání a naši finanční situaci.
Musí být vždy přehledné, přesné a včasné,
abychom mohli činit odpovědná obchodní
rozhodnutí, předpovědi a podání.

Buďte neustále obezřetní a nebojte se ozvat. V
našich záznamech dávejte pozor na varovné
signály potenciálního úplatkářství, podvodů
nebo legalizace výnosů z trestné činnosti („praní
špinavých peněz“), jako jsou falešné záznamy,
zavádějící prohlášení nebo významná
opomenutí. O všechny své obavy se podělte.
Ihned kontaktujte nejvyšší vedení společnosti.

Buďte obezřetní a poctiví. Kdykoliv budete
pracovat s obchodním nebo finančním
záznamem společnosti Omnicom nebo našich
agentur, dbejte na poctivost a přesnost. Správně
a důsledně přiřaďte náklady a nikdy nefalšujte
ani neuvádějte v našich obchodních či finančních
záznamech zavádějící zprávy nebo záznamy.
Nezapomeňte, že Omnicom zakazuje
neevidované nebo neoficiální („off-the-books“)
fondy, aktiva nebo závazky a speciální postupy
účtování nebo plateb, které mohou být signálem
daňových úniků.

Spravujte záznamy odpovědně. Důležitou
součástí finanční bezúhonnosti je dobrá správa
záznamů, od vytvoření záznamů až po jejich
uložení, údržbu a likvidaci. Dodržujte naše
zásady týkající se uchovávání, ukládání a
likvidace záznamů. Nikdy nezničte záznam
určený pro případnou přípravu obhajoby nebo s
ohledem na požadavky zachování takového
záznamu.

Co jsou obchodní nebo finanční záznamy?
Tyto mohou zahrnovat:
✓ Výkazy výdajů
✓ Faktury klienta nebo dodavatele
✓ Objednávky
✓ Mzdové záznamy
✓ Pracovní výkazy zaměstnanců
✓ Nároky na odměny
✓ Zákaznické nebo dodavatelské smlouvy

OTÁZKA: Nedávno jsem se
dozvěděl/a o možné účetní
nesrovnalosti. Ale protože to
bylo způsobeno někým na vyšší
pozici, myslím, že tomu nejspíš
rozumí lépe, takže se zdráhám
toto zjištění nahlásit. Mám to
hlásit?
ODPOVĚĎ: Ano. Dokonce i někdo na
vyšších pozicích může udělat
chybu nebo se dopustit
pochybení. Je nesmírně důležité,
abyste své obavy okamžitě
oznámili nejvyššímu vedení
společnosti a zabránili dalším
nesrovnalostem.

Odpovědná komunikace
Chráníme svou pověst díky
konzistentní a spolehlivé
komunikaci.

Komunikace je v dnešní době okamžitá a
otevřená, včetně komunikace o společnosti
Omnicom a našich agenturách. Nemůžeme řídit
veškerou komunikaci, ale můžeme zajistit, aby
zprávy o společnosti Omnicom a našich
agenturách byly přesné a konzistentní. To je
důvod, proč dovolujeme pouze autorizovaným
osobám mluvit s veřejností našim jménem.

Pochopte dopad slov. Pokud za sebe necháme hovořit oprávněné osoby, zabráníme tak
nedorozumění. Dokonce i poznámky či komentáře, které mají být pozitivní nebo užitečné, by mohly
neúmyslně:
>

Uvést v omyl investory nebo veřejnost

>

Prozradit důvěrné informace nebo duševní vlastnictví

>

Slíbit něco, co nelze splnit

>

Porušit náš Kodex nebo naše zásady

>

Poškodit naši pověst

Předávejte dotazy odpovědným osobám. Pokud obdržíte dotaz týkající se společnosti Omnicom
nebo vaší agentury, nepokoušejte se sami reagovat, pokud k tomu nemáte oprávnění. Místo toho
odkazujte na správné zdroje:
Žádosti od ...

Postupujte (komu) ...

Médií

Managing Partners

Akcionáři

Managing Partners

Soudní nebo státní úředníci

Managing Partners

Požádejte o schválení. Pokud jste byli požádáni,
abyste pronesli proslov, napsali článek nebo
komunikovali se zástupcem médií nebo veřejně
jakýmkoli jiným způsobem pro široké publikum,
opatřete si nejdříve souhlas od vrcholového
vedení ve své agentuře.
Dávejte pozor na sociálních médiích. Pokud
komunikujete o společnosti Omnicom nebo vaší
agentuře na sociálních médiích, uveďte, že jste
zaměstnancem vaší agentury (a pokud je to
relevantní, že pracujete pro agenturu
společnosti Omnicom) a vámi prezentované
názory jsou vaše vlastní – nemluvíte jménem
společnosti Omnicom nebo vaší agentury.
Ujistěte se, že vaše příspěvky jsou konstruktivní,
čestné a užitečné. Nikdy nesdělujte důvěrné
informace ani neporušujte naše zásady. Mějte
na paměti, že cílem těchto zásad není
zasahovat do vašeho práva veřejně hovořit o
záležitostech veřejného zájmu nebo o zapojení
do činností souvisejících s podmínkami vašeho
zaměstnání.

Nezapomeňte, že zastupujete svou
agenturu, i když nejste v kanceláři.
Nikdy nepředávejte veřejně nebo na
sociálních médiích informace, o
kterých nechcete, aby vědělo vedení
vaší agentury.

OTÁZKA: Jsem zapojen do
charitativní činnosti a pořádám
akci s cílem získat finance
(fundraising). Je v pořádku
přestavit se jako zaměstnanec
agentury? Myslím, že by to pro
mou agenturu mělo pozitivní
dopad a pomohlo by to získat
finanční prostředky.
ODPOVĚĎ: Pokud nezískáte svolení,
neměli byste tímto způsobem
prezentovat svou funkci ani jméno
společnosti Omnicom nebo vaší
agentury – a to ani na podporu
charitativního účelu.

Dodržování zákonů
a právních předpisů
daného odvětví

Při obchodních jednáních vyhráváme čestně
a eticky, díky hodnotě našich služeb – nikdy
využitím nekalých či nezákonných praktik.

Spravedlivá hospodářská soutěž
Zneužívání informací zasvěcených osob
Úplatky a neoprávněné platby
Kontroly vývozu, kontroly dovozu, bojkoty a sankce
Legalizace výnosů z trestné činnosti (praní peněz)

Spravedlivá hospodářská soutěž
Věříme, že úspěchu by se mělo
dosáhnout otevřenou a čestnou
konkurencí.

Ve společnosti Omnicom jsme na naši práci hrdí
a jsme rádi, že můžeme na trhu konkurovat
ostatním. Víme, že jsme úspěšní díky naší
kreativitě a odbornosti. Úspěch nikdy nevychází z
nekalé nebo protisoutěžní taktiky.

Mějte právní povědomí. Pomozte podpořit
zdravou soutěž tím, že se seznámíte se zákony o
hospodářské soutěži, které platí pro naše
podniky. Tyto zákony existují po celém světě v
různých formách, ale všechny nás vyzývají,
abychom jednali čestně a používali při jednání s
konkurenty, klienty a obchodními partnery zdravý
úsudek.
Jednejte s konkurenty eticky. Pokud vaše práce
vyžaduje, abyste se zúčastnili schůzek a akcí,
budete pravděpodobně spolupracovat s našimi
konkurenty. Ve vašich rozhovorech se vyhněte
jakékoli diskusi o konkurenčních otázkách, jako
jsou smluvní podmínky, nabídky nebo ceny.
Dokonce i náznak nesprávné dohody nebo
nedorozumění mezi konkurenty může vést ke
zdlouhavým a nákladným vyšetřováním ze strany
státních orgánů.

Čemu bych se měl/a vyhnout?
Nikdy s žádným konkurentem neprojednávejte
žádné z následujících témat ani se takové
aktivity neúčastněte:
>

Stanovení ceny nebo podmínek prodeje
našich služeb

>

Podvodná manipulace nabídek (bid
rigging) na základě souhlasu, že
nebudete nabízet ani určovat výsledek
nabídek

>

Stanovení nabízených služeb

>

Dělení trhů, klientů nebo území

>

Znemožnění jinému konkurentovi
vstoupit na trh

Sbírejte informace o konkurenci s obezřetností.
Při provádění průzkumu buďte féroví vůči našim
konkurentům. Používejte pouze veřejně dostupné
informace. Odmítněte všechny informace, které
byly získány neoprávněně, jako jsou důvěrné
informace sdílené klientem, bývalým
zaměstnancem nebo jinou stranou.

OTÁZKA: Na konferenci konkurent
hovořil o nové společnosti
vstupující na trh a navrhl, že
bychom mohli „rozdrtit novou
konkurenci společně“. Je to
neškodné obchodní jednání, nebo
by to mohlo být protisoutěžní?
ODPOVĚĎ: Takové projevy mohou znít
neškodně, ale mohly by
poukazovat na úmysl a motiv v
antimonopolním vyšetřování.
Buďte obezřetní ve svém
vyjadřování a vyhýbejte se
konverzacím, v nichž padají
takové výrazy.

Zneužívání informací zasvěcených osob (insider trading)
Co patří mezi neveřejné informace?

Chráníme neveřejné informace a nikdy
je nepoužíváme pro osobní prospěch.

Při nákupu nebo prodeji cenných papírů se všichni
snažíme činit informovaná rozhodnutí. Pokud jsou
však tato rozhodnutí ovlivněna materiálem
neveřejným nebo „zasvěcenými“ informacemi o
společnosti, jedná se o obchodování zasvěcených
osob, a to je v rozporu se zákonem. Seznamte se s
právními předpisy pro obchodování zasvěcených
osob a dodržujte je vždy, když nakupujete nebo
prodáváte cenné papíry společnosti.
Uchovávejte důvěrné informace v bezpečí. Jako
zaměstnanec agentury Omnicom můžete získat
přístup k významným neveřejným informacím o
společnosti Omnicom nebo o některém z našich
klientů či obchodních partnerů. Případně se můžete
dozvědět něco neveřejného prostřednictvím
kamaráda nebo příbuzného. V obou případech se
stanete „zasvěcenou osobou“ a nesmíte obchodovat
ani radit ostatním, aby obchodovali s akciemi nebo
cennými papíry na základě podstatných informací,
které dosud nebyly zveřejněny.
Co jsou podstatné informace? Podstatné informace
jsou informace takového významu, že lze očekávat,
že ovlivní úsudek investorů, zda nakupovat nebo
nenakupovat, prodávat nebo ponechat si dotyčné
cenné papíry.

>

Nezveřejněné finanční informace

>

Nové nebo vyvíjené produkty nebo služby

>

Marketingové strategie

>

Hlavní změny vedení

>

Potenciální obchodní dohody

>

Informace o zákaznících nebo
obchodních partnerech

>

Potenciální fúze nebo akvizice

>

Nastávající právní kroky nebo vyšetřování

Kdy mohu obchodovat?
Pokud vám nebylo sděleno něco
jiného, tak jakmile budou důvěrné
informace zveřejněny, například
prostřednictvím podání státního
orgánu, tiskové zprávy nebo jiné
oficiální komunikace, můžete je
použít k nákupu nebo prodeji
cenných papírů.

Nesdílejte „tipy“ Stejná pravidla platí pro sdílení
interních informací s někým jiným. Nezáleží na
tom, že na základě získaných informací
neobchodujete – pokud je sdílíte s někým jiným,
dokonce i rodinou nebo přáteli, porušujete
zákon o cenných papírech. Vyvarujte se i
případného nesprávného sdílení „tipů“.

OTÁZKA: Často mluvím se svým
otcem o práci a novinkách v
práci. Nevěřím, že by obchodoval
na základě jakýchkoli informací,
které zmíním. Bylo by v pořádku
říct mu o obchodní dohodě, na
které pracujeme?
ODPOVĚĎ: I když se jedná o
důvěryhodného člena rodiny a
jste si jisti, že s těmito
informacemi nebude obchodovat,
neměli byste s ním o tom hovořit.
Mohl by tyto informace předat
někomu, kdo by je k obchodování
využil.

Úplatky a nesprávné platby
Nedovolíme, aby cokoli
nevhodného ovlivňovalo naše
rozhodování.

Kdykoli dojde k úplatkářství a korupci, škoda
může být vážná – nekalá soutěž, ztráta důvěry a
poškození podniků a komunity. Pomozte nám
udržet toto chování mimo společnost Omnicom
a naše agentury tím, že budete dodržovat
zákony proti korupci a úplatkářství a nikdy
nebudete nabízet ani přijímat žádné úplatky
nebo provize.

Mějte právní povědomí. Zákony týkající se
úplatkářství a korupce se v jednotlivých zemích
liší. Seznamte se se zákony, které se vztahují na
zemi, kde pracujete, včetně amerického Zákona
o zahraničních korupčních praktikách (FCPA),
britského Zákona o úplatcích z roku 2010 a
dalšími místními zákony. Některé zákony mohou
být méně přísné než ostatní, takže v případě
pochybností se ptejte. Následky porušení těchto
zákonů mohou být závažné – pro vás,
společnost Omnicom i naše agentury. Pokud
víte, že někdo nabízí nebo přijímá úplatek, ihned
to oznamte nejvyššímu vedení společnosti a
Managing Partners.

Nikdy nevyužívejte vlastní
prostředky nebo třetí stranu k
předložení nevhodné nabídky.

Jednejte obezřetně. Úplatkářství se často
objevuje při práci s třetími stranami, takže při
jednání s těmito stranami buďte obezřetní.
Ujistěte se, že všechny transakce jsou čestné a
přesné a nikdy nenabízejte ani nepřijímejte nic
hodnotného, abyste získali neoprávněnou
výhodu. Toto pravidlo platí i tehdy, pokud místní
zákon nebo zvyklosti povolují určitý druh nabídky
nebo platby.

Jak vypadá úplatek?
Úplatek může být cokoli hodnotného darováno s
cílem získat preferenční zacházení. Může to být:
✓ Hotovost
✓ Dárkové poukazy nebo certifikáty
✓ Speciální slevy
✓ Dárky nebo laskavosti
✓ Pohoštění

Při jednání se státními úředníky dbejte zvýšené
opatrnosti. Pravidla platná pro státní úředníky
jsou ještě přísnější. Pokud nabídnete státnímu
zaměstnanci něco hodnotného nebo vyhovíte
jeho požadavku na platbu za urychlené vyřízení
nebo facilitační platbu, můžete tím porušovat
protikorupční zákony. Tyto „úplatky“ jsou
prezentovány jako způsob, jak urychlit rutinní
úkony státní správy, ale bez ohledu na místní
zákony se úhradě těchto částek vyhýbáme.

✓ Dárky v podobě akcií
✓ Příspěvky na charitativní nebo politickou
činnost
✓ Osobní cestovní výdaje

OTÁZKA: Uvědomil/a jsem si, že
obchodní partner souhlasí s
uhrazením facilitační platby, o
které vím, že ji nemůžeme
zaplatit. Pokud se jedná o třetí
stranu, a ne o agenturu
společnosti Omnicom, měl/a
bych si s tím dělat starosti?
ODPOVĚĎ: Ano, měl/a. Mohli bychom
nést odpovědnost za jednání
každého, kdo pracuje v našem
zastoupení. Nezanedbávejte tuto
činnost – neprodleně o tom
informujte právní oddělení
společnosti Omnicom.

Opět nemusí být zcela jasné, kdo je a kdo není
státní úředník. Pokud si nejste jisti, zeptejte se
svého nadřízeného nebo vedoucího pracovníka.

Kontroly vývozu, kontroly dovozu, bojkoty a sankce

Jsme občané celého světa a
respektujeme zákony
mezinárodního obchodu.

Protože obchodujeme ve více zemích po celém
světě, platí pro naše podnikání celá řada
zákonů o vývozu a mezinárodním obchodu.
Seznamte se s těmito zákony a dodržujte je při
každé mezinárodní transakci, abyste se vyhnuli
nevhodným nebo nezákonným obchodům.

Mezinárodní obchodní zákony
zahrnují:
• Hospodářské sankce
• Legalizace výnosů z trestné
činnosti (praní špinavých peněz)
• Americký zákon o zahraničních
korupčních praktikách (FCPA)
• Protikorupční zákon
• Zákaz úplatkářství
• Zákaz financování terorismu
• Zákony o dovozu
• Zákony o dodržování obchodních
předpisů
• Kontroly vývozu

Pracujte pouze s mravně bezúhonnými partnery.
Při výběru obchodních partnerů se ujistěte, že
nejednáme s žádnými sankcionovanými nebo
nepovolanými subjekty. O každém partnerovi si
vyhledejte informace, abyste si ověřili jejich
závazek k dodržování vysokých etických
standardů a ujistěte se, že nejsou vedeni na
seznamech zakázaných smluvních stran, což
jsou seznamy, které spravují různé vlády, včetně
USA. Pokud máte obavy z možného porušení,
řekněte to.

Zajistěte správné dokumentování. Zajistěte, aby byly
dovozy nebo vývozy předem správně kategorizovány
a obsahovaly řádné označení, dokumentaci, licence a
schválení. Ujistěte se také, že dokumentace je přesná
a úplná, je potvrzena cílová destinace a koncové
využití, nebyly uhrazeny žádné facilitační platby a
zásilky neputují do/z žádných zemí, na které bylo
uvaleno embargo. Zákony se pravidelně mění, takže
dodržujte všechny nové požadavky.
Vyhýbejte se bojkotům. Společnost Omnicom a naše
agentury se neúčastní bojkotu v žádné zemi, ledaže
je bojkot oficiálně schválen vládou USA. Pokud
obdržíte žádost o dodržení zahraničního bojkotu,
kontaktujte Právní oddělení společnosti Omnicom,
abyste určili správný postup.

»Úřad pro kontrolu zahraničního
majetku (OFAC) v USA

U.S. Office of Foreign
Asset Control (“OFAC”)
Sanction Control Policy

OTÁZKA: Transakce, na které pracuji,
zahrnuje více než jednu zemi a
potenciálně implikuje kontroly
exportu/importu. Zákony, které země se
mám řídit?
ODPOVĚĎ: V této situaci mohou platit zákony
více zemí. Pokud je situace složitá a
abyste se ujistili, že dodržujete platné
zákony a předpisy, poraďte se s Právním
oddělením společnosti Omnicom.

Legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz)
Přijímáme veškerá opatření
nezbytná k tomu, abychom zabránili
pohybu nelegálně generovaných
finančních prostředkům společností
Omnicom a našimi agenturami.

Legalizace výnosů z trestné činnosti (praní
špinavých peněz) je závažným zločinem, ke
kterému dochází, když jsou finanční prostředky
vytvářené trestnou činností, jako jsou daňové
úniky, obchodování s drogami nebo teroristická
činnost, přičemž zdroj finančních prostředků je
skryt za zákonné podnikání. Pomozte nám
odstranit všechny příležitosti, které mohou
zločinci pro tuto činnost využít.

Kdo se dopouští legalizace výnosů z
trestné činnosti?
Legalizace výnosů z trestné činnosti (praní
špinavých peněz) je běžnou praxí pro:
>

Teroristické organizace

>

Daňové podvodníky

>

Pašeráky drog nebo každého, kdo
získává peníze prostřednictvím
nezákonné činností

Dávejte pozor. K praní peněz může dojít, když
lidé nesledují tok finančních prostředků ve své
společnosti. Pokud umožníte manipulaci s
našimi systémy, můžete nevědomky napomáhat
legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo jiným
finančním trestným činům. Při všech jednáních s
klienty a třetími stranami použijte zdravý úsudek
a buďte ostražití. Oznamte cokoli podezřelého
svému nadřízenému nebo nejvyššímu vedení
společnosti.
Uzavírejte dobré obchodní dohody s dobrými
partnery. Ujistěte se, že víte, s kým jednáte a
obchodujete. Pracujte pouze s klienty a partnery,
kteří provozují zákonnou obchodní činnost a
využívají prostředky ze zákonných zdrojů. Pokud
vaše práce zahrnuje příjem nebo zpracování
finančních prostředků, dodržujte naše zásady a
postupy týkající se přijatelných způsobů platby.

Dávejte pozor na varovná znamení ...
• Faktury placené v hotovosti nebo
peněžní poukázkou
• Platby v jiné měně, než jaká je
uvedena na faktuře
• Dodání zboží do jiné země z
místa platby
• Platby provedené nezúčastněnou
třetí stranou
• Přeplatky faktur
• Podezřelé převody finančních
prostředků

OTÁZKA: Faktura od zahraničního
obchodního partnera vykazuje
neobvyklý převod finančních
prostředků z jiné země – nikoli z
místa, kde obchodní partner
podniká. Měl/a bych mít
podezření?
ODPOVĚĎ: Ano, neobvyklé převody
peněžních prostředků nebo velké
platby v hotovosti jsou varovným
signálem možného praní
špinavých peněz. Oznamte své
obavy nadřízenému nebo
nejvyššímu vedení společnosti.

Buďme dobrým
globálním
sousedem

Díváme se dál dopředu a nad rámec
každodenních povinností, smysluplně se
snažíme chránit naše životní prostředí a
prospívat lidem a komunitám po celém světě.

Naše ekologická stopa
Lidská práva
Zapojení komunity
Politické aktivity

Naše ekologická stopa
Staráme se o naši planetu, stále si
uvědomujeme a minimalizujeme
dopady na životní prostředí.

Zachování a ochrana životního prostředí není
odpovědností někoho jiného. Je to povinností
každého z nás. Můžete nám pomoci pozitivně
ovlivnit naše životní prostředí tím, že budete nad
míru plnit požadavky na ochranu životního
prostředí na našich pracovištích po celém světě.
Buďte proaktivní. Působíme v mnoha různých
zemích, ale bez ohledu na to, kde pracujeme,
aktivně hledáme způsoby, jak pracovat chytře,
čistě a efektivněji. Spoléháme na vás, že budete
dodržovat zákony, předpisy a požadavky našich
klientů v oblasti ochrany životního prostředí. S
nebezpečnými materiály manipulujte a skladujte
je opatrně a podporujte naše úsilí o ochranu
životního prostřední prostřednictvím recyklace,
opětovného použití a snížení spotřeby vody,
energie a dalších zdrojů, kdykoli to bude možné.
Buďte uvědomělí. Dávejte pozor na potenciální
nebezpečí pro životní prostředí. Nepřehlížejte
nebezpečné situace, jako je nevhodná likvidace
odpadu, úniky nebo vypouštění znečišťujících
látek – okamžitě je nahlaste.
Jděte příkladem. Svými vlastními činy ukažte
ostatním, včetně našich obchodních partnerů, že
ochranu našeho životního prostředí bereme
vážně. Podporujte ostatní, aby byli odpovědní a
dodržovali zákony o životním prostředí.

Malé kroky přinášejí velké výsledky ...

Záleží na vaší každodenní činnosti, například:
✓ Podpoře našeho úsilí o ochranu životního
prostředí formou recyklace a opětovného
využitím zdrojů
✓ Snížení spotřeby vody, energie a dalších
zdrojů, kdykoliv je to možné
✓ Obezřetné skladování a manipulace s
nebezpečnými materiály

Lidská práva
Snažíme se pozitivně ovlivnit
životy lidí na celém světě.

Vše, co děláme, musí být provedeno s ohledem
na základní lidská práva jednotlivců a musíme
se snažit zabránit tomu, aby naše obchodní
činnosti tyto práva jakkoli omezovaly. Pomozte
nám prosazovat zákony, které zakazují
nebezpečné činnosti, jako je nucená nebo
povinná práce, dětská práce nebo obchodování
s lidmi, včetně (tam, kde je to možné) zákona o
moderním otroctví ve Spojeném království.
Pochopte to základní. K porušování lidských
práv dochází po celém světě, takže je důležité,
abychom respektovali lidská práva všude, kde
podnikáme. Pomozte nám plnit naši roli při
zajišťování základních lidských práv, která
zahrnují:
✓ Spravedlivý a smluvní plat
✓ Svoboda volby pracovat
✓ Bezpečné pracovní podmínky
✓ Přiměřená a zákonná pracovní doba
✓ Svoboda názoru a projevu
✓ Svoboda sdružování a kolektivního
vyjednávání

Posuzujte a monitorujte obchodní partnery.
Očekáváme, že naši obchodní partneři budou
sdílet náš závazek k respektování individuálních
práv. Než začnete pracovat s jakýmkoli
obchodním partnerem, tito partneři by měli být
posouzeni tak, abyste si byli jisti, že jejich jednání
je v souladu se zákonem a že se všemi
zaměstnanci zachází důstojně a s ohledem na
jejich základní lidská práva.

Jak si mám vybrat obchodního
partnera, který respektuje lidská
práva?
Vyberte si obchodního partnera,
který:
• Nemá záznam o porušování
lidských práv, obtěžování nebo
diskriminaci
• Dodržuje pracovní zákony včetně
těch, které upravují plat a
pracovní dobu nebo podmínky
• Poskytuje bezpečné a zdravé
pracoviště pro své zaměstnance

Otevřeně vystupujte proti zneužívání. Pokud
zjistíte nebo máte podezření na porušování
lidských práv buď zaměstnancem agentury
Omnicom nebo některým z našich obchodních
partnerů, oznamte své podezření nejvyššímu
vedení společnosti.

Zapojení komunity
Aktivně podporujeme naše
komunity a angažujeme se v
otázkách, které jsou pro nás
důležité.

Naším cílem je být aktivními členy našich
komunit, ne pouze přihlížet. Podporujeme také
vaše zapojení. Můžete přispět ke zlepšení života v
komunitě ať už prostřednictvím dobrovolnictví,
fundraisingu nebo organizování akcí.
Starejte se o druhé. Zaměstnanci napříč naší
organizací věnují svůj čas, nadání a kreativní
energii celé řadě neziskových organizací. Pokud
se rozhodnete účastnit se charitativních nebo
komunitních aktivit jako zaměstnanec
společnosti Omnicom nebo jedné z našich
agentur, ujistěte se, že je vaše činnost
dobrovolná, zákonná a řídí se našimi zásadami.
Společnost Omnicom například zakazuje
filantropickou podporu (finanční nebo věcnou)
nenáboženským organizacím, které diskriminují
poskytování služeb nezákonně nebo způsobem,
který je v rozporu se zásadami společnosti
Omnicom na základě pohlaví, rasy, náboženství,
sexuální orientace, pohlaví, genderové identity
a/nebo vyjádření, národnostního původu, věku,
zdravotního postižení, těhotenství, rodinného
stavu nebo jiného stavu, který je chráněn platnými
zákony.
Vyhněte se řečnickým projevům naším jménem.
Při dobrovolnické činnosti nebo při podpoře
charitativní organizace nezmiňujte jméno
společnosti Omnicom nebo našich agentur bez
řádného schválení. V jakékoli komunikaci nebo na
sociálních médiích jasně uveďte, že vaše názory
jsou vaše vlastní a že nemluvíte jménem své
agentury nebo společnosti Omnicom.

Zapojte se!
Různé agentury společnosti
Omnicom se zapojují do různých
komunitních aktivit. Sledujte, zda se
ve vašem okolí nacházejí příležitosti
pro dobrovolnickou činnost.

OTÁZKA: Často se dobrovolně
účastním místní neziskové
činnosti a rád/a bych, aby moje
agentura nabídla této skupině
finanční podporu. Co můžu
dělat?
ODPOVĚĎ: Než učiníte jakýkoli
závazek jménem agentury,
obraťte se na svého manažera. I
když podporujeme komunitní
organizace různými způsoby,
musíte nejprve získat řádný
souhlas s jakoukoli finanční
podporou.

Politické aktivity
Věříme, že jednotlivci mají moc
změnit své komunity.

Je pro nás důležité, aby se všichni naši
zaměstnanci cítili svobodně a byli podporování k
účasti politického dění podporou politických
kampaní a kandidátů podle svého výběru. Pokud
se rozhodnete podpořit kandidáta nebo kampaň,
poskytněte svou podporu dobrovolně a využijte
své vlastní zdroje.
Vykonávejte dobrovolnou činnost odpovědně.
Vaše osobní politické aktivity musí být zákonné a
nesmí nijak souviset s prací pro vaši agenturu.
Vždy používejte vlastní:
> Čas – Nedovolte, aby dobrovolnická práce
zasahovala do vaší práce.

Mějte na paměti, že si vyhrazujeme
právo lobovat za záležitosti, které
ovlivňují naše agentury a provozní
činnost, ale pouze v souladu se
zákonem. Vaše práce nesmí být
ovlivněna vašimi osobními
politickými názory, vaší ochotou
dobrovolnické činnosti nebo volbou
politických aktivit či příspěvků.

> Prostředky – Obecně nepodporujeme
žádného konkrétního politického
kandidáta nebo stranu a nebudeme vám
hradit žádné dary, které poskytnete.
> Zdroje – Nikdy nepoužívejte čas ani zdroje
agentury (např. tiskárny, kopírky nebo
telefony) na podporu své dobrovolnické
práce.
Mluvte pouze za sebe. Pokud se účastníte
politické kampaně nebo podpory politického
kandidáta, neprovádějte žádná oznámení ani
žádné kroky jménem společnosti Omnicom nebo
vaší agentury, pokud k tomu nemáte oprávnění.
Jakékoli prohlášení nebo komentáře, které
učiníte, musí být označeny jako vaše vlastní
názory, nikoli názory společnosti Omnicom nebo
vaší agentury.

OTÁZKA: Dobrovolně pracuji pro
místního politického kandidáta
a potřebuji tiché místo, abych
telefonoval a povzbudil lidi k
hlasování. Je v pořádku
používat telefon v kanceláři,
když budu telefonovat po
pracovní době?
ODPOVĚĎ: Ne. Nezáleží jen na
pracovní době. Vaše
dobrovolnické aktivity musí být
prováděny s využitím vlastních
zdrojů, stejně jako vlastního
času, takže voláním mimo
kancelář, pomocí vlastního
telefonu.

Omezení zásad
V případě výkonných funkcionářů nebo ředitelů
společnosti Omnicom musí jakoukoli výjimku z Kodexu
schválit valná hromada akcionářů. Nelze předvídat
okolnosti, za kterých by bylo takové prominutí uděleno.

Závěrečné úvahy
Děkujeme, že jste si našli čas na přečtení Kodexu
obchodního chování společnosti Omnicom. Tento Kodex
mějte na paměti a řiďte se jím při každodenní práci.
Spoléháme na vás, že dostojíte našemu závazku k
bezúhonnosti a dodržování těch nejvyšších standardů při
každém rozhodnutí a v každém jednání a že se budete řídit
tímto Kodexem. Nemyslete si, že na vašich činech nezáleží.
Vaše činy vrhají v každé situaci světlo či stín na společnost
Omnicom a naše agentury. Jsou důležité pro nás a naše
klienty, kteří si od každého z nás zaslouží jen to nejlepší.
Pokud máte dotazy týkající se Kodexu nebo nemůžete najít
odpovědi, které potřebujete, neváhejte se zeptat. Vítáme
také vaše připomínky k tomuto Kodexu nebo kterýmkoli
zásadám společnosti Omnicom.

Užitečné zdroje
Společnost Omnicom má celou řadu nástrojů, které vám pomohou vyhledat poradenství a sdílet
obavy.
Problémy nebo obavy

Kontakt

Oznámení pochybení nebo jiné záležitosti
související s etickým jednáním

Právní oddělení společnosti Omnicom
(Legal@OmnicomGroup.com)
nebo
Linka vnitřní kontroly
1-800-306-7508
1-212-415-3364 (pokud voláte ze zemí mimo
Spojené státy)

Dotazy týkající se Kodexu nebo jakýchkoli zásad
společnosti Omnicom

Právní oddělení společnosti Omnicom
(Legal@OmnicomGroup.com)

Oznámení environmentálních nebo
bezpečnostních obav

Právní oddělení společnosti Omnicom
(Legal@OmnicomGroup.com)
nebo
Linka vnitřní kontroly
1-800-306-7508
1-212-415-3364 (pokud voláte ze zemí mimo
Spojené státy)

Pomoc při otázkách týkajících se pracovního
prostředí a zaměstnanosti

Oddělení lidských zdrojů vaší agentury

Právní otázky, obavy a dotazy na státní správu

Právní oddělení společnosti Omnicom
(Legal@OmnicomGroup.com)

Dotazy od akcionářů nebo finančních analytiků

IR@OmnicomGroup.com

Před zahájením projevů, psaní článků nebo
distribucí komunikace určené pro širokou
veřejnost

Vyšší management ve vaší agentuře

