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We support and protect human rights wherever we can. As a responsible 
company with operations in nearly 100 countries and territories, we 
believe that strong ethics and good business go hand in hand and we are 
committed to complying with the laws and regulations of the countries and 
jurisdictions in which we operate. 

Budeme podporovat a chránit lidská práva všude tam, kde to bude 
možné. Jako společnost zodpovědně fungující téměř ve stovce zemí 
a oblastí jsme přesvědčeni, že dobré podnikání je slučitelné se silnými 
etickými zásadami a jsme rozhodnuti dodržovat zákony a předpisy zemí 
a oblastí, ve kterých působíme. 

  
To demonstrate our commitment in this area we: 
 

Abychom toto naše úsilí demonstrovali, budeme: 
 

 support the protection of human rights, particularly those of our 
employees, the parties we do business with and the communities 
where we operate 

 podporovat ochranu lidských práv, především u našich 
zaměstnanců, obchodních partnerů a komunit, ve kterých 
působíme, 

 respect our employees' rights to voluntary freedom of association, 
under the law 

 respektovat právo našich zaměstnanců na volné sdružování 
v rámci zákona, 

 provide a safe and healthy working environment  poskytovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí, 

 do not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

 nebudeme podporovat nucenou či povinnou práci ani vykořisťování 
dětí, 

 support the elimination of employment discrimination and promote 
diversity in the workplace 

 podporovat odstranění diskriminace při práci a podporovat diverzitu 
na pracovištích,  

 provide our employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration 

 poskytovat našim zaměstnancům odměňování a nástroje 
umožňující jejich profesní růst a zohledňovat jejich pocity zdraví 
a duševní pohody, 

 promote fair competition and do not support corruption  podporovat spravedlivou konkurenci a nebudeme podporovat 
korupci, 

 conduct our business with honesty and integrity in compliance with 
applicable laws 

 vést naše podnikání čestně, v souladu s platnými zákony, 

 develop and implement company procedures and processes to 
ensure we comply with this policy. 

 vyvíjet a zavádět firemní postupy a procesy, které zaručí 
dodržování těchto zásad. 


