
 

 
 

GLOBÁLNÍ ZÁSADY PRO OBLAST ROZMANITOSTI, ROVNOSTI A ZAČLENĚNÍ 

 

ZÁVAZEK SKUPINY PIRELLI 

Skupina Pirelli (dále také „Pirelli“) je vždy odhodlána ctít rovné příležitosti v pracovním prostředí, 

což je závazek, který byl již v roce 2006 výslovně uveden v „Deklaraci skupiny o rovných 

příležitostech“, která se vyvíjí do těchto zásad. 

Pirelli se aktivně podílí na prosazování hodnot rozmanitosti, rovnosti a začlenění (DE&I) a vyzývá k 

aktivní podpoře všech zaměstnanců a všech osob, které pracují jejím jménem nebo v jejím zájmu, 

nebo kteří s ní mají jiné obchodní vztahy či spolupráci (souhrnně označovaní jako „příjemci“ tohoto 

dokumentu) při provádění zásad a záměrů obsažených v těchto zásadách. 

Pirelli působí v nadnárodním kontextu, ve kterém lidé vyjadřují obrovské dědictví rozmanitosti, jehož 

zhodnocení je zároveň konkurenční výhodou a příležitostí k růstu a obohacení pro samotnou 

společnost, ve víře, že nejinovativnější nápady a nejlepší řešení pocházejí z pracovního prostředí, 

ve kterém mohou lidé vyjádřit svou jedinečnost. 

Pirelli nabízí stejné příležitosti ve všech ohledech pracovního života, ve fázích výběru, stejně jako 

při rozhodování o odměňování, profesní klasifikaci, přidělování povinností, školení a kariérním 

postupu.  

Tato rozhodnutí jsou přijímána výhradně na základě dovedností, zkušeností a profesního potenciálu, 

který lidé mají, a dosažených výsledků, bez jakéhokoli rozlišování na základě pohlaví, genderové 

identity, sexuální orientace, rodinného stavu, rodičovství nebo situaci s péči o dítě, náboženské víry, 

politických, odborových nebo jiných názorů, barvy pleti, socioekonomického nebo kulturního 

zázemí, etnického původu, státní příslušnosti, věku nebo zdravotního postižení, ať už duševního 

nebo fyzického.  

Pirelli byla vždy odhodlána zaručit pracovní prostředí, ve kterém je s každou osobou zacházeno, a 

každá osoba zachází s ostatními, důstojně a s úctou, bez všech forem obtěžování, zneužívání nebo 

psychického či fyzického omezování, diskriminace jednotlivců nebo skupin jinými jednotlivci nebo 

skupinami, a usiluje o předcházení a zasahování v případech, kdy k jakémukoli takovému chování 

dojde.  

Pirelli vždy zavádí začleňující kulturu, která si cení osobitosti a pocitu sounáležitosti s podnikovou 

komunitou, dialogu, důvěry a účasti, které jsou považovány za základní prvky organizační pohody, 

a staví se proti vytváření kulturních a organizačních bariér, které omezují zapojení a potenciál lidí. 

Modely, procesy a programy řízení jsou navrženy tak, aby podporovaly všechny lidi, takže každý 

má stejné příležitosti k rozvoji podle svých nejlepších schopností.  

Naplňování těchto zásad vyžaduje aktivní podporu zaměstnanců skupiny v souladu s interními 

směrnicemi a nástroji, které Pirelli zpřístupňuje, aby bylo zajištěno následující: 

• rozhodnutí týkající se zaměstnanosti a rozvoje lidí nepodléhají žádné formě diskriminace,  

• citlivost a povědomí organizace o otázkách rozmanitosti, rovnosti a začleňování musejí i 

nadále zůstat vysoké, a to i s ohledem na prevenci možných nevědomých předsudků 

(nevědomé předpojatosti), 

• začleňující a uctivé pracovní prostředí se udržuje jak v rámci Pirelli, tak ve vztazích s vnějšími 

zúčastněnými stranami, bez všech forem diskriminace a obtěžování, 

• rovnost mezd mezi pohlavími je zaručena za rovných podmínek založených na zásluhách, 

veškeré rozdíly (pokud jsou zjištěny) jsou identifikovány a postupně překlenuty a v tomto 

ohledu existuje transparentní výkaznictví zpráv, 

  



 
 

• motivaci lidí je podporována dialogem, účastí, službami a iniciativami na podporu duševní a 

fyzické pohody a zajištění rovnováhy mezi soukromým a profesním životem, například 

umožněním pružného rozvržení pracovní doby, šířením kultury sdílení rodinných povinností, 

zaváděním programů na podporu zdraví a poskytováním podpory rodičů.  

 

OZNAMOVÁNÍ, DŮVĚRNOST, ZÁKAZ ODVETNÝCH OPATŘENÍ A DŮSLEDKY V PŘÍPADĚ 

PŘESTUPKU 

Skupina Pirelli vyzývá příjemce tohoto dokumentu, aby v dobré víře, a to i anonymně, nahlásili 

jakékoli jednání nebo opomenutí kohokoli ve společnosti Pirelli, ve vztahu k ní nebo jejím jménem, 

které představuje nebo může představovat porušení nebo podnět k porušení principů obsažených 

v těchto zásadách. Zásady skupiny pro informátory jsou v několika jazycích zveřejněné na webu 

www.pirelli.com a stanovují postup oznamování, způsob jejich správy a zaručení důvěrnosti a 

ochrany před odvetou. Pokud je oznámení opodstatněné, Pirelli přijme sankce stanovené platným 

regulačním, smluvním a disciplinárním systémem.   

 

ŘÍZENÍ  

Pirelli jmenovala manažera pro rozmanitost, rovnost a začlenění, který spolupracuje s různými 

odděleními společnosti podle jeho příslušných odpovědností.    

Plány a výsledky v oblasti rozmanitosti, rovnosti a začlenění jsou projednávány a schvalovány 

Strategickým výborem pro udržitelnost, orgánem, kterému předsedá generální ředitel, a jsou 

součástí plánů udržitelnosti a výsledků prezentovaných a projednávaných příslušným výborem 

představenstva a poté prezentovaných, projednávaných a schvalovaných představenstvem. 

 

PODÁVÁNÍ ZPRÁV  

O své výkonnosti v oblasti diverzity, rovnosti a začleňování Pirelli informuje ve výroční zprávě 
skupiny. 

 

DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO ZÁSADAMI 

• ETICKÝ KODEX a KODEX CHOVÁNÍ 

• GLOBÁLNÍ ZÁSADY LIDSKÝCH PRÁV 

• ZÁSADY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ZDRAVÍ, BEZPEČNOST, PRÁVA PŘI PRÁCI 

A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

• PROHLÁŠENÍ PŘEDSTAVENSTVA O ROZMANITOSTI A NEZÁVISLOSTI 

• ZÁSADY PRO INFORMÁTORY – POSTUP INFORMOVÁNÍ 
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https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/sostenibilita/politiche/sust-whistleblowing-policy
http://www.pirelli.com/
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-code-of-conduct
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-global-human-rights-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/corporate-policy/diversity-and-independence-statement
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-whistleblowing-policy

