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Hotelová skupina Orbis/AccorHotels se stala  

signatářem Charty diverzity 
 

 

 

Hotelová skupina AccorHotels se v rámci Evropského Dne 

Diverzity stala novým signatářem Charty diverzity. Za účasti 

ministra pro lidská práva a rovné příležitosti Jiřího 

Dientsbiera se skupina zavázala k podpoře diverzity 

a vytváření co nejlepších pracovních podmínek pro všechny. 

Pro AccorHotels není tento podpis prvním počinem v této 

oblasti, skupina je již členem projektu OSN - #HeForShe.  

 

 

 

Podpora diverzity, tedy vytváření vhodných pracovních podmínek pro všechny, je aktuálním 

tématem každé moderní firmy. „Podporujeme zaměstnávání handicapovaných kolegů, 

nabízíme stejné podmínky pro ženy i muže bez ohledu na věk či kulturu. V loňském roce 

jsme se také jako jedna z deseti společností celého světa připojili k projektu OSN, 

#HeForShe. Celá naše hotelová skupina považuje diverzitu za důležitou oblast a snažíme se 

našim zaměstnancům připravit takové projekty, aby byly pracovní podmínky skutečně 

vhodné pro všechny. Podpis Charty Diverzity je pro nás dalším přirozeným krokem, kterým 

jsme chtěli vyjádřit náš závazek podporovat odpovědné podnikání,“ vysvětluje Daniela 

Nová, director of sales & distribution skupiny AccorHotels. 

 

Radost z nově připojených firem do Charty diverzity má také předsedkyně Byznys pro 

společnost, národního koordinátora Evropské Charty Diverzity pro ČR paní Pavlína Kalousová: 

„Velice vítáme, že společnosti, které podnikají na českém trhu, se veřejně hlásí k podpoře 

diverzity jako důležité součásti jejich firemní kultury a hodnot. Právě rozmanitost na 

pracovišti a respekt k nejrůznějším skupinám zaměstnanců podporuje firmy v jejich 

konkurenceschopnosti.”  

 

 

 

 



 

 

 

**** 

Evropská Charta Diverzity je závazkem zaměstnavatelů podporovat diverzitu a rozmanitost na pracovišti. Chartu 

podporuje Evropská komise (DG Justice) a v ČR je uváděna pod záštitou ministryně práce a sociálních věci Michaely 

Marksové a ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera. Podpis a naplňování Charty v České republice jako národní 

partner koordinuje nezisková organizace Byznys pro společnost, která sdružuje přední tuzemské podniky, zajímající se 

o společenskou odpovědnost a udržitelnost. Po celé Evropě se k ní přihlásilo již více než 7500 zaměstnavatelů. 

 

**** 

AccorHotels, je skupina, kterou spojuje společná vášeň pro pohostinství a slib/přání, aby se všichni cítili 

Vítáni – Feel Welcome. Více než 180.000 žen a mužů ve 3.800 hotelích AccorHotels pečuje o tisíce hostů v 92 

zemích.  

AccorHotels je přední světový provozovatel hotelu a nabízí svým zákazníkům, partnerům a zaměstnancům: 

- dvojí odbornost provozovatele hotelu a franšízora značky (HotelServices) a majitele hotelů a investora 

(HotelInvest) s cílem zajistit trvalý růst a harmonický rozvoj 

- Velké portfolio mezinárodně renomovaných značek pokrývajících celé spektrum - luxusní se značkami (Sofitel, 

Pullman, MGallery, Grand Mercure a The Sebel), střední třídy (Novotel, Suite Novotel, Mercure , Mama Shelter a 

Adagio) a ekonomickými hotely (ibis, ibis Styles, ibis Budget, adagio access a hotely F1) 

- Silný věrnostní program Le Club AccorHotels 

- téměř polovinu století závazků k solidaritě s programem PLANET 21. 

Akcie Accor SA jsou kótovány na burze Euronext v Paříži (ISIN kód : FR0000120404) a obchodované v USA na 

OTC trhu (kód : ACRFY) 

 
 
Sledujte zprávy Accoru: Zarezervujte si hotel: 

@accor | www.accor.com  www.accorhotels.com 
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