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Vážená paní, Vážený pane,

zveme vás srdečně na konferenci Evropský den diverzity, která je
součástí Evropského měsíce diverzity a představuje nejvýznamnější
událost pro sdílení firemních i společenských zkušeností a trendů v
oblasti diverzity a inkluze v ČR.

Evropský den diverzity bude letos programově zaměřen na mezinárodní
spolupráci a networking v diverzitě, inkluzi a flexibilitě práce. Budeme se
věnovat také aktuálním zkušenostem, novým výzvám, budoucnosti práce
a reflexi dopadů Covidu-19 na zaměstnavatele a lidi v práci. 

Na Evropském dni diverzity vystoupí významní zástupci a zástupkyně
byznysu z České republiky a Německa, veřejné správy, samosprávy,
Evropské Unie, velvyslankyně a velvyslanci z Evropy i zámoří, zástupci
akademické sféry a další. Tradičně je Evropský den diverzity spojen se
slavnostním přistoupením nových signatářů z Charty diverity. Jednacími
jazyky budou čeština a angličtina, simultánní tlumočení bude zajištěno.

Připojte se spolu s námi k této jedinečné události s jedinečnými hosty a
nechte se inspirovat jejich názory, zkušenostmi, argumenty na letošním
Evropském dni diverzity. 

Na Evropském dni diverzity již přislíbili vystoupit:

H.E. Christoph Israng - Velvyslanec Spolkové republiky
Německo v ČR
Elke Heitmüller – Global Head Diversity, Volkswagen Group
Thomas Schäfer – Předseda představenstva, ŠKODA AUTO
a.s.
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Maren Gräf – Členka představenstva pro oblast řízení lidských
zdrojů, ŠKODA AUTO a.s.
Michaela Chaloupková – Členka představenstva, ČEZ, a.s.
H.E. Tomáš Kafka –  Velvyslanec České republiky v SRN
Pavlína Kalousová – Ředitelka firemních vztahů a komunikace,
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Sven Gohlke – Regional Board Member for Central and
Northern Europe, Commerzbank
Markéta Pekarová Adamová – Poslankyně PSP ČR,
předsedkyně TOP 09
Jonathan Rutherford – Viceprezident pro firemní zákazníky,
Vodafone CZ 
Sabine Weinheimer-Hoepermans – Vice President, SBU HR,
CGI Central Eastern Europe
Armin Borries – Výkonný viceprezident, Deutsche Börse Group
Yvonne Nowak Sikora – Regional Head of HR Continental
Europe, Commerzbank
Radan Šafařík – Ředitel odboru rovných příležitostí, Úřad vlády
ČR
Šárka Jelínková - Senátorka Parlamentu ČR
Pavel Malinek – Vice President, Business Unit Leader CS&EE,
CGI Česká republika
Jan Volkmann – Vice President, Deutsche Börse AG
Martina Rašticová – Proděkanka pro internacionalizaci, MZU
Brno
a další

Konferenci moderuje Jana Ciglerová, novinářka a redaktorka Deníku N.  

KDY?
21. května 2021 od 9.00 do 14.00

JAK?
Potvrzením účasti níže obdržíte unikátní link do virtuálního studia, kde se
bude odehrávat celá konference. Svou účast, prosím, potvrďte nejpozději
19. května 2021, do 14 hodin. 

Rádi bychom vás touto cestou i laskavě požádali o vyplnění krátké
ankety zaměřené na témata letošního Evropského dne diverzity. Anketu
naleznete v přiloženém odkazu: https://forms.gle/iWU3VJtGFYzJR8SQ7

Těšíme se na setkání s Vámi!

We thereby kindly invite you to the European Diversity Day conference
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held within European Diversity Month. This event represents the most
significant event to share corporate and community experience, trends
and current challenges in the field of diversity and inclusion in the Czech
Republic.

This year´s European Diversity Day programme will focus on
international cooperation and networking in diversity, inclusion and labour
flexibility. We will discuss current trends, experience and future of labour
and we will reflect on the impact of Covid-19 on employers and people at
work. 

Speakers at European Diversity Day include important men and women
from the business community in the Czech Republic and Germany,
national and local public authorities, EU institutions, ambassadors from
Europe and overseas, members of the academic community and many
others. Traditionally, European Diversity Day also includes the ceremony
for new signatories to Diversity Charter. The languages of the event are
Czech and English, simultaneous interpretation will be provided.
Come and join us at this unique event involving many special guests and
be inspired by their opinions, experience and arguments at this year´s
European Diversity Day. 

Attendance at European Diversity Day has been confirmed by:

H.E. Christoph Israng – Ambassador of the Fed. Rep. of
Germany to CZ
Elke Heitmüller – Global Head Diversity, Volkswagen Group
Thomas Schäfer – Chairman of the Board, ŠKODA AUTO a.s.
Maren Gräf – Member of the Board, HR Resources, ŠKODA
AUTO a.s.
Michaela Chaloupková – Member of the Board of Directors,
ČEZ, a.s.
H.E. Tomáš Kafka – Ambassador of CZ to the Federal Republic
of Germany
Pavlína Kalousová – Corporate Affairs and Communications
Director, Plzeňský Prazdroj, a.s.
Sven Gohlke – Regional Board Member for Central and
Northern Europe, Commerzbank
Markéta Pekarová Adamová – CZ Member of Parliament, Chair
of TOP 09
Jonathan Rutherford – Director Vodafone Business Unit,
Vodafone CZ 
Sabine Weinheimer-Hoepermans – Vice President, SBU HR,
CGI Central Eastern Europe
Armin Borries – Executive Vice President, Deutsche Börse
Group
Yvonne Nowak Sikora – Regional Head of HR Continental
Europe, Commerzbank

Pozvánka: Evropský Den diverzity 2021  

3 z 5 15.11.2021 20:26



Radan Šafařík – Director of Gender Equality Dpt., Government
Office CZ
Šárka Jelínková – Senator of the Czech Republic
Jan Volkmann – Vice President, Deutsche Börse AG 
Pavel Malinek – Vice President, Business Unit Leader CS&EE,
CGI CZ
Martina Rašticová – Vice Dean for Internationalization, MZU
Brno

The conference will be moderated by Jana Ciglerová, journalist and
editor at Deník N.  

WHEN?
21 May 2021 from 9.00 to 14.00

HOW?

By confirming your participation below, you will receive a unique link to
the virtual studio where the entire conference will take place. Please
confirm your participation no later than May 19, 2021, by 2 p.m.

We are looking forward to meeting you!

Potvrdit účast

Nemohu se zúčastnit

partneři konference

Online pozvánky a vstupenky zajišťuje
Attendu logo

1620729536.png
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14.5.2021 Diverzita

 Kalendář akcí
BPS

An error has occurred;
the feed is probably
down. Try again later.

Sociální sítě

Newsletter

Jméno:

Name...

Email:

Email Address...

Přihlásit se k odběru n

Hleda

a b j

https://byznysprospolecnost.cz/category/nase-programy/lide-v-praci/diverzita/
http://events.byznysprospolecnost.cz/events/feed
https://events.byznysprospolecnost.cz/udalosti-2/
https://twitter.com/odpovednefirmy
https://www.facebook.com/byznysprospolecnost
https://www.linkedin.com/company/byznys-pro-spole-nost-business-for-society


Registrujte se do 18. května na https://bit.ly/3dOfa8F – česká verze

registrace nebo https://bit.ly/2S3zGd8 – anglická verze registrace.

Kontaktní osoba: Jana Skalková, Manažerka HR

programů, skalkova@byznysprospolecnost.cz, tel.: +420 604 208 566

Evropský den diverzity program CZ Stáhnout

European Diversity Day programme EN Stáhnout

https://bit.ly/3dOfa8F
https://bit.ly/2S3zGd8
mailto:skalkova@byznysprospolecnost.cz
https://byznysprospolecnost.cz/wp-content/uploads/2021/10/Program-Evropsk%C3%BD-Den-Diverzity-21052021-CZ.pdf
https://byznysprospolecnost.cz/wp-content/uploads/2021/10/Program-Evropsk%C3%BD-Den-Diverzity-21052021-CZ.pdf
https://byznysprospolecnost.cz/wp-content/uploads/2021/10/Program-European-Diversity-Day-21052021-ENG.pdf
https://byznysprospolecnost.cz/wp-content/uploads/2021/10/Program-European-Diversity-Day-21052021-ENG.pdf
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Česká Charta diverzity se připojuje k
oslavám Evropského měsíce diverzity

3.5.2021 Akce a konference

Je to tady! Akce roku v oblasti diverzity, �exibility a inkluze – evropský měsíc

diverzity. V čase, kdy si více než jindy uvědomujeme, jak důležité jsou

evropské hodnoty pro naši společnost, jak důležité je propojení, spolupráce,

společný postup, vzájemná podpora.

Diverzita, �exibilita,

solidarita a inkluze jsou

hodnoty, které ovlivňují náš

každodenní život, formují na

dlouhá desetiletí naší

společnost.

26 zemí, v čele s

eurokomisařkou Helen Dalli,

která následuje příklad své předchůdkyně, Věry Jourové se rozhodlo poprvé

společně propojit Evropu a poukázat na význam diverzity, podpořit ji.

Slavnostní zahájení proběhne on-line formou 4.5. v Bruselu a všichni jste

k němu srdečně zváni.

Následovat bude série lokálních i zahraničních akcí, ke kterým se můžete

přidat.

Všechny potřebné informace najdete zde

Evropský měsíc rozmanitosti 2021 | Evropská komise (europa.eu) 
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Zapojit se můžete také vy: sdílet lze příklady dobré praxe, vaše aktivity, ve

kterých jste úspěšní, i ty, které chcete realizovat. Vše se počítá, každý dobrý

střípek je důležitý. Prosím registrujte se: EUSurvey – Survey (europa.eu)

Už teď se těšíme na Vaše příklady, aktivity. Společně měníme české

prostředí, společně měníme český trh práce!

Za tým Charty diverzity

Jana Skalková, Manažerka HR programů,

skalkova@byznysprospolecnost.cz

Současně Vás chceme již nyní pozvat na workshopy a akce, které v rámci

Evropského měsíce diverzity pořádáme za českou Chartu diverzity:

13. 5. 2021, od 14.00 do 16.00 –
Workshop/Webinář: Strategie rovnosti mužů a
žen a její implementace v českém prostředí

Slaďování profesního a osobního života, podpora duševního zdraví

zaměstnanců a právo na odpojení

Workshop pořádáme společně s Úřadem vlády ČR.

Diskutovat a příklady dobré praxe budou sdílet například společnosti

Accenture; Česká pošta; Exxon Mobile; Puls investiční.

workshop_13. 5._PDF

Květen – Evropský měsíc diverzity
Oslavte společně s námi Evropský měsíc diverzity – sdílejte
příklady úspěšných projektů, aktivit, kampaní, strategií a
jejich řešení. Inspirativních lidí a jejich činů není nikdy dost.
Přidejte se k nám!

Byznys pro společnost

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUDiversityMonth2021
https://events.byznysprospolecnost.cz/wp-content/uploads/2021/04/workshop_13.5._Prace_z_domova_dusevni_zdravi_a_pravo_na_odpojeni-2.pdf
https://byznysprospolecnost.cz/kveten-evropsky-mesic-diverzity/
https://byznysprospolecnost.cz/kveten-evropsky-mesic-diverzity/
https://byznysprospolecnost.cz/


21. 5. 2021, 9.00 – 14.15 Evropský den Diverzity
v Parlamentu ČR

Přidejte se k top eventu v oblasti diverzity v ČR!

Pořádá Byznys pro společnost,

národní koordinátor Evropské

Charty diverzity. TOP event je

součástí „Evropského měsíce

diverzity“ v ČR. Záštitu poskytly

poslankyně a předsedkyně TOP

09 Markéta Pekarová

Adamová a Šárka Jelínková, senátorka PČR. Konference je pořádána s

podporou Evropské komise a ve spolupráci s Německou Chartou diverzity. 

Evropský Den diverzity bude věnován mezinárodní spolupráci a networkingu

v diverzitě, inkluzi a �exibilitě. Aktuálním zkušenostem a trendům,

budoucnosti práce a re�exi dopadů Covidu 19 na zaměstnavatele a lidi v

práci. Na Evropském Dni diverzity vystoupí významní zástupci a zástupkyně

byznysu z České republiky a Německa, z veřejné správy a samosprávy,

Evropské Unie, velvyslankyně a velvyslanci z Evropy i zámoří, zástupci

akademické sféry a další. Tradičně je Evropský Den diverzity spojen se

slavnostním přistoupením nových signatářů Evropské Charty diverzity i za

účasti významných hostů konference. Jednacími jazyky budou čeština a

angličtina, simultánní tlumočení bude zajištěno. 

Evropský den diverzity 2021 CZ PDF

European Diversity Day 2021 EN PDF

24. 5. 2021, 9.00 – 12.00 Workshop česko-
slovenská spolupráce, tréninkové centrum
společnosti McDonald´s

Řada �rem působících v ČR má své zázemí, sesterskou organizaci také na

Slovensku. V dnešní Covid 19 době to tak díky uzavřeným hranicím

znamená:

Přetržené týmy – a horší interkulturní spolupráce

https://byznysprospolecnost.cz/wp-content/uploads/2021/04/Av%C3%ADzo-Evropsk%C3%BD-den-diverzity-2021-CZ-2704.pdf
https://byznysprospolecnost.cz/wp-content/uploads/2021/04/Information-European_Diversity_Day_Eng_2021-2704.pdf


 

Přetržené rodiny – napříč generacemi (situace ČR a SR je

z historického hlediska velmi speci�cká,

Počet Slováků, pracujících v ČR napříč odvětvími je po Ukrajině druhý

nejvyšší z pohledu zastoupení cizinců).

Zlatý ambasador Charty diverzity, společnost McDonald´s poskytuje zázemí

pro diskusi ve svém tréninkovém středisku, diskutovat dále budou Zuzana

Filipová z Moneta Money Bank, Petra Valentová z GEFCO, Daniela Hrbková z

TESCO a další.

31. 5. 2021, 14.00 – 16.00 Workshop k tématu
Gender pay gap ve spolupráci s MPSV a
projektem Rovná odměna

Málokteré téma rezonuje českým pracovním trhem s takovou urgencí, jako

podpora rovného odměňování mužů a žen a systematicky, procesně

uchopená redukce gender pay gap. Rozdíl v odměňování mužů a žen je

dlouhodobě 22 %. Dotýká se žen již při nástupu do zaměstnání, fatálně pak

při rodičovské dovolené a návratu do zaměstnání po RD. Řešíte i u vás, jak

procesně vyřešit tento problém? Jak zrevidovat a upravit procesy

odměňování, valorizace, career promotion? Přijďte se s námi podělit o své

zkušenosti a diskutovat se zaměstnavateli a zástupci HR, kteří už podobné

aktivity ve svých �rmách realizují.
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