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Průřezové prohlášení Skupiny Société Générale
k lidským právům
Lidská práva jsou nedělitelná. Jsou mezinárodně uznávaná a definovaná ve Všeobecné deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948
a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech (ICCPR) ze dne 16. prosince 1966. V Evropě jsou chráněna Úmluvou o ochraně
základních lidských práv a svobod ze dne 4. listopadu 1950 a do pracovněprávního života se promítají prostřednictvím nejdůležitějších
Úmluv Mezinárodní organizace práce.
Společnost Société Générale a její dceřiné společnosti („Skupina“) se zavázala k respektování a prosazování lidských práv.
Jde o jeden ze základů systému Skupiny pro řízení environmentálních a společenských („E&S“) rizik.
Skupina podporuje mezinárodní iniciativy zaměřené na vyjasnění úlohy obchodních společností, zejména v bankovnictví, v oblasti
respektování a prosazování lidských práv. Skupina proto podporuje Globální dohodu OSN (United Nations Global Compact) a dobrovolné
Zásady odpovědného investování (Principles for Responsible Investment) podporované ze strany OSN a zavázala se k realizaci Pokynů OECD
pro nadnárodní podniky (OECD Guiding Principles for Multinational Corporations ) a Obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských
práv (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ze dne 16. června 2011. Skupina uznává zásadní úlohu států a vlád v otázce
stanovení právních rámců pro ochranu a plné uplatňování lidských práv. Skupina proto v státech, v nichž působí, dodržuje právní a regulatorní
předpisy týkající se lidských práv. Kromě toho si Skupina uvědomuje svou úlohu v předcházení závažných porušení lidských práv souvisejících
jak s jejími činnostmi, tak s riziky přímo spojenými s jejími nákupy, produkty a službami. Jsou-li místní zákony a vyhlášky považovány za
nedostatečné, odvolává se Skupina na poli respektování a ochrany lidských práv na výše uvedené mezinárodní normy. Skupina stanovila
respektování a ochranu lidských práv ve svém Etickém kodexu a Všeobecných environmentálních a společenských (E&S) zásadách. K realizaci
těchto závazků v oblasti lidských práv Skupina vypracovává Sektorové politiky E&S, procesy a provozní postupy.
Na poli lidských práv se systém Skupiny pro řízení E&S rizik realizuje v těchto třech hlavních oblastech:
■ Respektování lidských práv zaměstnanců a sociálních partnerů Skupiny. Cílem je každému garantovat respektování lidských
práv v kontextu zaměstnání. Skupina se například zavázala k boji proti všem formám diskriminace a obtěžování na pracovišti. Tento
závazek byl dále posílen v roce 2019 obnovením smlouvy s celosvětovou odborovou federací UNI Global Union.
■ Respektování lidských práv dodavatelů Skupiny a v rámci jejího dodavatelského řetězce. Cílem je zaprvé dodavatelům
garantovat, že jejich lidská práva budou v obchodním vztahu garantována, a zadruhé se zavázat k řízení nákupu a obstarávání v rámci
Skupiny tak, aby se zamezilo nebezpečí závažných porušení lidských práv.
■ Respektování lidských práv v rámci produktů a služeb. Cílem je garantovat respektování lidských práv jejích klientů z řad fyzických
osob a institucí, zejména lidských práv týkajících se soukromí. Jde také o předcházení závažných porušení lidských práv přímo
souvisejících s jejími produkty a službami. Například v rámci jednoúčelových transakcí a služeb Skupina provádí lidskoprávní posouzení,
včetně respektování práv pracovníků, konzultací s místními komunitami a práv domorodých obyvatel.
Ve všech těchto oblastech je systém řízení E&S rizik strukturován kolem tří kroků: určení, vyhodnocení a zamezení nebo zmírnění E&S
rizik. K zajištění realizace a efektivnosti systému řízení E&S rizik Skupina pravidelně posuzuje, do jaké míry je tento systém realizován.
Systém je také za účelem jeho dalšího posilování pravidelně podrobován revizi.
Skupina je odhodlaná zajišťovat respektování a ochranu lidských práv, nicméně uznává, že je obtížné, aby její procesy řízení rizik vždy
zabránily všem rizikům případného porušení. Skupina proto podporuje transparentnost a dialog se svými stakeholdery. Věnuje velkou
pozornost veřejným otázkám, které nastolují její stakeholdeři ohledně objektivních situací nebo rizik závažného porušení lidských práv
souvisejících s její činností. Skupina také zavedla mechanismus ohlašování porušení (whistleblowing), který je dostupný přes adresu
www.societegenerale.com.
Skupina také naslouchá stakeholderům ve veřejné i soukromé sféře, kteří zpochybní obsah jejích Sektorových politik E&S. Účastní se
různých fór a sektorových iniciativ na podporu respektování lidských práv a zajištění hlubšího pochopení otázek, které v této oblasti
vznikají pro finančnictví.
Na svém webu Skupina v rámci svých povinností podle § 54 britského zákona o moderním otroctví z roku 2015 zveřejňuje každoroční
Prohlášení o moderním otroctví a obchodování s lidmi, v němž zdůrazňuje hlavní opatření přijatá k zamezení vzniku těchto jevů.
Na druhé straně v reakci na francouzský zákon č. 2017-399 ze dne 27. března 2017 o povinnosti řádné péče ze strany mateřských společností
a objednávajících společností (který byl přijat v reakci na neštěstí v Bangladéši v roce 2013, kdy nedbalostí v textilním závodě zemřelo
přes tisíc lidí) zavedla Skupina Plán povinnosti řádné péče, jehož účelem je určovat a předcházet závažným porušením základních lidských
práv a svobod a poškozování životního prostředí. Klíčové prvky tohoto plánu a jeho efektivní realizace předkládá Skupina ve své každoroční
Univerzální registrační listině.
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Toto prohlášení nesmí být vykládáno jako smluvní závazek.
Aktualizované verze tohoto prohlášení budou zveřejněny na webových stránkách Société Générale, kde jsou také dostupné Všeobecné zásady
E&S, ostatní Průřezová prohlášení a Sektorové politiky. Toto prohlášení bylo sepsáno ve francouzském a českém jazyku. Česká verze je
neoficiální překlad.
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