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Jak získat záruku rovného 
odměňování ve vaší společnosti?
Nabízíme službu EQUAL-SALARY 
certifikace.

4. krok: Monitorovací audity
Certifikát EQUAL-SALARY je platný 
po dobu tří let. Během tohoto období 
proběhnou v certifikovaných společnostech 
dva monitorovací audity, jejichž cílem 
je zjistit, zda jsou stanovená pravidla 
nadále dodržována a ve firmě nedochází 
k diskriminující mzdové politice.

2. krok: On-site audit - místní šetření (PwC)
Tým oddělení PwC EQUAL-SALARY provede audit přímo 
na pracovišti vašich zaměstnanců za dodržení mezinárodních 
standardů pro řízení jakosti. 
Audit samotný hodnotí:
1.  Formulaci závazku vedení společnosti k rovnosti 

ohodnocení mužů a žen;
2.  Integraci strategie pro rovné odměňování v rámci HR 

procesů a pravidel;
3. Vnímání mzdových praktik z pohledu zaměstnanců.

1. krok: Statistická analýza
Údaje o zaměstnancích vaší společnosti zašleme nadaci 
EQUAL-SALARY Foundation k analýze prostřednictvím 
zabezpečené IT platformy.
Před analýzou jsou veškeré údaje anonymizovány 
a po uzavření a předání auditní zprávy údaje zlikvidujeme.
Statistický regresní model EQUAL-SALARY analyzuje rozdíly 
mezi mzdami vašich zaměstnanců. Pro pozitivní hodnocení je 
přitom nutné, aby byl výsledek případné nerovnosti nižší nebo 
rovný 5 % a síla regrese (R²) přesahovala nebo se rovnala 
90 %. Jen za takové podmínky je možné přistoupit k 2. kroku 
certifikace.
Na základě provedené analýzy vám vygenerujeme seznam 
všech jednotlivých případů, které nezapadají do zjištěných 
statistik, na základě čehož je možné připravit konkrétní akční 
plán.

3. krok: Certifikace
V závislosti na úspěšnosti výsledků on-site 
auditu PwC je úspěšně vyhodnoceným 
společnostem udělen certifikát nadace 
EQUAL-SALARY Foundation.
Tento certifikát jasně prokazuje platnost 
závazku rovnoprávnosti odměn, jeho 
dodržování a implementaci v interních 
strategiích. Certifikát lze prezentovat 
v jakémkoliv druhu komunikace vaší 
společnosti.
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