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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Způsob, jakým společnosti působí v rozvojových zemích, je klíčovým faktorem pro 
dodržování lidských práv, respekt k životnímu prostředí a dodržování právního státu 
a systémů řádné správy věcí veřejných v těchto zemích a pro dosažení jejich cílů udržitelného 
rozvoje v souladu s agendou OSN nazvanou „Agenda 2030“. Proto je důležité zajistit, aby se 
společnosti chovaly odpovědně, vyvarovaly se škod a přispívaly k hospodářskému, 
sociálnímu a environmentálnímu rozvoji rozvojových zemí.

Tato směrnice představuje v tomto směru velmi důležitý krok vpřed. Zpravodaj návrh vítá, 
nicméně se domnívá, že k zajištění odpovědného chování společností v rozvojových zemích 
je zapotřebí významných zlepšení.

Je třeba zajistit holistický přístup prostřednictvím posílení dodržování zásad právního státu 
a  systémů řádné správy věcí veřejných v zemích, regionech nebo územích, kde společnost 
působí. Úspěch podniků do značné míry závisí na udržitelnosti společnosti, v níž působí, 
a podniky by mohly hrát důležitou roli při prosazování právního státu a řádné správy věcí 
veřejných. V tomto smyslu by se společnosti měly zdržet korupce a dalších nepřípustných 
praktik, které by mohly narušit slabý institucionální a právní rámec existující v mnoha 
rozvojových zemích, a podporovat stávající struktury, dodržovat zákony a předpisy v rámci 
celé činnosti společnosti a hodnotového řetězce, včetně daňových zákonů a politik, dodržovat 
smluvní závazky a obchodní dohody a postupy a rozhodnutí pro řešení sporů na všech 
úrovních.

Oblast působnosti by měla být rozšířena tak, aby zahrnovala co nejvíce společností, a měla by 
být přidána některá klíčová odvětví, jako je těžba ropy a zemního plynu a odvětví rafinace 
ropy nebo stavebnictví, logistika a infrastruktura. Definice je třeba posílit, aby zahrnovaly 
nepříznivé dopady na právní stát a řádnou správu věcí veřejných, aby poskytovaly určité 
vodítko pro nepříznivé dopady na životní prostředí a aby posílily definici zúčastněných stran, 
včetně přidání nové kategorie zranitelných zúčastněných stran.

Vzhledem k zásadní úloze, kterou mají zúčastněné strany hrát v celém procesu náležité péče, 
se navrhuje nový článek, který by měl definovat jejich smysluplné zapojení do procesu, jakož 
i zlepšení dalších právních předpisů.

Byly zavedeny některé změny s cílem zajistit, aby společnosti mapovaly svůj hodnotový 
řetězec a zveřejňovaly příslušné informace, aby každé rozhodnutí o pozastavení nebo 
ukončení činnosti bylo učiněno za smysluplného zapojení příslušných zúčastněných stran 
a aby se zabývalo nepříznivými dopady, které by mohlo způsobit.

V souladu s mezinárodními standardy představují mimosoudní prostředky nápravy užitečné 
mechanismy, které poskytují nápravu a odškodnění obětem nebo osobám s oprávněným 
zájmem nebo přispívají k nápravě způsobené škody. Aby však mohly plnit své cíle, musí 
splňovat řadu požadavků stanovených v obecných zásadách OSN v oblasti podnikání 
a lidských práv.

Bez ohledu na požadavky na podávání zpráv podle směrnice 2013/34 by členské státy měly 
zajistit, aby společnosti podávaly zprávy o záležitostech, na které se vztahuje tato směrnice, 
jakož i o souvisejících informacích, které jsou klíčové pro podporu společností a jejich 
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dceřiných společností a obchodních partnerů působících v rozvojových zemích při 
identifikaci, prevenci a účinném řešení skutečných nebo potenciálních nepříznivých dopadů.

Zpravodaj rovněž navrhl některé pokyny, které by Komise měla poskytnout na podporu 
společností a orgánů členských států, pokud jde o způsob, jakým by společnosti měly plnit 
své povinnosti náležité péče, například pokud jde o dopady na právní stát a řádnou správu 
věcí veřejných, provádění zesílené náležité péče v oblastech postižených konflikty, 
bezpečnost, účinné a smysluplné zapojení zúčastněných stran do všech procesů náležité péče 
nebo pokud jde o mapování hodnotového řetězce společností a účinný proces monitorování 
chování obchodních partnerů v rámci hodnotového řetězce.

Doprovodná opatření byla rovněž posílena, aby se zohlednila potřeba zvýšit podporu, která 
má být poskytována v rozvojových zemích za účelem budování příznivého prostředí 
a ochrany občanského prostoru, zvyšování povědomí a budování kapacit pro komunity 
a zúčastněné strany, včetně odborů, nevládních organizací nebo místních sdružení, za účelem 
monitorování chování a dopadů společností nebo podpory přístupu ke spravedlnosti pro oběti 
a osoby a skupiny s oprávněným zájmem.

V neposlední řadě je nezbytné posílit občanskoprávní odpovědnost a zajistit, aby členské státy 
přijaly nezbytná opatření k tomu, aby se přístup ke spravedlnosti stal skutečností, včetně 
odstranění stávajících překážek a přenesení důkazního břemene na podniky.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Unie je založena na hodnotách úcty 
k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, 
rovnosti, právního státu a dodržování 
lidských práv zakotvených v Listině 
základních práv EU. Činnost Unie na 
mezinárodní scéně by se měla řídit těmito 
základními hodnotami, které byly inspirací 
pro její vlastní založení, a vycházet ze 
všeobecné platnosti a nedělitelnosti 
lidských práv a z dodržování zásad Charty 
Organizace spojených národů a 
mezinárodního práva. Tato činnost 
zahrnuje podporu udržitelného rozvoje v 

(1) Unie je založena na hodnotách úcty 
k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, 
rovnosti, právního státu a dodržování 
lidských práv zakotvených v Listině 
základních práv EU. Článek 191 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU) 
stanoví, že politika Unie přispívá k 
zachování, ochraně a zlepšování kvality 
životního prostředí, ochraně lidského 
zdraví, uvážlivému a racionálnímu 
využívání přírodních zdrojů a podpoře 
opatření na mezinárodní úrovni určených 
k řešení regionálních a celosvětových 
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hospodářské a sociální oblasti a v oblasti 
životního prostředí v rozvojových zemích.

problémů životního prostředí, a zejména 
boji proti změně klimatu. Činnost Unie na 
mezinárodní scéně by se měla řídit těmito 
základními hodnotami, které byly inspirací 
pro její vlastní založení, a vycházet ze 
všeobecné platnosti a nedělitelnosti 
lidských práv a z dodržování zásad Charty 
Organizace spojených národů a 
mezinárodního práva. Tato činnost 
zahrnuje podporu udržitelného rozvoje v 
hospodářské a sociální oblasti a v oblasti 
životního prostředí v rozvojových zemích. 
V článku 208 SFEU se navíc stanoví, že 
Unie má přihlížet k cílům rozvojové 
spolupráce při provádění politik, které by 
mohly mít vliv na rozvojové země.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) K dosažení těchto cílů je zapotřebí 
systémová změna hospodářství Unie, aby 
se zajistilo, že ekologické transformace 
bude dosaženo spravedlivým a 
inkluzivním způsobem v mezích možností 
naší planety. Má-li Unie prokázat 
celosvětové vedení při dosahování 
transformace k udržitelnosti, bude 
zásadní, aby splnila cíle udržitelného 
rozvoje a podporovala v tom rovněž třetí 
země.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Chování společností ve všech 
odvětvích hospodářství je klíčem k 
úspěšnému splnění cílů Unie v oblasti 
udržitelnosti, neboť společnosti v Unii, 
zejména ty velké, se spoléhají na globální 

(4) Chování společností ve všech 
odvětvích hospodářství je klíčem k 
úspěšnému splnění cílů Unie v oblasti 
udržitelnosti, neboť společnosti v Unii, 
zejména ty velké, se spoléhají na globální 
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hodnotové řetězce. Je rovněž v zájmu 
společností chránit lidská práva a životní 
prostředí, zejména s ohledem na rostoucí 
zájem spotřebitelů a investorů o tato 
témata. Na úrovni Unie77 i na vnitrostátní 
úrovni78 již existuje několik iniciativ na 
podporu podniků, které přispívají k 
hodnotově zaměřené transformaci.

hodnotové řetězce. Je rovněž v zájmu 
společností chránit lidská práva, pracovní 
práva a životní prostředí, zejména s 
ohledem na rostoucí zájem spotřebitelů a 
investorů o tato témata. Na úrovni Unie77 i 
na vnitrostátní úrovni78 již existuje několik 
iniciativ na podporu podniků, které 
přispívají k hodnotově zaměřené 
transformaci.

_________________ _________________
77 „Enterprise Models and the EU agenda“ 
(Podnikové modely a agenda EU), CEPS 
Policy Insights, č. PI2021-02, leden 2021.

77 „Enterprise Models and the EU agenda“ 
(Podnikové modely a agenda EU), CEPS 
Policy Insights, č. PI2021-02, leden 2021.

78 Např. 
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/
societe-mission

78 Např. 
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/
societe-mission

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Koncepce náležité péče v oblasti 
lidských práv byla upřesněna a dále 
rozvinuta v pokynech OECD pro 
nadnárodní společnosti80, které rozšířily 
uplatňování náležité péče také na oblasti 
životního prostředí a správy a řízení. 
Pokyny OECD pro odpovědné chování 
podniků a odvětvové pokyny81 představují 
mezinárodně uznávané rámce, které 
stanoví praktické kroky náležité péče s 
cílem pomoci společnostem identifikovat 
skutečné a potenciální dopady jejich 
činností, hodnotových řetězců a jiných 
obchodních vztahů, předcházet jim, 
zmírňovat je a přebírat odpovědnost za 
jejich řešení. Koncepce náležité péče je 
rovněž zakotvena v doporučeních 
tripartitní deklarace Mezinárodní 
organizace práce (MOP) o principech 
týkajících se nadnárodních společností a 
sociální politiky82.

(6) Koncepce náležité péče v oblasti 
lidských práv byla upřesněna a dále 
rozvinuta v pokynech OECD pro 
nadnárodní společnosti80, které rozšířily 
uplatňování náležité péče také na oblasti 
životního prostředí a správy a řízení. 
Pokyny OECD pro odpovědné chování 
podniků a odvětvové pokyny81 představují 
mezinárodně uznávané rámce, které 
stanoví praktické kroky náležité péče s 
cílem pomoci společnostem identifikovat 
skutečné a potenciální dopady jejich 
činností, hodnotových řetězců a jiných 
obchodních vztahů, předcházet jim, 
zmírňovat je a přebírat odpovědnost za 
jejich řešení. Tyto pokyny rovněž vyžadují, 
aby společnosti dodržovaly mezinárodní 
humanitární právo a uplatňovaly vyšší 
standard náležité péče citlivé vůči 
konfliktům, pokud tyto společnosti působí 
v oblastech zasažených konfliktem. 
Koncepce náležité péče je rovněž 
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zakotvena v doporučeních tripartitní 
deklarace Mezinárodní organizace práce 
(MOP) o principech týkajících se 
nadnárodních společností a sociální 
politiky82.

__________________ __________________
80 Pokyny OECD pro nadnárodní 
společnosti, aktualizované vydání z roku 
2011, k dispozici na adrese 
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.h
ttps://mneguidelines.oecd.org/mneguidelin
es/

80 Pokyny OECD pro nadnárodní 
společnosti, aktualizované vydání z roku 
2011, k dispozici na adrese 
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.h
ttps://mneguidelines.oecd.org/mneguidelin
es/

81 Pokyny OECD pro odpovědné chování 
podniků, 2018, a odvětvové pokyny, k 
dispozici na adrese 
https://www.oecd.org/investment/due-
diligence-guidance-for-responsible-
business-conduct.htm.

81 Pokyny OECD pro odpovědné chování 
podniků, 2018, a odvětvové pokyny, k 
dispozici na adrese 
https://www.oecd.org/investment/due-
diligence-guidance-for-responsible-
business-conduct.htm.

82 Tripartitní deklarace Mezinárodní 
organizace práce o principech týkajících se 
nadnárodních společností a sociální 
politiky, páté vydání, 2017, k dispozici na 
adrese: 
https://www.ilo.org/empent/Publications/
WCMS_094386/lang--en/index.htm.

82 Tripartitní deklarace Mezinárodní 
organizace práce o principech týkajících se 
nadnárodních společností a sociální 
politiky, páté vydání, 2017, k dispozici na 
adrese: 
https://www.ilo.org/empent/Publications/
WCMS_094386/lang--en/index.htm.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Cíle udržitelného rozvoje OSN83 
přijaté všemi členskými státy OSN v roce 
2015 zahrnují cíle podpory trvalého, 
inkluzivního a udržitelného hospodářského 
růstu. Unie si stanovila za cíl tyto cíle OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje splnit. 
Soukromý sektor ke splnění těchto cílů 
přispívá.

(7) Cíle udržitelného rozvoje OSN83 
přijaté všemi členskými státy OSN v roce 
2015 zahrnují cíle podpory trvalého, 
inkluzivního a udržitelného hospodářského 
růstu. Unie si stanovila za cíl tyto cíle OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje splnit. 
Soukromý sektor by měl ke splnění těchto 
cílů účinně přispívat.

__________________ __________________
83 https://www.un.org/ga/search/view_doc. 
asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.

83 https://www.un.org/ga/search/view_doc. 
asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Postupy náležité péče podle této 
směrnice by měly přispět k zachování 
a obnově mořské a suchozemské 
biologické rozmanitosti, mimo jiné 
zastavením, zmírněním a zvrácením 
úbytku biologické rozmanitosti 
a zlepšením stavu ekosystémů a jejich 
funkcí a služeb, které poskytují, 
a zlepšením stavu životního prostředí, 
zejména ovzduší, vody a půdy, jako 
součást hlavních cílů ochrany zdraví a 
dobrých životních podmínek lidí, zvířat a 
ekosystémů před riziky souvisejícími s 
životním prostředím, v souladu s Agendou 
2030.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Klíčovým aspektem této směrnice 
je identifikace, prevence a zmírňování 
negativních dopadů na životní prostředí. 
V tomto smyslu pojem dopadu na životní 
prostředí zahrnuje celkové možné škody 
na klimatu nebo životním prostředí 
vyplývající z porušení mezinárodních 
závazků a právních předpisů Unie a 
zahrnuje rovněž dopady na kvalitu 
ovzduší a znečištění ovzduší; znečištění 
nebo kontaminaci vody a přístup k 
vodním zdrojům a jejich dostupnost; na 
znečištění, kontaminaci, erozi a využívání 
půdy; na biologickou rozmanitost, včetně 
škod způsobených volně žijícím 
živočichům a planě rostoucím rostlinám, 
poškození mořského dna a mořského 
prostředí, flóry, fauny, přírodních 
stanovišť a ekosystémů; na lidské zdraví 
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ve smyslu přístupu „jedno zdraví“; na 
klima, mimo jiné prostřednictvím emisí 
skleníkových plynů a ničení nebo 
degradace propadů; a na přechod na 
oběhové hospodářství, mimo jiné 
zhoršením opětovné použitelnosti a 
recyklovatelnosti, jako je kontaminace 
toků odpadů nebezpečnými látkami;

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Vedle dodržování lidských práv, 
respektu k životnímu prostředí a 
dodržování právního státu by měl proces 
náležité péče zahrnovat také řádnou 
správu věcí veřejných. Řádná správa věcí 
veřejných se týká pravidel, procesů a 
chování, jejichž prostřednictvím se 
vyjadřují zájmy, spravují zdroje a 
vykonává moc ve společnosti. Řádná 
správa zahrnuje proces, v jehož rámci 
veřejné instituce vykonávají veřejné 
záležitosti a spravují veřejné zdroje 
způsobem, který podporuje právní stát a 
realizaci lidských práv, včetně 
občanských, politických, hospodářských, 
sociálních a kulturních práv. Základními 
prvky řádné správy věcí veřejných jsou 
transparentnost, integrita, zákonnost, 
řádná politika, účast, odpovědnost, 
schopnost reagovat a absence korupce a 
protiprávního jednání. Řádná správa věcí 
veřejných musí být považována za klíč k 
dosažení udržitelného rozvoje a lidského 
blahobytu. To souvisí zejména s kontrolou 
korupce, která prokazatelně přímo i 
nepřímo ovlivňuje blahobyt.

Pozměňovací návrh 9
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Je nezbytné zajistit, aby náležitá 
péče v oblasti lidských práv byla 
prováděna způsobem zohledňujícím 
rovnost žen a mužů, přičemž je třeba 
uznat, že nerovnost žen a mužů je 
zakotvena jak ve státních, tak v tržních 
institucích a představuje překážku pro 
uplatňování práv žen a dívek. Porušování 
lidských práv není genderově neutrální a 
nemělo by se k němu tak přistupovat. 
Ženy jsou často neúměrně postiženy 
nepříznivými obchodními praktikami, což 
vyžaduje proces náležité péče, který 
reaguje na jejich specifické potřeby. 
Členské státy by měly zajistit, aby 
společnosti uplatňovaly genderovou 
perspektivu ve všech krocích a činnostech 
procesu náležité péče a aktivně 
podporovaly rovnost žen a mužů. 
Společnosti by měly spolupracovat s 
dodavateli na zavedení systému sociálního 
auditu, který by zohledňoval genderové 
aspekty. Kromě toho by členské státy měly 
zajistit, aby postupy a mechanismy 
nápravy zohledňující genderové hledisko 
byly navrženy tak, aby zajistily rovný 
přístup a rovné výsledky pro všechna 
pohlaví. Aby toho bylo dosaženo, měly by 
být podnikové mechanismy pro podávání 
stížností přístupné, účinné, bezpečné a 
spravedlivé pro ženy a měly by 
zohledňovat překážky, s nimiž se ženy 
častěji setkávají.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Cílem této směrnice je zajistit, aby 
společnosti působící na vnitřním trhu 

(14) Cílem této směrnice je zajistit, aby 
společnosti působící na vnitřním trhu 
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přispívaly k udržitelnému rozvoji a 
přechodu ekonomik a společností k 
udržitelnosti prostřednictvím identifikace, 
prevence, zmírňování, odstranění či 
minimalizace potenciálních nebo 
skutečných nepříznivých dopadů na lidská 
práva a životní prostředí spojených s jejich 
činnostmi, dceřinými společnostmi a 
hodnotovými řetězci.

přispívaly k udržitelnému rozvoji a 
přechodu ekonomik a společností, ve 
kterých působí, a to i mimo trh Unie, k 
udržitelnosti prostřednictvím identifikace, 
prevence, zmírňování, odstranění či 
minimalizace potenciálních nebo 
skutečných nepříznivých dopadů na lidská 
práva, pracovní práva, životní prostředí, 
právní stát a řádnou správu věcí 
veřejných spojených s jejich činnostmi, 
dceřinými společnostmi a hodnotovými 
řetězci, zejména v rozvojových zemích.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Tato směrnice by měla zajistit, aby 
společnosti prováděly náležitou péči a 
uplatňovaly přístup založený na posouzení 
rizik v souladu s mezinárodními normami 
s cílem zajistit splnění požadavků 
stanovených v této směrnici. To znamená, 
že by tato směrnice měla stanovit základní 
soubor požadavků, aby společnosti ze 
všech odvětví prováděly náležitou péči 
zahrnující jejich hodnotové řetězce 
obecně s cílem určit, kde k závažným 
dopadům s největší pravděpodobností 
dojde, a stanovit priority, jak tato rizika po 
zjištění zmírnit a řešit.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Společnosti by měly podniknout 
vhodné kroky k zavedení a provádění 
opatření náležité péče v souladu s 
ustanoveními této směrnice, pokud jde o 

(15) Společnosti by měly podniknout 
vhodné kroky k zavedení a provádění 
opatření náležité péče v souladu 
s ustanoveními této směrnice, pokud jde 
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jejich vlastní činnosti, dceřiné společnosti, 
jakož i existující přímé a nepřímé 
obchodní vztahy v rámci jejich 
hodnotových řetězců. Tato směrnice by 
neměla od společností vyžadovat, aby 
zaručovaly, že k nepříznivým dopadům za 
žádných okolností nikdy nedojde nebo že 
vždy dojde k jejich odstranění. Pokud jde 
například o obchodní vztahy, u nichž 
nepříznivý dopad vznikne v důsledku 
zásahu státu, nemusí být společnost 
schopna takových výsledků dosáhnout. 
Hlavními povinnostmi vyplývajícími z této 
směrnice by proto měly být „závazky 
konat“. Společnost by měla přijmout 
vhodná opatření, u nichž lze důvodně 
očekávat, že za okolností daných v 
konkrétním případě povedou k prevenci 
nebo minimalizaci nepříznivého dopadu. Je 
třeba vzít v úvahu specifika hodnotového 
řetězce společnosti, odvětví nebo 
zeměpisné oblasti, v níž působí její partneři 
v hodnotovém řetězci, schopnost 
společnosti ovlivňovat své přímé a 
nepřímé obchodní vztahy a to, zda by 
společnost mohla svůj vliv zvýšit.

o jejich vlastní činnosti, dceřiné 
společnosti, jakož i obchodní vztahy 
v rámci jejich hodnotových řetězců. 
Pokud společnosti nejsou schopny 
zabránit nepříznivým dopadům 
hodnotových řetězců, měly by být povinny 
ukončit škodlivé obchodní vztahy a 
upravit strukturu svých hodnotových 
řetězců tak, aby bylo zajištěno, že již 
nebudou přispívat k nepříznivým 
dopadům nebo nebudou jejich příčinou. 
Společnost by měla přijmout vhodná 
opatření, u nichž lze důvodně očekávat, že 
za okolností daných v konkrétním případě 
povedou k prevenci nebo minimalizaci 
nepříznivého dopadu. Je třeba vzít v úvahu 
specifika hodnotového řetězce společnosti, 
odvětví nebo zeměpisné oblasti, v níž 
působí její partneři v hodnotovém řetězci, 
schopnost společnosti ovlivňovat své 
obchodní vztahy a to, zda by společnost 
mohla svůj vliv zvýšit.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Společnosti by měly rozvíjet a 
přizpůsobovat opatření náležité péče s 
ohledem na politický kontext, v němž tyto 
společnosti, jejich dceřiné společnosti a 
jejich obchodní vztahy v rámci svých 
hodnotových řetězců působí. V oblastech 
postižených konflikty a vysoce rizikových 
oblastech jsou společnosti vystaveny 
dalšímu riziku, že se zapojí do závažného 
porušování lidských práv. V těchto 
oblastech by proto společnosti měly 
provádět zvýšenou náležitou péči citlivou 
vůči konfliktům s cílem řešit tato zvýšená 
rizika a zajistit, aby neusnadňovaly, 
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nefinancovaly, nezhoršovaly nebo jinak 
negativně neovlivňovaly konflikt nebo 
nepřispívaly k porušování mezinárodního 
práva v oblasti lidských práv nebo 
mezinárodního humanitárního práva v 
oblastech postižených konfliktem nebo 
vysoce rizikových oblastech.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) K nepříznivému dopadu na lidská 
práva a životní prostředí dochází v 
souvislosti s vlastními činnostmi, 
dceřinými společnostmi, výrobky a 
hodnotovými řetězci společností, zejména 
na úrovni získávání surovin, výroby nebo 
likvidace výrobků či odpadů. Aby měla 
náležitá péče smysluplný dopad, měla by 
se vztahovat na nepříznivé dopady na 
lidská práva a životní prostředí vznikající 
během celého životního cyklu výroby, 
používání a likvidace výrobků nebo 
poskytování služeb na úrovni vlastních 
činností, dceřiných společností a 
hodnotových řetězců.

(17) K nepříznivým dopadům na lidská 
práva, pracovní práva, životní prostředí, 
právní stát a řádnou správu věcí 
veřejných dochází v souvislosti s vlastními 
činnostmi, dceřinými společnostmi, 
výrobky a hodnotovými řetězci 
společností, zejména na úrovni získávání 
surovin, výroby nebo likvidace výrobků či 
odpadů. Aby měla náležitá péče 
smysluplný dopad, měla by se vztahovat na 
nepříznivé dopady na lidská práva, 
pracovní práva, životní prostředí, právní 
stát a řádnou správu věcí veřejných 
vznikající během celého životního cyklu 
výroby, používání a likvidace výrobků 
nebo poskytování služeb na úrovni 
vlastních činností, dceřiných společností a 
hodnotových řetězců.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Hodnotový řetězec by měl 
zahrnovat činnosti související s výrobou 
zboží nebo poskytováním služeb 
společností, včetně vývoje výrobku nebo 
služby, používání a likvidace výrobku, 

(18) Hodnotový řetězec by měl 
zahrnovat činnosti související s výrobou, 
distribucí a prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb společností a všemi 
jejími přímo i nepřímo vlastněnými 
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jakož i se souvisejícími činnostmi v rámci 
zavedených obchodních vztahů 
společnosti. Měl by zahrnovat přímé a 
nepřímé zavedené obchodní vztahy na 
začátku hodnotového řetězce, v jejichž 
rámci se navrhují, těží, vyrábějí, 
přepravují, skladují a dodávají suroviny, 
výrobky a části výrobků nebo se 
společnosti poskytují služby, které jsou 
nezbytné pro výkon jejích činností, jakož i 
vztahy na konci hodnotového řetězce 
včetně zavedených přímých a nepřímých 
obchodních vztahů, v jejichž rámci se 
používají nebo přijímají výrobky, části 
výrobků nebo služby od společnosti až do 
konce životnosti výrobku, mimo jiné 
včetně distribuce výrobku 
maloobchodníkům, přepravy a skladování 
výrobku, demontáže výrobku, jeho 
recyklace, kompostování nebo 
skládkování.

dceřinými společnostmi a pobočkami, 
mimo jiné včetně vývoje výrobku nebo 
služby, používání a likvidace výrobku, 
jakož i se souvisejícími činnostmi v rámci 
obchodních vztahů společnosti. Měl by 
zahrnovat přímé a nepřímé obchodní 
vztahy na začátku hodnotového řetězce, v 
jejichž rámci se navrhují, těží, vyrábějí, 
přepravují, skladují a dodávají suroviny, 
výrobky a části výrobků nebo se 
společnosti a všem jejím přímo i nepřímo 
vlastněným dceřiným společnostem a 
pobočkám poskytují služby, které jsou 
nezbytné pro výkon jejích činností, jakož i 
vztahy na konci hodnotového řetězce 
včetně přímých a nepřímých obchodních 
vztahů, v jejichž rámci se používají nebo 
přijímají výrobky, části výrobků nebo 
služby od společnosti a všech jejích přímo 
i nepřímo vlastněných dceřiných 
společností a poboček až do konce 
životnosti výrobku, mimo jiné včetně 
distribuce výrobku maloobchodníkům, 
prodeje výrobků nebo poskytování služeb 
spotřebitelům bez ohledu na způsob (např. 
franšíza, poskytování licencí), přepravy a 
skladování výrobku, demontáže výrobku, 
jeho recyklace, kompostování nebo 
skládkování. Jak je uvedeno ve 
Směrnicích OECD pro nadnárodní 
podniky, hodnotový řetězec by měl 
zahrnovat různé struktury, které 
společnost a všechny její přímo i nepřímo 
vlastněné dceřiné společnosti a pobočky 
využívají ke své činnosti, mimo jiné včetně 
franšízy, poskytování licencí a 
subdodávek.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Pokud jde o regulované finanční 
podniky poskytující půjčky, úvěry nebo 
jiné finanční služby, měl by být 

(19) Pokud jde o regulované finanční 
podniky poskytující financování (půjčky a 
jiné formy úvěru), měl by být „hodnotový 
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„hodnotový řetězec“ ve vztahu k 
poskytování těchto služeb omezen na 
činnosti klientů, kteří jsou příjemci těchto 
služeb, a jejich dceřiných společností, 
jejichž činnosti s dotčenou smlouvou 
souvisejí. Klienti, kteří jsou domácnostmi 
a fyzickými osobami, které nejednají v 
rámci profesní nebo podnikatelské 
činnosti, a malé a střední podniky by 
neměli být považováni za součást 
hodnotového řetězce. Činnosti společností 
nebo jiných právnických osob, které jsou 
součástí hodnotového řetězce takového 
klienta, by zahrnuty být neměly.

řetězec“ ve vztahu k poskytování těchto 
služeb omezen na činnosti klientů, kteří 
jsou příjemci těchto služeb, a jejich 
dceřiných společností, jejichž činnosti s 
dotčenou smlouvou souvisejí.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby společnosti mohly řádně 
identifikovat nepříznivé dopady ve svém 
hodnotovém řetězci a aby mohly 
uplatňovat přiměřený pákový efekt, měly 
by být povinnosti náležité péče v této 
směrnici omezeny na zavedené obchodní 
vztahy. Pro účely této směrnice by se 
zavedenými obchodními vztahy měly 
rozumět takové přímé a nepřímé obchodní 
vztahy, které vzhledem ke své intenzitě a 
trvání jsou trvalé nebo se očekává, že 
budou trvalé, a které nepředstavují 
zanedbatelnou nebo doplňkovou část 
hodnotového řetězce. Povaha obchodních 
vztahů jakožto „zavedených“ by měla být 
opakovaně posuzována, a to pravidelně a 
nejméně jednou za 12 měsíců. Je-li přímý 
obchodní vztah společnosti zavedený, měly 
by být za zavedené považovány rovněž 
všechny související nepřímé obchodní 
vztahy této společnosti.

(20) Aby společnosti mohly řádně 
identifikovat nepříznivé dopady ve svém 
hodnotovém řetězci a aby mohly 
uplatňovat přiměřený pákový efekt, měly 
by se povinnosti náležité péče vztahovat na 
veškeré obchodní vztahy. Pro účely této 
směrnice by se obchodními vztahy měly 
rozumět přímé a nepřímé obchodní vztahy.

Pozměňovací návrh 18
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Podle této směrnice by se povinnost 
postupovat s náležitou péčí měla vztahovat 
na společnosti ze zemí EU, které měly v 
účetním období předcházejícím 
poslednímu účetnímu období v průměru 
více než 500 zaměstnanců a celosvětový 
čistý obrat vyšší než 150 milionů EUR. 
Pokud jde o společnosti, které tato kritéria 
nesplňují, ale které měly v účetním období 
předcházejícím poslednímu účetnímu 
období v průměru více než 250 
zaměstnanců a celosvětový čistý obrat 
vyšší než 40 milionů EUR a které působí v 
jednom nebo více odvětvích s velkým 
dopadem, měla by se náležitá péče začít 
uplatňovat dva roky po skončení lhůty k 
provedení této směrnice ve vnitrostátním 
právu, což společnostem zajistí více času k 
adaptaci. V zájmu zajištění přiměřené 
zátěže by společnosti působící v těchto 
odvětvích s velkým dopadem měly mít 
povinnost dodržovat konkrétněji cílenou 
náležitou péči zaměřenou na závažné 
nepříznivé dopady. Do počtu zaměstnanců 
uživatelské společnosti by měli být 
zahrnuti zaměstnanci agentur práce, včetně 
těch, kteří byli vysláni podle čl. 1 odst. 3 
písm. c) směrnice 96/71/ES ve znění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/957103. Vyslaní pracovníci 
podle čl. 1 odst. 3 písm. a) a b) směrnice 
96/71/ES ve znění směrnice (EU) 2018/957 
by měli být zahrnuti pouze do počtu 
zaměstnanců vysílající společnosti.

(21) Podle této směrnice by se povinnost 
postupovat s náležitou péčí měla vztahovat 
na společnosti ze zemí EU, které měly v 
účetním období předcházejícím 
poslednímu účetnímu období v průměru 
více než 250 zaměstnanců a celosvětový 
čistý obrat vyšší než 40 milionů EUR. 
Pokud jde o společnosti, které tato kritéria 
nesplňují, ale které měly v účetním období 
předcházejícím poslednímu účetnímu 
období v průměru více než 50 zaměstnanců 
a celosvětový čistý obrat vyšší než 8 
milionů EUR a které působí v jednom nebo 
více odvětvích s velkým dopadem, měla by 
se náležitá péče začít uplatňovat dva roky 
po skončení lhůty k provedení této 
směrnice ve vnitrostátním právu, což 
společnostem zajistí více času k adaptaci. 
V zájmu zajištění přiměřené zátěže by 
společnosti působící v těchto odvětvích s 
velkým dopadem měly mít povinnost 
dodržovat konkrétněji cílenou náležitou 
péči zaměřenou na závažné nepříznivé 
dopady. Do počtu zaměstnanců uživatelské 
společnosti by měli být zahrnuti 
zaměstnanci agentur práce, včetně těch, 
kteří byli vysláni podle čl. 1 odst. 3 
písm. c) směrnice 96/71/ES ve znění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/957103. Vyslaní pracovníci 
podle čl. 1 odst. 3 písm. a) a b) směrnice 
96/71/ES ve znění směrnice (EU) 2018/957 
by měli být zahrnuti pouze do počtu 
zaměstnanců vysílající společnosti.

__________________ __________________
103 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/957 ze dne 
28. června 2018, kterou se mění směrnice 
96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci 
poskytování služeb (Úř. věst. L 173, 
9.7.2018, s. 16).

103 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/957 ze dne 
28. června 2018, kterou se mění směrnice 
96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci 
poskytování služeb (Úř. věst. L 173, 
9.7.2018, s. 16).
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Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) S cílem zohlednit prioritní oblasti 
mezinárodních opatření zaměřených na 
řešení otázek lidských práv a životního 
prostředí by výběr odvětví s velkým 
dopadem pro účely této směrnice měl být 
založen na stávajících odvětvových 
pokynech OECD pro náležitou péči. Za 
odvětví s velkým dopadem by pro účely 
této směrnice měla být považována tato 
odvětví: výroba textilií, usní a souvisejících 
výrobků (včetně obuvi), velkoobchod s 
textilem, oděvy a obuví; zemědělství, 
lesnictví, rybolov (včetně akvakultury), 
výroba potravinářských výrobků a 
velkoobchod se zemědělskými surovinami, 
živými zvířaty, dřevem, potravinami a 
nápoji; těžba nerostných surovin bez 
ohledu na místo jejich těžby (včetně ropy, 
zemního plynu, uhlí, lignitu, kovů a 
kovových rud, jakož i všech ostatních 
nekovových nerostů a produktů lomů), 
výroba výrobků ze základních kovů, 
ostatních nekovových minerálních výrobků 
a kovodělných výrobků (kromě strojů a 
zařízení) a velkoobchod s nerostnými 
surovinami, základními minerálními 
výrobky a meziprodukty (včetně kovů a 
kovových rud, stavebních materiálů, paliv, 
chemických látek a jiných meziproduktů). 
Finanční sektor by vzhledem ke své 
specifické povaze, zejména pokud jde o 
hodnotový řetězec a nabízené služby, 
neměl být zařazen mezi odvětví s velkým 
dopadem, která jsou předmětem této 
směrnice, i když se na něj vztahují 
odvětvové pokyny OECD. Zároveň by v 
tomto odvětví mělo být zajištěno širší 
pokrytí skutečných a potenciálních 
nepříznivých dopadů tím, že budou do 
oblasti působnosti zahrnuty i velmi velké 
společnosti, které jsou regulovanými 
finančními podniky, a to i v případě, že 

(22) S cílem zohlednit prioritní oblasti 
mezinárodních opatření zaměřených na 
řešení otázek lidských a pracovních práv, 
životního prostředí, právního státu a řádné 
správy věcí veřejných by tato směrnice 
měla stanovit seznam odvětví s velkým 
dopadem, který by měl být založen mimo 
jiné na stávajících odvětvových pokynech 
OECD pro náležitou péči. K odvětvím, 
která by měla být považována za odvětví s 
velkým dopadem pro účely této směrnice, 
patří: energetika, včetně plynu, jaderné 
energie, páry, elektřiny a dalších zdrojů v 
průběhu celého jejich životního cyklu, od 
těžby, rafinace, výroby, spalování paliv, 
přepravy, skladování a nakládání s 
odpady včetně radioaktivního odpadu; 
chemické odvětví; výroba textilií, oblečení, 
kožešin, usní a souvisejících výrobků 
(včetně obuvi), velkoobchod a 
maloobchod s textilem, oděvy a obuví; 
výroba plastů, přeprava odpadů a 
nakládání s nimi; zemědělství, lesnictví, 
rybolov (včetně akvakultury), hospodaření 
s půdou a zdroji (včetně ve vztahu k 
ochraně přírody nebo jiným souvisejícím 
činnostem); výroba potravinářských 
výrobků a velkoobchod se zemědělskými 
surovinami, živými zvířaty, živočišnými 
produkty, dřevem, potravinami a nápoji a 
prodej spotřebitelům; těžba, doprava, 
zpracování a rafinace nerostných surovin 
bez ohledu na místo jejich těžby a 
nakládání s nimi (včetně ropy, zemního 
plynu, uhlí, lignitu, kovů a kovových rud, 
jakož i všech ostatních nekovových nerostů 
a produktů lomů), výroba výrobků ze 
základních kovů, ostatních nekovových 
minerálních výrobků a kovodělných 
výrobků (kromě strojů a zařízení) a 
velkoobchod s nerostnými surovinami, 
základními minerálními výrobky a 
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nemají právní formu s ručením 
omezeným.

meziprodukty (včetně kovů a kovových 
rud, stavebních materiálů, paliv, 
chemických látek a jiných meziproduktů); 
stavebnictví, logistika a budování 
infrastruktury; odvětví dopravy, logistika 
a skladování; výroba a používání 
elektronických výrobků a nakládání se 
souvisejícím odpadem; odvětví nakládání 
s odpady; finanční a pojišťovací činnosti; 
technologie, digitální činnosti a on-line 
platformy; výroba a prodej zbraní a 
střeliva, včetně zboží dvojího užití, a 
výroba a prodej vojenských bojových 
vozidel; soukromé činnosti v oblasti 
bezpečnosti a činnosti služeb v oblasti 
bezpečnostních systémů, včetně vývoje a 
provozu biometrických a sledovacích 
technologií.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby bylo možné plně dosáhnout 
cílů této směrnice týkajících se lidských 
práv a nepříznivých dopadů na životní 
prostředí, pokud jde o činnost společností, 
dceřiné společnosti a hodnotové řetězce, 
měly by do její působnosti spadat i 
společnosti ze třetích zemí s významnou 
činností v EU. Konkrétně by se směrnice 
měla vztahovat na společnosti ze třetích 
zemí, které v účetním období 
předcházejícím poslednímu účetnímu 
období dosáhly v Unii čistého obratu přes 
150 milionů EUR, nebo které v účetním 
období předcházejícím poslednímu 
účetnímu období dosáhly v jednom nebo 
více odvětvích s velkým dopadem čistého 
obratu přes 40 milionů EUR, avšak méně 
než 150 milionů EUR; to platí pro uvedené 
společnosti po dvou letech od skončení 
lhůty k provedení této směrnice ve 
vnitrostátním právu.

(23) Aby bylo možné plně dosáhnout 
cílů této směrnice týkajících se 
nepříznivých dopadů na lidská a pracovní 
práva, životní prostředí, právní stát a 
řádnou správu věcí veřejných, pokud jde o 
činnost společností, dceřiné společnosti a 
hodnotové řetězce, měly by do její 
působnosti spadat i společnosti ze třetích 
zemí s významnou činností v EU. 
Konkrétně by se směrnice měla vztahovat 
na společnosti ze třetích zemí, které v 
účetním období předcházejícím 
poslednímu účetnímu období dosáhly v 
Unii čistého obratu více než 40 milionů 
EUR, nebo které v účetním období 
předcházejícím poslednímu účetnímu 
období dosáhly v jednom nebo více 
odvětvích s velkým dopadem čistého 
obratu přes 8 milionů EUR, avšak méně 
než 40 milionů EUR; to platí pro uvedené 
společnosti po dvou letech od skončení 
lhůty k provedení této směrnice ve 
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vnitrostátním právu. Společnosti by mohly 
mít různé struktury, takže čistý obrat 
jedné společnosti může být ve výsledku 
pod prahovou hodnotou. Jak je uvedeno 
ve výkladové příručce k obecným zásadám 
OSN v oblasti podnikání a lidských práv, 
společnosti by mohly působit mimo jiné 
prostřednictvím různých dceřiných 
společností nebo využít model franšízy. 
Společnosti by mohly také významné části 
svých činností zajistit externě nebo 
subdodavateli. Čistý obrat dosažený 
společností v Unii by proto měl zahrnovat 
čistý obrat dosažený v Unii přímo 
společností a čistý obrat dosažený v Unii 
jejími přímo a nepřímo vlastněnými 
dceřinými společnostmi a pobočkami, 
jakož i čistý obrat dosažený v Unii 
prostřednictvím podniků třetích stran, s 
nimiž společnost nebo její přímo a 
nepřímo vlastněné dceřiné společnosti a 
pobočky uzavřely vertikální dohodu za 
úhradu licenčních poplatků nebo dohodu 
o outsourcingu.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Pro vymezení oblasti působnosti ve 
vztahu ke společnostem ze zemí mimo EU 
by mělo být použito popsané kritérium 
obratu, neboť vytváří územní vazbu mezi 
společnostmi ze třetích zemí a 
společnostmi z Unie. Obrat je zástupným 
ukazatelem účinků, které by činnosti těchto 
společností mohly mít na vnitřní trh. V 
souladu s mezinárodním právem tyto 
účinky odůvodňují použití práva Unie na 
společnosti ze třetích zemí. Pro určení 
příslušného obratu dotčených společností 
by se měly použít metody výpočtu čistého 
obratu společností ze zemí mimo EU 
stanovené ve směrnici (EU) 2013/34 ve 
znění směrnice (EU) 2021/2101. Aby bylo 

(24) Pro vymezení oblasti působnosti ve 
vztahu ke společnostem ze zemí mimo EU 
by mělo být použito popsané kritérium 
obratu, neboť vytváří územní vazbu mezi 
společnostmi ze třetích zemí a 
společnostmi z Unie. Obrat je zástupným 
ukazatelem účinků, které by činnosti těchto 
společností mohly mít na vnitřní trh. V 
souladu s mezinárodním právem tyto 
účinky odůvodňují použití práva Unie na 
společnosti ze třetích zemí. Pro určení 
příslušného obratu dotčených společností 
by se měly použít metody výpočtu čistého 
obratu společností ze zemí mimo EU 
stanovené ve směrnici (EU) 2013/34 ve 
znění směrnice (EU) 2021/2101. Aby bylo 
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zajištěno účinné prosazování této směrnice, 
společnosti ze třetích zemí, na které se má 
tato směrnice vztahovat, by naopak neměly 
být určeny pomocí prahové hodnoty pro 
počet zaměstnanců, neboť pojem 
„zaměstnanci“ ponechaný pro účely této 
směrnice je založen na právu Unie a nelze 
jej snadno provést mimo Unii. Vzhledem k 
tomu, že ani v účetních rámcích neexistuje 
jasná a jednotná metodika pro určení počtu 
zaměstnanců společností ze třetích zemí, 
by použití této prahové hodnoty vedlo k 
právní nejistotě a pro orgány dohledu by 
bylo obtížné ji uplatňovat. Definice obratu 
by měla vycházet ze směrnice 2013/34/EU, 
v níž jsou již stanoveny metody výpočtu 
čistého obratu společností mimo Unii, 
neboť definice obratu a výnosů jsou 
podobné i v mezinárodních účetních 
rámcích. S cílem zajistit, aby orgán 
dohledu měl informace o tom, které 
společnosti ze třetích zemí dosahují v Unii 
takového obratu, aby spadaly do oblasti 
působnosti této směrnice, by tato směrnice 
měla vyžadovat, aby byl orgán dohledu v 
členském státě, v němž má sídlo nebo kde 
je usazen zplnomocněný zástupce 
společnosti ze třetí země – a pokud se 
jedná o dva odlišné členské státy, pak 
orgán dohledu v členském státě, v němž 
společnost dosáhla většiny svého čistého 
obratu v Unii za účetní období 
předcházející poslednímu účetnímu období 
– informován o tom, že daná společnost je 
společností spadající do oblasti působnosti 
této směrnice.

zajištěno účinné prosazování této směrnice, 
společnosti ze třetích zemí, na které se má 
tato směrnice vztahovat, by naopak neměly 
být určeny pomocí prahové hodnoty pro 
počet zaměstnanců, neboť pojem 
„zaměstnanci“ ponechaný pro účely této 
směrnice je založen na právu Unie a nelze 
jej snadno provést mimo Unii. Vzhledem k 
tomu, že ani v účetních rámcích neexistuje 
jasná a jednotná metodika pro určení počtu 
zaměstnanců společností ze třetích zemí, 
by použití této prahové hodnoty vedlo k 
právní nejistotě a pro orgány dohledu by 
bylo obtížné ji uplatňovat. Definice obratu 
by měla vycházet ze směrnice 2013/34/EU, 
v níž jsou již stanoveny metody výpočtu 
čistého obratu společností mimo Unii, 
neboť definice obratu a výnosů jsou 
podobné i v mezinárodních účetních 
rámcích. Na společnosti ze třetích zemí je 
třeba pohlížet jako na společnosti, které 
vytvářejí čistý obrat v Unii, i když v Unii 
nepůsobí přímo, ale prostřednictvím 
různých struktur, mimo jiné včetně 
dceřiných společností a poboček a 
vertikálních dohod za úhradu licenčních 
poplatků – jak je uvedeno ve výkladové 
příručce k obecným zásadám OSN v 
oblasti podnikání a lidských práv – a také 
dohod o outsourcingu nebo 
subdodavatelských smluv. S cílem zajistit, 
aby orgán dohledu měl informace o tom, 
které společnosti ze třetích zemí dosahují v 
Unii takového obratu, aby spadaly do 
oblasti působnosti této směrnice, by tato 
směrnice měla vyžadovat, aby byl orgán 
dohledu v členském státě, v němž má sídlo 
nebo kde je usazen zplnomocněný zástupce 
společnosti ze třetí země – a pokud se 
jedná o dva odlišné členské státy, pak 
orgán dohledu v členském státě, v němž 
společnost dosáhla většiny svého čistého 
obratu v Unii za účetní období 
předcházející poslednímu účetnímu období 
– informován o tom, že daná společnost je 
společností spadající do oblasti působnosti 
této směrnice.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) V zájmu dosažení smysluplného 
přispění k přechodu k udržitelnosti by měla 
být podle této směrnice prováděna náležitá 
péče s ohledem na nepříznivý dopad na 
lidská práva chráněných osob v důsledku 
porušení některého z práv a zákazů 
zakotvených v mezinárodních úmluvách 
uvedených v příloze této směrnice. Aby 
bylo zajištěno komplexní pokrytí lidských 
práv, mělo by být porušení zákazu nebo 
práva, které není výslovně uvedeno ve 
zmíněné příloze a které přímo poškozuje 
právní zájem chráněný uvedenými 
úmluvami, chápáno jako součást 
nepříznivého dopadu na lidská práva, na 
něž se vztahuje tato směrnice, za 
předpokladu, že dotčená společnost mohla 
přiměřeně určit riziko takového porušení 
a přijmout veškerá vhodná opatření za 
účelem splnění povinností náležité péče 
podle této směrnice s přihlédnutím ke 
všem relevantním okolnostem své 
činnosti, jako je odvětvový a provozní 
kontext. Náležitá péče by měla dále 
zahrnovat nepříznivé dopady na životní 
prostředí vyplývající z porušení některého 
ze zákazů a povinností podle 
mezinárodních úmluv o životním prostředí 
uvedených v příloze této směrnice.

(25) V zájmu dosažení smysluplného 
přispění k přechodu k udržitelnosti by měla 
náležitá péče podle této směrnice zabránit 
jakémukoli nepříznivému dopadu na 
požívání lidských a pracovních práv osoby 
nebo skupiny osob, jak je zakotveno v 
mezinárodních úmluvách a měla by být 
prováděna s ohledem na nepříznivý dopad 
na lidská práva chráněných osob v 
důsledku porušení některého z práv a 
zákazů zakotvených v mezinárodních 
úmluvách uvedených v příloze této 
směrnice nebo v důsledku toho, že nebyla 
zavedena odpovídající protikorupční 
opatření náležité péče. Aby bylo zajištěno 
komplexní pokrytí lidských a pracovních 
práv, mělo by být porušení zákazu nebo 
práva, které není výslovně uvedeno ve 
zmíněné příloze a které přímo poškozuje 
právní zájem chráněný uvedenými 
úmluvami, chápáno jako součást 
nepříznivého dopadu na lidská práva nebo 
pracovní práva, na něž se vztahuje tato 
směrnice. Náležitá péče by měla dále 
zahrnovat nepříznivé dopady na životní 
prostředí vyplývající z porušení některého 
ze zákazů a povinností stanovených v 
mezinárodním právu a právu Unie v 
oblasti životního prostředí, mimo jiné 
včetně mezinárodních úmluv o životním 
prostředí uvedených v příloze této 
směrnice, nebo vyplývající z toho, že 
nebyla zavedena odpovídající 
protikorupční opatření náležité péče, nebo 
zejména nepříznivé dopady na kvalitu 
ovzduší, znečištění ovzduší a atmosféry, 
znečištění vody, kontaminaci vody, přístup 
k vodě a vyčerpání sladké vody, půdu, 
jako je znečištění půdy, kontaminace 
půdy, eroze půdy a degradace půdy, 
biologickou rozmanitost, včetně poškození 
volně žijících živočichů a planě rostoucích 



PE736.709v02-00 22/123 AD\1271249CS.docx

CS

rostlin, mořského dna a mořského 
prostředí, flóry, fauny, přírodních 
stanovišť a ekosystémů, lidské zdraví v 
souladu s přístupem „jedno zdraví“, 
klima, mimo jiné prostřednictvím emisí 
skleníkových plynů a ničení nebo 
degradace propadů.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Chování společností by mohlo mít 
nepříznivý dopad na právní stát a systémy 
řádné správy věcí veřejných, zejména v 
rozvojových zemích. Mohly by využívat 
stávajících nedostatků v institucionálních 
a právních systémech k podnikání 
porušováním stávajících mezinárodních 
nebo regionálních právních rámců, 
zejména pokud nejsou dodržována 
pravidla, včetně neplacení daní, a pokud 
jsou jejich demokratické, zákonodárné, 
výkonné, správní nebo soudní postupy 
ovlivňovány korupčními praktikami, 
násilím nebo zastrašováním, nebo když 
jsou společnosti přímo či nepřímo 
zapojeny do trestné činnosti se závažnými 
důsledky pro tyto země a jejich komunity. 
Korupce a nedostatečný právní stát 
výrazně narušují respekt k lidským 
právům a životnímu prostředí. Korupce 
umožňuje společnostem vyhýbat se 
odpovědnosti za svůj dopad na lidská 
práva a životní prostředí, ohrožuje 
ochránce lidských práv, životního 
prostředí, právního státu a řádné správy 
věcí veřejných, oslabuje kvalitu, četnost a 
důvěru v donucovací činnosti veřejných 
orgánů (např. inspektorátů práce a 
orgánů ochrany životního prostředí) a v 
soudní řízení.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Za účelem provádění náležité péče 
v oblasti lidských práv a ochrany životního 
prostředí, pokud jde o jejich činnost, jejich 
dceřiné společnosti a jejich hodnotové 
řetězce, by společnosti, na něž se vztahuje 
tato směrnice, měly začlenit náležitou péči 
do podnikových politik, zajistit 
identifikaci, prevenci, zmírňování, 
odstranění a minimalizaci rozsahu 
potenciálních a skutečných nepříznivých 
dopadů na lidská práva a životní prostředí, 
zavést a udržovat postup pro podávání 
stížností, monitorovat účinnost přijatých 
opatření v souladu s požadavky 
stanovenými v této směrnici a veřejně o 
své náležité péči informovat. V zájmu 
zajištění jasnosti pro potřeby společností 
by v této směrnici měly být jasně odlišeny 
zejména kroky směřující k prevenci a 
zmírňování potenciálních nepříznivých 
dopadů a odstranění skutečných 
nepříznivých dopadů nebo jejich 
minimalizaci, není-li odstranění možné.

(27) Za účelem provádění náležité péče 
v oblasti lidských práv, pracovních práv, 
ochrany životního prostředí, právního 
státu a řádné správy věcí veřejných, pokud 
jde o jejich činnost, vyrobené zboží a 
služby během jejich životního cyklu a na 
činnost, zboží a služby jejich dceřiných 
společností a jejich hodnotové řetězce, by 
společnosti, na něž se vztahuje tato 
směrnice, měly po smysluplné konzultaci 
se zúčastněnými stranami začlenit 
náležitou péči do podnikových politik, 
zajistit identifikaci, prevenci, zmírňování, 
odstranění a minimalizaci rozsahu 
potenciálních a skutečných nepříznivých 
dopadů na lidská práva, životní prostředí, 
právní stát a řádnou správu věcí 
veřejných, zavést a udržovat mechanismus 
pro stížnosti, monitorovat a posuzovat 
účinnost přijatých opatření v souladu s 
požadavky stanovenými v této směrnici a o 
své náležité péči podávat zprávy a 
související informace s cílem podpořit 
společnosti, jejich dceřiné společnosti a 
obchodní partnery působící v rozvojových 
zemích při identifikaci, prevenci a 
účinném řešení skutečných nebo 
potenciálních nepříznivých dopadů na 
lidská práva, pracovní práva, životní 
prostředí, právní stát a systémy řádné 
správy věcí veřejných. V zájmu zajištění 
jasnosti pro potřeby společností by v této 
směrnici měly být jasně odlišeny zejména 
kroky směřující k prevenci a zmírňování 
potenciálních nepříznivých dopadů 
a odstranění skutečných nepříznivých 
dopadů nebo jejich minimalizaci a zajištění 
jejich nápravy, není-li odstranění možné.

Pozměňovací návrh 25
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Aby se zajistilo, že náležitá péče 
bude součástí podnikových politik 
společností a že bude v souladu s 
příslušným mezinárodním rámcem, měly 
by společnosti začlenit náležitou péči do 
všech svých podnikových politik a zavést 
politiku náležité péče. Politika náležité 
péče by měla obsahovat popis přístupu 
společnosti k náležité péči, a to i v 
dlouhodobém horizontu, kodex chování 
popisující pravidla a zásady, jimiž se mají 
řídit zaměstnanci společnosti a její dceřiné 
společnosti, a popis postupů zavedených za 
účelem provádění náležité péče, včetně 
opatření přijatých k ověření souladu s 
kodexem chování a k rozšíření jeho 
uplatňování na zavedené obchodní vztahy. 
Kodex chování by se měl vztahovat na 
všechny příslušné podnikové funkce a 
operace, včetně rozhodnutí o zadávání 
zakázek a nákupu. Společnosti by zároveň 
měly svou politiku náležité péče 
každoročně aktualizovat.

(28) Aby se zajistilo, že náležitá péče 
bude součástí podnikových politik 
společností a že bude v souladu s 
příslušným mezinárodním rámcem, měly 
by společnosti začlenit náležitou péči do 
všech svých podnikových politik a zavést 
politiku náležité péče. Politika náležité 
péče by měla obsahovat popis přístupu 
společnosti k náležité péči, a to i v 
dlouhodobém horizontu, kodex chování 
popisující pravidla a zásady, jimiž se mají 
řídit zaměstnanci společnosti, její dceřiné 
společnosti a subjekty, s nimiž má 
společnost nebo některá z jejích dceřiných 
společností obchodní vztahy; popis 
postupů zavedených za účelem provádění 
náležité péče; popis opatření zaměřených 
na prevenci a zmírnění potenciálních 
nepříznivých dopadů a na odstranění 
skutečných nepříznivých dopadů a 
minimalizaci jejich rozsahu; popis 
nápravných opatření přijatých v 
předchozím roce v návaznosti na jakékoli 
obvinění z porušení kodexu chování a 
jakýkoli nový nepříznivý dopad; popis 
mechanismů pro podávání stížností 
stanovených v této směrnici, a popis 
výsledků posouzení procesů, opatření a 
postupů. Kodex chování by se měl 
vztahovat na všechny příslušné podnikové 
funkce a operace, včetně rozhodnutí o 
zadávání zakázek a nákupu. Společnosti 
musí zavést odpovídající politiky, které 
zabrání přenášení nákladů na postup 
náležité péče na obchodní partnery ve 
slabším postavení. Politika náležité péče 
by měla zahrnovat zejména strategii 
společných investic s cílem posílit 
schopnost slabších obchodních partnerů 
provádět náležitou péči. Společnosti by 
zároveň měly svou politiku náležité péče 
každoročně aktualizovat.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Aby společnosti splnily povinnosti 
náležité péče, musí přijmout vhodná 
opatření, pokud jde o identifikaci, prevenci 
a odstranění nepříznivých dopadů. 
„Vhodnými opatřeními“ se rozumí 
opatření, která mohou dosáhnout cílů 
náležité péče, jsou úměrná stupni 
závažnosti a pravděpodobnosti 
nepříznivého dopadu a daná společnost je 
schopna je přiměřeně schopna provést s 
přihlédnutím k okolnostem daného 
případu, včetně charakteristik daného 
hospodářského odvětví a konkrétního 
obchodního vztahu a vlivu dané 
společnosti na tento vztah, a k potřebě určit 
priority opatření. V této souvislosti by v 
souladu s mezinárodními rámci měl vliv 
společnosti na obchodní vztah zahrnovat na 
jedné straně její schopnost přesvědčit 
obchodního partnera, aby přijal opatření k 
odstranění nepříznivých dopadů nebo 
jejich předcházení (například 
prostřednictvím ověření vlastnictví nebo 
faktické kontroly, tržní síly, požadavků 
předběžného výběru, propojení obchodních 
pobídek s lidskými právy a 
environmentální výkonností), a na druhé 
straně míru vlivu nebo pákového efektu, 
které by společnost mohla přiměřeně 
uplatňovat, například prostřednictvím 
spolupráce s dotyčným obchodním 
partnerem nebo prostřednictvím spolupráce 
s jinou společností, která je přímým 
obchodním partnerem v obchodním vztahu 
souvisejícím s nepříznivým dopadem.

(29) Aby společnosti splnily povinnosti 
náležité péče, musí přijmout vhodná 
opatření, pokud jde o identifikaci, prevenci 
a odstranění nepříznivých dopadů. 
„Vhodnými opatřeními“ se rozumí 
opatření, která mohou dosáhnout cílů 
náležité péče, jsou úměrná stupni 
závažnosti a pravděpodobnosti 
nepříznivého dopadu a daná společnost je 
schopna je přiměřeně schopna provést s 
přihlédnutím k okolnostem daného 
případu, včetně charakteristik daného 
hospodářského odvětví a konkrétního 
obchodního vztahu a vlivu dané 
společnosti na tento vztah, a k potřebě určit 
priority opatření. V této souvislosti by v 
souladu s mezinárodními rámci měl vliv 
společnosti na obchodní vztah zahrnovat na 
jedné straně její schopnost přesvědčit 
obchodního partnera, aby přijal opatření k 
odstranění nepříznivých dopadů nebo 
jejich předcházení (například 
prostřednictvím ověření vlastnictví nebo 
faktické kontroly, tržní síly, požadavků 
předběžného výběru, propojení obchodních 
pobídek s lidskými právy, environmentální 
výkonností, právním státem a řádnou 
správou věcí veřejných), a na druhé straně 
míru vlivu nebo pákového efektu, které by 
společnost mohla přiměřeně uplatňovat, 
například prostřednictvím spolupráce s 
dotyčným obchodním partnerem nebo 
prostřednictvím spolupráce s jinou 
společností, která je přímým obchodním 
partnerem v obchodním vztahu 
souvisejícím s nepříznivým dopadem.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) V rámci povinností náležité péče 
stanovených touto směrnicí by společnost 
měla identifikovat skutečné nebo 
potenciální nepříznivé dopady na lidská 
práva a životní prostředí. Aby mohla být 
identifikace nepříznivých dopadů 
komplexní, měla by se zakládat na 
kvantitativních a kvalitativních 
informacích. Pokud jde například o 
nepříznivé dopady na životní prostředí, 
společnost by měla získat informace o 
výchozích podmínkách v rizikovějších 
lokalitách nebo zařízeních v hodnotových 
řetězcích. Identifikace nepříznivých 
dopadů by měla zahrnovat dynamické a 
pravidelné posuzování kontextu lidských 
práv a životního prostředí: před zahájením 
nové činnosti, uzavřením nového vztahu, 
před zásadními rozhodnutími nebo 
změnami provozu, v reakci na změny v 
provozním prostředí nebo v očekávání 
těchto změn a pravidelně, nejméně jednou 
za 12 měsíců, v průběhu celé doby trvání 
činnosti nebo vztahu. Regulované finanční 
podniky poskytující půjčky, úvěry nebo 
jiné finanční služby by měly identifikovat 
nepříznivé dopady pouze při uzavření 
smlouvy. Při určování nepříznivých 
dopadů by společnosti měly rovněž 
identifikovat a posoudit dopad obchodního 
modelu a strategií obchodního vztahu, 
včetně obchodních a cenových praktik a 
postupů při zadávání zakázek. Pokud 
společnost nemůže všem nepříznivým 
dopadům současně předejít, odstranit je 
nebo je minimalizovat, měla by být 
schopna určit prioritu svých činností za 
předpokladu, že přijme taková opatření, 
která má s přihlédnutím ke konkrétním 
okolnostem přiměřeně k dispozici.

(30) V rámci povinností náležité péče 
stanovených touto směrnicí by společnost 
měla identifikovat skutečné nebo 
potenciální nepříznivé dopady na lidská 
práva, pracovní práva, životní prostředí, 
právní stát a řádnou správu věcí 
veřejných. Aby mohla být identifikace 
nepříznivých dopadů komplexní, měla by 
se zakládat na informacích získaných po 
smysluplném zapojení zúčastněných stran 
a na kvantitativních a kvalitativních 
údajích. Pokud jde například o nepříznivé 
dopady na životní prostředí, společnost by 
měla získat informace o výchozích 
podmínkách v rizikovějších lokalitách 
nebo zařízeních v hodnotových řetězcích. 
Identifikace nepříznivých dopadů by měla 
zahrnovat dynamické a pravidelné 
posuzování kontextu lidských práv, 
pracovních práv, životního prostředí, 
právního státu a řádné správy věcí 
veřejných: před zahájením nové činnosti, 
uzavřením nového vztahu, před zásadními 
rozhodnutími nebo změnami provozu, v 
reakci na změny v provozním kontextu 
nebo v očekávání těchto změn a 
pravidelně, nejméně jednou za 12 měsíců, 
v průběhu celé doby trvání činnosti nebo 
vztahu. Měly by existovat vhodné pokyny, 
které zajistí, aby regulované finanční 
podniky poskytující půjčky, úvěry nebo 
jiné finanční služby mohly náležitě 
identifikovat nepříznivé dopady při 
uzavření smlouvy jako součást procesů 
přijímání nových relevantních klientů a s 
výhradou každoroční aktualizace. Při 
určování nepříznivých dopadů by 
společnosti měly rovněž identifikovat a 
posoudit dopad obchodního modelu a 
strategií obchodního vztahu, včetně 
obchodních a cenových praktik a postupů 
při zadávání zakázek. Pokud společnost 
nemůže všem nepříznivým dopadům 
současně předejít, odstranit je nebo je 
minimalizovat, měla by být schopna určit 
prioritu svých činností za předpokladu, že 
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přijme taková opatření, která má s 
přihlédnutím ke konkrétním okolnostem 
přiměřeně k dispozici. Aby tak učinila 
efektivně, měla by společnost po 
konzultaci se zúčastněnými stranami 
vypracovat a provádět strategii stanovení 
priorit, která zohlední míru závažnosti, 
pravděpodobnosti, trvání, rozšíření a 
zvratitelnosti různých potenciálních 
nepříznivých dopadů na lidská práva, 
pracovní práva, životní prostředí a na 
právní stát a systémy řádné správy věcí 
veřejných.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Aby se předešlo nepřiměřené zátěži 
pro menší společnosti působící v odvětvích 
s velkým dopadem, na něž se vztahuje tato 
směrnice, měly by mít tyto společnosti 
povinnost identifikovat pouze ty skutečné 
nebo potenciální závažné nepříznivé 
dopady, které jsou pro příslušné odvětví 
relevantní.

(31) Aby se předešlo nepřiměřené zátěži 
pro malé a střední podniky, měly by být 
tyto podniky podporovány vhodnými a 
cílenými opatřeními a nástroji.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) V souladu s mezinárodními 
normami by prevence, zmírňování, 
odstranění i minimalizace nepříznivých 
dopadů měly zohledňovat zájmy těch, 
kterých se nepříznivé dopady dotýkají. Aby 
bylo možné trvale spolupracovat s 
obchodním partnerem v hodnotovém 
řetězci namísto rozvázání obchodních 
vztahů (ukončení spolupráce) a 

(32) V souladu s mezinárodními 
normami by prevence, zmírňování, 
náprava, odstranění i minimalizace 
nepříznivých dopadů měly plně 
zohledňovat zájmy, potřeby a situaci těch, 
kterých se nepříznivé dopady dotýkají, a 
měly by být navrženy a stanoveny na 
základě smysluplné spolupráce s nimi. 
Společnosti by měly včas, přístupně, 
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případného zhoršení nepříznivých dopadů, 
měla by tato směrnice zajistit, aby 
ukončení spolupráce bylo krajním 
opatřením v souladu s politikou Unie 
nulové tolerance k dětské práci. Ukončení 
obchodního vztahu, v němž byla zjištěna 
dětská práce, by mohlo dítě vystavit ještě 
závažnějším nepříznivým dopadům na 
lidská práva. To by proto mělo být 
zohledněno při rozhodování o přijetí 
vhodných opatření.

účinně a smysluplně spolupracovat se 
zúčastněnými stranami, kterých se 
rozhodnutí o pozastavení nebo ukončení 
nepříznivých dopadů týká, a to ještě před 
přijetím tohoto rozhodnutí, a měly by řešit 
nepříznivé dopady vyplývající z těchto 
opatření. V souladu s politikou Unie 
nulové tolerance k dětské práci by 
společnosti měly rozvázat obchodní 
vztahy, které v jakékoli formě zneužívají 
dětskou práci, jak je definováno v úmluvě 
MOP č. 182. Společnost by tak měla činit 
odpovědným způsobem a jako krajní 
možnost, jakmile selžou opatření zavedená 
k ukončení dětské práce.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Pokud společnost zjistí potenciální 
nepříznivé dopady na lidská práva nebo 
životní prostředí, měla by v rámci 
povinností náležité péče podle této 
směrnice přijmout vhodná opatření, aby 
těmto dopadům předcházela a 
odpovídajícím způsobem je zmírnila. S 
cílem poskytnout společnostem právní 
jasnost a jistotu by tato směrnice měla 
stanovit opatření, která by společnosti měly 
v závislosti na okolnostech případně 
přijmout za účelem prevence a zmírňování 
potenciálních nepříznivých dopadů.

(33) Pokud společnost zjistí potenciální 
nepříznivé dopady na lidská práva, 
pracovní práva, životní prostředí, právní 
stát a řádnou správu věcí veřejných, měla 
by v rámci povinností náležité péče podle 
této směrnice přijmout vhodná opatření, 
aby těmto dopadům předcházela a 
odpovídajícím způsobem je zmírnila. S 
cílem poskytnout společnostem právní 
jasnost a jistotu by tato směrnice měla 
stanovit opatření, která by společnosti měly 
v závislosti na okolnostech případně 
přijmout za účelem prevence a zmírňování 
potenciálních nepříznivých dopadů.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Za účelem splnění povinnosti (34) Za účelem splnění povinnosti 
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prevence a zmírňování dopadů podle této 
směrnice by společnosti měly být povinny 
přijmout v relevantních případech 
následující opatření. Je-li to vzhledem ke 
složitosti preventivních opatření nezbytné, 
měly by společnosti vypracovat a provádět 
plán preventivních opatření. Společnosti by 
měly usilovat o získání smluvních záruk 
od přímého partnera, s nímž mají zavedený 
obchodní vztah, že zajistí dodržování 
kodexu chování nebo plánu preventivních 
opatření, a to i tím, že si od svých partnerů 
vyžádají odpovídající smluvní záruky v 
rozsahu, v jakém jsou činnosti těchto 
partnerů součástí hodnotového řetězce 
společností. Smluvní záruky by měla 
doplňovat vhodná opatření k ověření jejich 
dodržování. Aby byla zajištěna komplexní 
prevence skutečných a potenciálních 
nepříznivých dopadů, měly by společnosti 
rovněž provádět investice, jejichž cílem je 
předcházet nepříznivým dopadům, 
poskytovat cílenou a přiměřenou podporu 
malým a středním podnikům, s nimiž mají 
zavedený obchodní vztah, jako je 
financování – například prostřednictvím 
přímého financování, nízkoúročených 
půjček, záruk nepřerušení dodávek a 
pomoci při zajišťování financování s cílem 
podpořit provádění kodexu chování nebo 
plánu preventivních opatření – anebo 
poskytovat technickou pomoc, například 
formou odborné přípravy a modernizace 
systémů řízení, a spolupracovat s jinými 
společnostmi.

prevence a zmírňování dopadů podle této 
směrnice by společnosti měly být povinny 
přijmout následující opatření. Společnosti 
by měly vypracovat a provádět plán 
preventivních opatření. Společnosti by 
měly získat smluvní záruky od přímého 
partnera, s nímž mají obchodní vztah, že 
zajistí dodržování kodexu chování nebo 
plánu preventivních opatření, a to i tím, že 
od svých partnerů získají odpovídající 
smluvní záruky v rozsahu, v jakém jsou 
činnosti těchto partnerů součástí 
hodnotového řetězce společností. Smluvní 
záruky by měla doplňovat vhodná opatření 
k ověření jejich dodržování. Aby byla 
zajištěna komplexní prevence skutečných a 
potenciálních nepříznivých dopadů, měly 
by společnosti rovněž přizpůsobit své 
obchodní modely a strategie, včetně 
obchodování, zadávání veřejných zakázek, 
nákupních a cenových postupů, a 
provádět investice, jejichž cílem je 
předcházet nepříznivým dopadům, 
poskytovat cílenou a přiměřenou podporu 
malým a středním podnikům, s nimiž mají 
obchodní vztah, jako je financování – 
například prostřednictvím přímého 
financování, nízkoúročených půjček, záruk 
nepřerušení dodávek a pomoci při 
zajišťování financování s cílem podpořit 
provádění kodexu chování nebo plánu 
preventivních opatření – anebo poskytovat 
technickou pomoc, například formou 
odborné přípravy a modernizace systémů 
řízení, a spolupracovat s jinými 
společnostmi.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Aby byla zohledněna celá škála 
možností společnosti v případech, kdy 
nebylo možné potenciální dopady řešit 
pomocí popsaných preventivních nebo 

(35) Aby byla zohledněna celá škála 
možností společnosti v případech, kdy 
nebylo možné potenciální dopady řešit 
pomocí popsaných preventivních nebo 



PE736.709v02-00 30/123 AD\1271249CS.docx

CS

minimalizačních opatření, měla by tato 
směrnice rovněž odkazovat na možnost 
společnosti usilovat o uzavření smlouvy s 
nepřímým obchodním partnerem s cílem 
dosáhnout souladu s kodexem chování 
společnosti nebo plánem preventivních 
opatření a přijmout vhodná opatření k 
ověření souladu nepřímého obchodního 
vztahu se smlouvou.

minimalizačních opatření, měla by tato 
směrnice rovněž odkazovat na požadavek, 
aby společnost usilovala o uzavření 
smlouvy s nepřímým obchodním 
partnerem s cílem dosáhnout souladu s 
kodexem chování společnosti nebo plánem 
preventivních opatření a přijala vhodná 
opatření k ověření souladu nepřímého 
obchodního vztahu se smlouvou.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Aby bylo zajištěno, že prevence a 
zmírňování potenciálních nepříznivých 
dopadů jsou účinné, měly by společnosti 
upřednostňovat zapojení v rámci 
obchodních vztahů v hodnotovém řetězci 
namísto ukončení obchodního vztahu, které 
by mělo být až poslední možností po 
neúspěšném pokusu o prevenci a zmírnění 
potenciálních nepříznivých dopadů. 
Směrnice by však měla rovněž v případech, 
kdy by potenciální nepříznivé dopady 
nebylo možné řešit pomocí popsaných 
preventivních nebo zmírňujících opatření, 
odkazovat na povinnost společností zdržet 
se navazování nových nebo rozšiřování 
stávajících vztahů s dotyčným partnerem, a 
pokud je k tomu právo, kterým se řídí 
jejich vztahy, opravňuje, buď dočasně 
pozastavit obchodní vztahy s dotyčným 
partnerem a současně usilovat o prevenci a 
minimalizaci dopadů, pokud lze důvodně 
očekávat, že toto úsilí bude v krátkodobém 
horizontu úspěšné, nebo s ohledem na 
dotčené činnosti obchodní vztah ukončit, 
pokud je potenciální nepříznivý dopad 
závažný. Aby společnosti mohly tuto 
povinnost splnit, měly by členské státy 
umožnit, aby smlouvy, které se řídí jejich 
právem, mohly stanovit možnost ukončení 
obchodního vztahu. Předcházení 
nepříznivým dopadům na úrovni 

(36) Aby bylo zajištěno, že prevence a 
zmírňování potenciálních nepříznivých 
dopadů jsou účinné, měly by společnosti 
upřednostňovat zapojení v rámci 
obchodních vztahů v hodnotovém řetězci 
namísto ukončení obchodního vztahu, které 
by mělo být až poslední možností po 
neúspěšném pokusu o prevenci a zmírnění 
potenciálních nepříznivých dopadů. 
Směrnice by však měla rovněž v případech, 
kdy by potenciální nepříznivé dopady 
nebylo možné řešit pomocí popsaných 
preventivních nebo zmírňujících opatření, 
odkazovat na povinnost společností zdržet 
se navazování nových nebo rozšiřování 
stávajících vztahů s dotyčným partnerem, a 
buď dočasně pozastavit obchodní vztahy s 
dotyčným partnerem a současně usilovat o 
prevenci a minimalizaci a případně 
nápravu dopadů, pokud lze důvodně 
očekávat, že toto úsilí bude úspěšné v 
souladu s časově vymezeným společným 
plánem, nebo s ohledem na dotčené 
činnosti obchodní vztah ukončit, pokud je 
potenciální nepříznivý dopad závažný nebo 
pokud se nepříznivý dopad opakuje. 
Společnosti by měly ještě před přijetím 
rozhodnutí o ukončení spolupráce 
smysluplně jednat se zúčastněnými 
stranami, kterých se toto rozhodnutí týká, 
a měly by řešit nepříznivé dopady 
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nepřímých obchodních vztahů může 
vyžadovat spolupráci s jinou společností, 
například se společností, která má přímý 
smluvní vztah s dodavatelem. V některých 
případech by taková spolupráce mohla být 
jediným realistickým způsobem, jak 
předcházet nepříznivým dopadům, zejména 
pokud partner v rámci nepřímého 
obchodního vztahu není připraven uzavřít 
se společností smlouvu. V těchto případech 
by společnost měla spolupracovat se 
subjektem, který může nejúčinněji 
předcházet nepříznivým dopadům na 
úrovni nepřímého obchodního vztahu nebo 
je zmírnit, při dodržení právních předpisů v 
oblasti hospodářské soutěže.

rozhodnutí o ukončení spolupráce a 
případně usilovat o nápravu minulých 
nepříznivých dopadů. Aby společnosti 
mohly tuto povinnost splnit, měly by 
členské státy umožnit, aby smlouvy, které 
se řídí jejich právem, mohly stanovit 
možnost ukončení obchodního vztahu. 
Předcházení nepříznivým dopadům na 
úrovni nepřímých obchodních vztahů může 
vyžadovat spolupráci s jinou společností, 
například se společností, která má přímý 
smluvní vztah s dodavatelem. V některých 
případech by taková spolupráce mohla být 
jediným realistickým způsobem, jak 
předcházet nepříznivým dopadům, zejména 
pokud partner v rámci nepřímého 
obchodního vztahu není připraven uzavřít 
se společností smlouvu. V těchto případech 
by společnost měla spolupracovat se 
subjektem, který může nejúčinněji 
předcházet nepříznivým dopadům na 
úrovni nepřímého obchodního vztahu nebo 
je zmírnit, při dodržení právních předpisů v 
oblasti hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Pokud jde o přímé a nepřímé 
obchodní vztahy, spolupráce a programy v 
rámci daného odvětví a vícestranné 
iniciativy mohou pomoci vytvořit další 
pákový efekt pro identifikaci, zmírňování a 
prevenci nepříznivých dopadů. Společnosti 
by proto měly mít možnost se na tyto 
iniciativy spoléhat a podpořit tak plnění 
svých povinností náležité péče 
stanovených v této směrnici v rozsahu, v 
jakém jsou tyto programy a iniciativy na 
podporu plnění těchto povinností vhodné. 
Společnosti by mohly z vlastního podnětu 
posoudit soulad těchto programů a iniciativ 
s povinnostmi vyplývajícími z této 
směrnice. S cílem zajistit dostupnost 

(37) Pokud jde o přímé a nepřímé 
obchodní vztahy, spolupráce a programy v 
rámci daného odvětví a vícestranné 
iniciativy mohou pomoci vytvořit další 
pákový efekt pro identifikaci, zmírňování a 
prevenci nepříznivých dopadů. Společnosti 
by proto měly mít možnost se na tyto 
iniciativy spoléhat a podpořit tak plnění 
svých povinností náležité péče 
stanovených v této směrnici v rozsahu, v 
jakém jsou tyto programy a iniciativy na 
podporu plnění těchto povinností vhodné. 
Společnosti by mohly z vlastního podnětu 
posoudit soulad těchto programů a iniciativ 
s povinnostmi vyplývajícími z této 
směrnice. Pouhé dodržování programů v 
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úplných informací o těchto iniciativách by 
směrnice měla rovněž odkazovat na 
možnosti Komise a členských států 
usnadnit šíření informací o těchto 
programech nebo iniciativách a jejich 
výsledcích. Komise může ve spolupráci s 
členskými státy vydat pokyny pro 
posuzování vhodnosti programů v daném 
odvětví a vícestranných iniciativ.

daném odvětví a vícestranných iniciativ by 
nemělo žádnou společnost zbavovat jejích 
povinností a odpovědnosti za porušení 
povinností náležité péče stanovených v 
této směrnici. S cílem zajistit dostupnost 
úplných informací o těchto iniciativách by 
směrnice měla rovněž odkazovat na 
možnosti Komise a členských států 
usnadnit šíření informací o těchto 
programech nebo iniciativách a jejich 
výsledcích. Komise může ve spolupráci s 
členskými státy vydat pokyny pro 
posuzování vhodnosti programů v daném 
odvětví a vícestranných iniciativ.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Pokud společnost zjistí skutečné 
nepříznivé dopady na lidská práva nebo na 
životní prostředí, měla by v rámci 
povinností náležité péče podle této 
směrnice přijmout vhodná opatření k jejich 
odstranění. Lze očekávat, že společnost je 
schopna odstranit skutečné nepříznivé 
dopady ve svých vlastních činnostech a v 
dceřiných společnostech. Je však třeba 
vyjasnit, že pokud jde o zavedené obchodní 
vztahy, v nichž nelze nepříznivé dopady 
odstranit, měly by společnosti rozsah 
těchto dopadů minimalizovat. 
Minimalizace rozsahu nepříznivých 
dopadů by měla vyžadovat výsledky, které 
se co nejvíce blíží odstranění nepříznivého 
dopadu. S cílem zajistit společnostem 
právní jasnost a jistotu by tato směrnice 
měla definovat, jaká opatření by 
společnosti měly být povinny přijmout k 
odstranění skutečných nepříznivých 
dopadů na lidská práva a životní prostředí 
a minimalizaci jejich rozsahu, je-li to v 
závislosti na okolnostech relevantní.

(38) Pokud společnost zjistí skutečné 
nepříznivé dopady na lidská práva, životní 
prostředí, pracovní práva, právní stát a 
řádnou správu věcí veřejných, měla by v 
rámci povinností náležité péče podle této 
směrnice přijmout vhodná opatření k jejich 
odstranění. Lze očekávat, že společnost je 
schopna odstranit skutečné nepříznivé 
dopady ve svých vlastních činnostech a v 
dceřiných společnostech a požadovat, aby 
tak učinili její partneři. Je však třeba 
vyjasnit, že pokud jde o obchodní vztahy, v 
nichž nelze nepříznivé dopady odstranit, 
měly by společnosti tyto dopady v co 
největším rozsahu minimalizovat. 
Minimalizace rozsahu nepříznivých 
dopadů by měla vyžadovat výsledky, které 
se co nejvíce blíží odstranění nepříznivého 
dopadu. S cílem zajistit společnostem 
právní jasnost a jistotu by tato směrnice 
měla definovat, jaká opatření by 
společnosti měly být povinny přijmout k 
odstranění skutečných nepříznivých 
dopadů na lidská práva, pracovní práva, 
životní prostředí, právní stát a řádnou 
správu věcí veřejných a minimalizaci 
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jejich rozsahu, je-li to v závislosti na 
okolnostech relevantní.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Za účelem splnění povinnosti 
odstranit skutečné nepříznivé dopady a 
minimalizovat jejich rozsah podle této 
směrnice by se od společností mělo 
vyžadovat, aby v relevantních případech 
přijaly následující opatření. Měly by 
nepříznivý dopad neutralizovat nebo 
minimalizovat jeho rozsah přijetím 
opatření, které je přiměřené významu a 
rozsahu nepříznivého dopadu a tomu, do 
jaké míry se na nepříznivém dopadu podílí 
činnost společnosti. Je-li to nezbytné 
vzhledem k tomu, že nepříznivý dopad 
nelze okamžitě odstranit, měly by 
společnosti vypracovat a provést plán 
nápravných opatření s přiměřenými a jasně 
vymezenými lhůtami pro opatření a 
kvalitativními a kvantitativními ukazateli 
pro měření zlepšení. Společnosti by rovněž 
měly usilovat o získání smluvních záruk 
od přímého obchodního partnera, s nímž 
mají zavedený obchodní vztah, že zajistí 
dodržování kodexu chování společnosti a 
případně plánu preventivních opatření, a to 
i tím, že si od svých partnerů vyžádají 
odpovídající smluvní záruky, pokud jsou 
jejich činnosti součástí hodnotového 
řetězce společnosti. Smluvní záruky by 
měla doplňovat vhodná opatření k ověření 
jejich dodržování. V neposlední řadě by 
společnosti měly rovněž provádět 
investice, jejichž cílem je odstranit 
nepříznivý dopad nebo minimalizovat jeho 
rozsah, poskytovat cílenou a přiměřenou 
podporu malým a středním podnikům, s 
nimiž mají zavedený obchodní vztah, 
spolupracovat s jinými subjekty, případně i 
s cílem zvýšit schopnost společnosti 

(39) Za účelem splnění povinnosti 
odstranit skutečné nepříznivé dopady a 
minimalizovat jejich rozsah podle této 
směrnice by se od společností mělo 
vyžadovat, aby v relevantních případech 
přijaly následující opatření. Měly by 
nepříznivý dopad neutralizovat nebo jej v 
co největším rozsahu minimalizovat 
přijetím opatření, které je přiměřené 
významu a rozsahu. Je-li to nezbytné 
vzhledem k tomu, že nepříznivý dopad 
nelze okamžitě odstranit, měly by 
společnosti vypracovat a provést plán 
nápravných opatření s přiměřenými a jasně 
vymezenými lhůtami pro opatření a 
kvalitativními a kvantitativními ukazateli 
pro měření zlepšení. Společnosti by rovněž 
měly získat smluvní záruky od přímého 
obchodního partnera, s nímž mají obchodní 
vztah, že zajistí dodržování kodexu 
chování společnosti a případně plánu 
preventivních opatření, a to i tím, že od 
svých partnerů získají odpovídající 
smluvní záruky, pokud jsou jejich činnosti 
součástí hodnotového řetězce společnosti. 
Smluvní záruky by měla doplňovat vhodná 
opatření k ověření jejich dodržování. V 
neposlední řadě by společnosti měly 
rovněž provádět investice, jejichž cílem je 
odstranit nepříznivý dopad nebo jej v co 
největším rozsahu minimalizovat, 
poskytovat cílenou a přiměřenou podporu 
malým a středním podnikům, s nimiž mají 
zavedený obchodní vztah, spolupracovat s 
jinými subjekty, a to i s cílem zvýšit 
schopnost společnosti nepříznivý dopad 
odstranit.
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nepříznivý dopad odstranit.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Aby byla zohledněna celá škála 
možností společnosti v případech, kdy 
nebylo možné skutečné dopady řešit 
pomocí popsaných opatření, měla by tato 
směrnice rovněž odkazovat na možnost 
společnosti usilovat o uzavření smlouvy s 
nepřímým obchodním partnerem s cílem 
dosáhnout souladu s kodexem chování 
společnosti nebo plánem nápravných 
opatření a přijmout vhodná opatření k 
ověření souladu nepřímého obchodního 
vztahu se smlouvou.

(40) Aby byla zohledněna celá škála 
možností společnosti v případech, kdy 
nebylo možné skutečné dopady řešit 
pomocí popsaných opatření, měla by tato 
směrnice rovněž odkazovat na možný 
požadavek, aby společnost usilovala o 
uzavření smlouvy s nepřímým obchodním 
partnerem s cílem dosáhnout souladu s 
kodexem chování společnosti nebo plánem 
nápravných opatření a přijmout vhodná 
opatření k ověření souladu nepřímého 
obchodního vztahu se smlouvou.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Aby bylo zajištěno, že odstranění 
nebo minimalizace skutečných 
nepříznivých dopadů jsou účinné, měly by 
společnosti upřednostňovat zapojení v 
rámci obchodních vztahů v hodnotovém 
řetězci namísto ukončení obchodního 
vztahu, které by mělo být až poslední 
možností po neúspěšném pokusu o 
odstranění nebo minimalizaci skutečných 
nepříznivých dopadů. Tato směrnice by 
však rovněž v případech, kdy by pomocí 
popsaných opatření nebylo možné skutečné 
nepříznivé dopady odstranit nebo 
odpovídajícím způsobem zmírnit, měla 
odkazovat na povinnost společností zdržet 
se navazování nových nebo rozšiřování 
stávajících vztahů s dotyčným partnerem, a 
pokud jsou k tomu oprávněny právem, 

(41) Aby bylo zajištěno, že odstranění 
nebo minimalizace skutečných 
nepříznivých dopadů jsou účinné, měly by 
společnosti upřednostňovat zapojení v 
rámci obchodních vztahů v hodnotovém 
řetězci namísto ukončení obchodního 
vztahu, které by mělo být až poslední 
možností po neúspěšném pokusu o 
odstranění nebo minimalizaci skutečných 
nepříznivých dopadů. Tato směrnice by 
však rovněž v případech, kdy by pomocí 
popsaných opatření nebylo možné skutečné 
nepříznivé dopady odstranit nebo 
odpovídajícím způsobem zmírnit, měla 
odkazovat na povinnost společností zdržet 
se navazování nových nebo rozšiřování 
stávajících vztahů s dotyčným partnerem, a 
buď dočasně pozastavit obchodní vztahy s 
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kterým se řídí jejich vztahy, buď 
dočasně pozastavit obchodní vztahy 

s dotyčným partnerem a současně usilovat 
o odstranění nepříznivého dopadu nebo 
minimalizaci jeho rozsahu, nebo je-li 
potenciální nepříznivý dopad považován za 
závažný, obchodní vztah v souvislosti s 
dotčenými činnostmi ukončit. Aby 
společnosti mohly tuto povinnost splnit, 
měly by členské státy umožnit, aby 
smlouvy, které se řídí jejich právem, mohly 
stanovit možnost ukončení obchodního 
vztahu.

dotyčným partnerem a současně usilovat o 
odstranění nepříznivého dopadu nebo 
minimalizaci jeho rozsahu, nebo je-li 
potenciální nepříznivý dopad považován za 
závažný nebo se nepříznivý dopad 
opakuje, obchodní vztah v souvislosti s 
dotčenými činnostmi ukončit. Aby 
společnosti mohly tuto povinnost splnit, 
měly by členské státy umožnit, aby 
smlouvy, které se řídí jejich právem, mohly 
stanovit možnost ukončení obchodního 
vztahu.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Bod odůvodněnís 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Společnosti by měly osobám a 
organizacím poskytnout možnost podávat 
stížnosti přímo jim v případě oprávněných 
obav týkajících se skutečných nebo 
potenciálních nepříznivých dopadů na 
lidská práva a životní prostředí. 
Organizace, které by mohly takové 
stížnosti podávat, by měly zahrnovat 
odborové svazy a další zástupce 
pracovníků v daném hodnotovém řetězci a 
organizace občanské společnosti působící v 
oblastech souvisejících s daným 
hodnotovým řetězcem, pokud mají 
informace o potenciálním nebo skutečném 
nepříznivém dopadu. Společnosti by měly 
zavést postup pro vyřizování těchto 
stížností a informovat pracovníky, 
odborové svazy a v případě potřeby další 
zástupce pracovníků o těchto postupech. 
Využití mechanismu pro stížnosti a 
nápravu by nemělo stěžovateli bránit v 
tom, aby využil soudní ochrany. V souladu 
s mezinárodními normami by stěžovatelé 
měli být oprávněni požadovat od 
společnosti přijetí vhodných následných 
opatření v návaznosti na stížnost a možnost 
setkat se se zástupci společnosti na vhodné 

(42) Společnosti by měly osobám, 
skupinám, komunitám, subjektům a 
organizacím poskytnout možnost podávat 
stížnosti přímo jim v případě oprávněných 
obav týkajících se skutečných nebo 
potenciálních nepříznivých dopadů na 
lidská práva, pracovní práva, životní 
prostředí, právní stát a řádnou správu věcí 
veřejných. Organizace, které by mohly 
takové stížnosti podávat, by měly 
zahrnovat odborové svazy a další zástupce 
pracovníků v daném hodnotovém řetězci a 
organizace občanské společnosti , obránce 
lidských práv, životního prostředí a 
právního státu a řádné správy věcí 
veřejných a ostatní právnické nebo fyzické 
osoby, jejichž oficiálním posláním je 
obrana lidských práv, pracovních práv, 
životního prostředí nebo řádné správy věcí 
veřejných. Společnosti by měly zavést 
postup pro vyřizování těchto stížností a 
informovat všechny další zúčastněné 
strany, včetně pracovníků, odborových 
svazů a dalších zástupců pracovníků o 
těchto postupech. Využití mechanismu pro 
stížnosti a nápravu by nemělo stěžovateli 
bránit v tom, aby využil soudní ochrany. V 
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úrovni, aby projednali potenciální nebo 
skutečné závažné nepříznivé dopady, které 
jsou předmětem stížnosti. Tento přístup by 
neměl vést k nepřiměřenému množství 
kontaktování společností.

souladu s mezinárodními normami by 
stěžovatelé měli být oprávněni požadovat 
od společnosti přijetí vhodných následných 
opatření v návaznosti na stížnost a možnost 
setkat se se zástupci společnosti na vhodné 
úrovni, aby projednali potenciální nebo 
skutečné závažné nepříznivé dopady, které 
jsou předmětem stížnosti.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Společnosti by měly sledovat 
provádění a účinnost svých opatření 
náležité péče. Měly by provádět pravidelné 
posouzení svých vlastních činností, 
činností svých dceřiných společností, a 
jsou-li spojeny s hodnotovými řetězci 
společnosti, také činností v rámci svých 
zavedených obchodních vztahů za účelem 
monitorování účinnosti identifikace, 
prevence, zmírňování, odstranění a 
minimalizace rozsahu nepříznivých dopadů 
na lidská práva a nepříznivých dopadů na 
životní prostředí. Takovým posouzením by 
se mělo ověřit, zda jsou nepříznivé dopady 
řádně identifikovány, zda jsou prováděna 
opatření náležité péče a zda bylo 
nepříznivým dopadům skutečně zabráněno 
nebo byly odstraněny. Aby se zajistilo, že 
tato posouzení budou aktuální, měla by být 
prováděna alespoň jednou za 12 měsíců a 
měla by být průběžně revidována, existují-
li oprávněné důvody se domnívat, že by 
mohla vzniknout nová významná rizika 
nepříznivého dopadu.

(43) Společnosti by měly sledovat 
provádění a účinnost svých opatření 
náležité péče. Měly by po konzultaci se 
zúčastněnými stranami provádět 
pravidelné posouzení svých vlastních 
činností, činností svých dceřiných 
společností, a jsou-li spojeny s 
hodnotovými řetězci společnosti, také 
činností v rámci svých obchodních vztahů 
za účelem monitorování účinnosti 
identifikace, prevence, zmírňování, 
odstranění a minimalizace rozsahu 
nepříznivých dopadů na lidská práva, 
nepříznivých dopadů na životní prostředí, 
pracovní práva a nepříznivých dopadů na 
právní stát a řádnou správu věcí 
veřejných. Takovým posouzením by se 
mělo ověřit, zda jsou nepříznivé dopady 
řádně identifikovány, zda jsou prováděna 
opatření náležité péče a zda bylo 
nepříznivým dopadům skutečně zabráněno 
nebo byly odstraněny. Aby se zajistilo, že 
tato posouzení budou aktuální, měla by být 
prováděna alespoň jednou za 12 měsíců a 
měla by být průběžně revidována, existují-
li oprávněné důvody se domnívat, že by 
mohla vzniknout nová významná rizika 
nepříznivého dopadu.

Pozměňovací návrh 41
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Stejně jako v případě stávajících 
mezinárodních norem stanovených 
obecnými zásadami OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv a rámce OECD 
je součástí náležité péče požadavek externě 
sdělovat relevantní informace o politikách, 
postupech a činnostech v oblasti náležité 
péče prováděných za účelem identifikace a 
řešení skutečných nebo potenciálních 
nepříznivých dopadů, včetně zjištění a 
výsledků těchto činností. Návrh na změnu 
směrnice 2013/34/EU, pokud jde o 
podávání zpráv podniků o udržitelnosti, 
stanoví pro společnosti, na něž se vztahuje 
tato směrnice, příslušné povinnosti týkající 
se podávání zpráv. Aby se zabránilo 
zdvojení povinností týkajících se podávání 
zpráv, neměla by tato směrnice zavádět 
žádné nové povinnosti podávat zprávy nad 
rámec povinností podle směrnice 
2013/34/EU pro společnosti, na něž se 
uvedená směrnice vztahuje, ani standardy 
pro podávání zpráv, které by podle ní měly 
být vypracovány. Pokud jde o společnosti, 
které spadají do oblasti působnosti této 
směrnice, ale nespadají do oblasti 
působnosti směrnice 2013/34/EU, měly by 
za účelem splnění své oznamovací 
povinnosti v rámci náležité péče podle této 
směrnice na svých internetových 
stránkách každoročně zveřejňovat výkaz v 
jazyce obvyklém v dané oblasti 
mezinárodního obchodu.

(44) Stejně jako v případě stávajících 
mezinárodních norem stanovených 
obecnými zásadami OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv a rámce OECD 
je součástí náležité péče požadavek externě 
sdělovat relevantní informace o politikách, 
postupech a činnostech v oblasti náležité 
péče prováděných za účelem identifikace a 
řešení skutečných nebo potenciálních 
nepříznivých dopadů, včetně zjištění a 
výsledků těchto činností. Návrh na změnu 
směrnice 2013/34/EU, pokud jde o 
podávání zpráv podniků o udržitelnosti, 
stanoví pro společnosti, na něž se vztahuje 
tato směrnice, příslušné povinnosti týkající 
se podávání zpráv. Bez ohledu na 
požadavky na podávání zpráv podle 
směrnice 2013/34/EU by členské státy 
měly zajistit, aby společnosti podávaly 
zprávy o záležitostech, na které se vztahuje 
tato směrnice, a to tak, že na svých 
internetových stránkách přístupným 
způsobem a včas zveřejní své politiky v 
oblasti náležité péče, plány preventivních 
opatření, plány nápravných opatření, 
postupy pro řešení stížností, zprávy o 
výsledcích posouzení, jakož i další 
relevantní informace.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44a) Společnosti by měly zúčastněným 
stranám poskytovat přiměřené, komplexní 
a smysluplné informace o skutečných a 
potenciálních nepříznivých dopadech na 
lidská práva, pracovní práva, životní 
prostředí a řádnou správu věcí veřejných 
a o opatřeních přijatých v souvislosti 
s náležitou péčí. Zúčastněné strany by 
rovněž měly mít možnost vyžádat si od 
společnosti další informace o opatřeních 
přijatých za účelem splnění povinností 
stanovených v této směrnici. Důvěrnost 
obchodních a průmyslových informací by 
neměla být překážkou v přístupu k 
informacím o tom, jak společnosti 
uplatňují ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, kterými se provádí tato 
směrnice.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45a) Úplné, bezpečné, transparentní, 
smysluplné a účinné zapojení všech 
příslušných zúčastněných stran ve všech 
fázích procesu náležité péče v celém 
hodnotovém řetězci je zásadní pro 
zajištění řádného provádění této směrnice. 
V souladu s mezinárodními standardy by 
tento proces měl být interaktivní, 
přístupný, reakceschopný, průběžný, 
zohledňující rovnost žen a mužů, citlivý k 
dětem a přizpůsobený zranitelným 
zúčastněným stranám. Jejich zapojení by 
mělo být včasné a mělo by předcházet 
rozhodnutím, která by mohla mít 
nepříznivé dopady. Všechny relevantní 
informace, které zúčastněné strany 
potřebují k informovanému rozhodování, 
by měly být dostupné výstižným, 
souhrnným a snadno přístupným a 



AD\1271249CS.docx 39/123 PE736.709v02-00

CS

transparentním způsobem, včetně 
smysluplných informací o operacích, 
projektech a investicích a jejich 
skutečných a potenciálních nepříznivých 
dopadech.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45b) Společnosti by v průběhu celého 
procesu náležité péče měly zejména 
věnovat zvláštní pozornost smysluplnému 
zapojení potenciálně dotčených skupin, 
včetně pracovníků a obránců lidských 
práv, environmentálních práv a právního 
státu a řádné správy věcí veřejných, a toto 
zapojení zajistit. V souladu s obecnými 
zásadami OSN v oblasti podnikání a 
lidských práv a pokyny OECD by 
společnosti měly spolupracovat s 
potenciálně dotčenými zúčastněnými 
stranami s cílem porozumět jejich zájmům 
a obavám a reagovat na ně. Měly by 
spolupracovat zejména s těmi, u nichž je 
pravděpodobné, že budou nejzranitelnější 
vůči nepříznivým dopadům činnosti nebo 
hodnotových řetězců společnosti, jako 
jsou drobní zemědělci, pracovníci v 
zemědělství, původní obyvatelé a místní 
komunity a ženy. Právo na svobodný, 
předchozí a informovaný souhlas 
původních obyvatel a místních komunit by 
mělo být rovněž plně zahrnuto do 
příslušných procesů zapojování a 
konzultací v souladu s Deklarací OSN o 
právech původních obyvatel a Úmluvou 
MOP o domorodém a kmenovém 
obyvatelstvu. Proces zapojování by měl 
zahrnovat výslovné uznání úlohy 
sociálního dialogu a zapojení zástupců 
pracovníků a odborů, jak je popsáno v 
pokynech OECD a tripartitní deklaraci 
Mezinárodní organizace práce (MOP) o 
zásadách týkajících se nadnárodních 
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společností a sociální politiky.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45c) Komise zřídí odbornou poradní 
skupinu, která bude poskytovat informace 
a odpovídat na otázky týkající se této 
směrnice, aby se tak minimalizovaly 
náklady na provádění pro subjekty 
spadající do oblasti působnosti této 
směrnice, jakož i pro subjekty mimo ni. 
Tím by se zajistilo, aby kvalita informací 
získaných ze sumační zprávy o náležité 
péči byla přesná a byla poskytnuta včas. 
Rovněž se tak sníží byrokratická zátěž pro 
podniky.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Za účelem poskytování podpory a 
praktických nástrojů společnostem nebo 
orgánům členských států ohledně toho, jak 
by společnosti měly plnit své povinnosti 
náležité péče, by Komise měla mít možnost 
vydávat pokyny, včetně pokynů pro 
konkrétní odvětví nebo konkrétní 
nepříznivé dopady, a opírat se přitom o 
příslušné mezinárodní pokyny a normy a 
konzultace s členskými státy a 
zúčastněnými stranami, Agenturou 
Evropské unie pro základní práva, 
Evropskou agenturou pro životní prostředí 
a případně s mezinárodními subjekty s 
odbornými znalostmi v oblasti náležité 
péče.

(46) Za účelem poskytování podpory a 
praktických nástrojů společnostem nebo 
orgánům členských států ohledně toho, jak 
by společnosti měly plnit své povinnosti 
náležité péče, by Komise měla mít možnost 
vydávat pokyny, včetně pokynů pro 
konkrétní odvětví nebo konkrétní 
nepříznivé dopady, a opírat se přitom o 
příslušné mezinárodní pokyny a normy a 
konzultace s členskými státy a 
zúčastněnými stranami, Agenturou 
Evropské unie pro základní práva, 
Evropskou agenturou pro životní prostředí, 
Agenturou Evropské unie pro justiční 
spolupráci v trestních věcech (Eurojust), 
Agenturou Evropské unie pro spolupráci 
v oblasti prosazování práva (Europol), 
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Úřadem evropského veřejného žalobce, 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a případně s 
mezinárodními subjekty s odbornými 
znalostmi v oblasti náležité péče.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Komise a členské státy by měly 
nadále spolupracovat se třetími zeměmi s 
cílem podpořit hospodářské subjekty na 
začátku hodnotového řetězce při budování 
kapacit pro účinnou prevenci a zmírňování 
nepříznivých dopadů jejich činností a 
obchodních vztahů na lidská práva a 
životní prostředí, přičemž zvláštní 
pozornost by měla být věnována výzvám, 
jimž čelí drobní zemědělci. Měly by 
využívat nástroje pro sousedství a 
rozvojovou a mezinárodní spolupráci 
určené na pomoc vládám třetích zemí a 
hospodářským subjektům ze třetích zemí 
na začátku hodnotového řetězce, které se 
zaměří na nepříznivé dopady jejich činností 
a obchodních vztahů na začátku 
hodnotového řetězce na lidská práva a 
životní prostředí. To by mohlo zahrnovat 
spolupráci na řešení základních příčin 
nepříznivých dopadů na lidská práva a 
životní prostředí s vládami partnerských 
zemí, místním soukromým sektorem a 
zúčastněnými stranami.

(49) Komise a členské státy by měly 
nadále spolupracovat se třetími zeměmi s 
cílem podpořit hospodářské subjekty na 
začátku hodnotového řetězce při budování 
kapacit pro účinnou prevenci a zmírňování 
nepříznivých dopadů jejich činností a 
obchodních vztahů na lidská práva, 
pracovní práva, na životní prostředí, 
právní stát a řádnou správu věcí 
veřejných, přičemž zvláštní pozornost by 
měla být věnována výzvám, jimž čelí 
drobní zemědělci, kteří patří k nejvíce 
marginalizovaným aktérům v globálních 
hodnotových řetězcích. Pokud drobní 
zemědělci nejsou schopni naplnit své 
potřeby, nemohou si dovolit sociální 
(např. nevyužívat dětskou práci) a 
environmentální zlepšení 
(např. nepřistupovat k odlesňování nebo 
uplatňovat udržitelnou diverzifikaci), 
která od nich kupující, vlády a spotřebitelé 
očekávají. Komise a členské státy by proto 
měly využívat nástroje pro sousedství a 
rozvojovou a mezinárodní spolupráci, 
jakož i nástroje v oblasti obchodu, určené 
na pomoc vládám třetích zemí a 
hospodářským subjektům ze třetích zemí 
na začátku hodnotového řetězce, které se 
zaměří na nepříznivé dopady jejich činností 
a obchodních vztahů na začátku 
hodnotového řetězce na lidská práva, 
pracovní práva, životní prostředí a právní 
stát a řádnou správu věci veřejných, mimo 
jiné prostřednictvím budování kapacit a 
odborných znalostí, které společnostem 
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spadajícím do oblasti působnosti této 
směrnice usnadní plnění jejich povinností 
v oblasti náležité péče. To by mohlo 
zahrnovat spolupráci na řešení základních 
příčin nepříznivých dopadů na lidská 
práva, pracovní práva, životní prostředí a 
právní stát a řádnou správu věcí 
veřejných s vládami partnerských zemí, 
místním soukromým sektorem a 
zúčastněnými stranami. Komise a členské 
státy by v tomto směru měly poskytovat 
cílenou podporu zúčastněným stranám, 
včetně organizací občanské společnosti a 
obránců lidských práv, pracovních práv, 
životního prostředí a právního státu a 
řádné správy věcí veřejných v rozvojových 
zemích, aby zajistily jejich smysluplné 
zapojení do všech procesů náležité péče. 
Zejména by měla být poskytnuta podpora 
celostátním a místním organizacím 
občanské společnosti, aby mohly sledovat 
praktiky podniků a volat je k 
odpovědnosti, a měla by být přijata 
zvláštní opatření a finanční prostředky, 
které by usnadnily přístup ke 
spravedlnosti. Komise by rovněž měla 
zvážit zavedení zvláštních programů na 
podporu obránců lidských práv, 
pracovních práv, životního prostředí a 
právního státu a řádné správy věcí 
veřejných, kteří jsou ohroženi kvůli tomu, 
že sledují činnost podniků. Kromě toho by 
Komise a členské státy měly zintenzivnit 
svůj dialog se třetími zeměmi s cílem 
přispět k vytvoření prostředí, v němž 
budou minimalizována rizika odvetných 
opatření.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Aby se zajistilo, že tato směrnice 
účinně přispěje k boji proti změně klimatu, 
měly by společnosti přijmout plán 

(50) Aby se zajistilo, že tato směrnice 
účinně přispěje k boji proti změně klimatu, 
měly by společnosti po konzultaci se 
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zajišťující, že obchodní model a strategie 
dané společnosti budou slučitelné s 
přechodem na udržitelné hospodářství a s 
omezením globálního oteplování na 1,5 °C 
v souladu s Pařížskou dohodou. V případě, 
že změna klimatu je nebo měla být 
identifikována jako hlavní riziko pro 
činnosti společnosti nebo jako jejich 
hlavní dopad, měla by společnost 
zahrnout do svého plánu cíle snížení emisí.

zúčastněnými stranami přijmout plán 
zajišťující, že obchodní model a strategie 
dané společnosti budou uvedeny do 
souladu s přechodem na udržitelné 
hospodářství, s omezením globálního 
oteplování na 1,5 °C v souladu s Pařížskou 
dohodou a s cílem dosáhnout klimatické 
neutrality nejpozději do roku 2050, jak je 
stanoveno v nařízení EU 2021/1119, v 
souladu s nejnovějšími doporučeními 
IPCC a Evropského vědeckého poradního 
výboru pro změnu klimatu. Společnost by 
proto měla do svého plánu zahrnout cíle 
snížení emisí.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Aby se zajistilo, že tento plán 
snižování emisí bude řádně prováděn a 
zakotven ve finančních pobídkách členů 
orgánů společností, měl by být řádně 
zohledněn při stanovování pohyblivé 
složky odměny členů orgánů společností, 
pokud je pohyblivá složka odměny vázána 
na jejich přínos k obchodní strategii 
společnosti, dlouhodobým zájmům a 
udržitelnosti.

(51) Aby se zajistilo, že tento plán 
snižování emisí bude řádně prováděn a 
zakotven ve finančních pobídkách členů 
orgánů společností, měl by být řádně 
zohledněn při stanovování pohyblivé 
složky odměny členů orgánů společností.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) V zájmu zajištění účinného 
prosazování vnitrostátních opatření, 
kterými se provádí tato směrnice, by 
členské státy měly stanovit odrazující, 
přiměřené a účinné sankce za jejich 
porušení. Aby byl tento sankční režim 

(54) V zájmu zajištění účinného 
prosazování vnitrostátních opatření, 
kterými se provádí tato směrnice, by 
členské státy měly stanovit odrazující, 
přiměřené a účinné sankce za jejich 
porušení. Aby byl tento sankční režim 
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účinný, měly by správní sankce ukládané 
vnitrostátními orgány dohledu zahrnovat 
peněžité sankce. Pokud právní systém 
členského státu nestanoví správní sankce 
podle této směrnice, měla by být pravidla 
týkající se správních sankcí uplatňována 
tak, aby sankce byla iniciována 
příslušným orgánem dohledu a uložena 
soudním orgánem. Je proto nezbytné, aby 
tyto členské státy zajistily, aby uplatňování 
pravidel a sankcí mělo stejný účinek jako 
správní sankce uložené příslušnými 
orgány dohledu.

účinný, měly by správní sankce ukládané 
vnitrostátními orgány dohledu zahrnovat 
peněžité sankce přiměřené obratu 
společnosti. Právní systém členského státu 
by měl stanovit správní sankce podle této 
směrnice, aniž by byl dotčen jejich 
přezkum příslušným soudním orgánem.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) S cílem zajistit účinné odškodnění 
obětí nepříznivých dopadů by členské státy 
měly mít povinnost stanovit pravidla 
upravující občanskoprávní odpovědnost 
společností za škody vzniklé v důsledku 
nedodržení postupu náležité péče. 
Společnost by měla nést odpovědnost za 
škody, pokud nesplnila povinnosti 
předcházet a zmírňovat potenciální 
nepříznivé dopady nebo odstranit skutečné 
dopady a minimalizovat jejich rozsah, a v 
důsledku tohoto nesplnění došlo k 
nepříznivému dopadu, u něhož se měla 
provést vhodná opatření k jeho identifikaci, 
prevenci, zmírnění či odstranění nebo 
minimalizaci jeho rozsahu a který vedl ke 
vzniku škody.

(56) S cílem zajistit účinné odškodnění 
obětí nepříznivých dopadů by členské státy 
měly mít povinnost stanovit pravidla 
upravující občanskoprávní odpovědnost 
společností za škody vzniklé v důsledku 
nepříznivých dopadů. Společnosti by měly 
nést přísnou odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jakýchkoli nepříznivých 
dopadů vyplývajících z jejich vlastní 
činnosti nebo činnosti jejich dceřiných 
společností. Společnosti by měly nést 
odpovědnost za škody vzniklé v důsledku 
nepříznivých dopadů vyplývajících z 
činnosti partnerů, s nimiž mají obchodní 
vztahy, pokud nesplnily povinnosti 
předcházet a zmírňovat potenciální 
nepříznivé dopady nebo odstranit skutečné 
dopady a minimalizovat jejich rozsah, a v 
důsledku tohoto nesplnění došlo k 
nepříznivému dopadu, u něhož se měla 
provést vhodná opatření k jeho identifikaci, 
prevenci, zmírnění či odstranění nebo 
minimalizaci jeho rozsahu a který vedl ke 
vzniku škody.
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Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Pokud jde o škody vzniklé na 
úrovni zavedených nepřímých obchodních 
vztahů, odpovědnost společnosti by měla 
podléhat zvláštním podmínkám. 
Společnost by neměla nést odpovědnost, 
pokud provedla konkrétní opatření 
náležité péče. Neměla by však být zbavena 
odpovědnosti provedením takových 
opatření v případě, kdy nebylo přiměřeně 
možné očekávat, že fakticky přijatá 
opatření, včetně ověřování souladu, by 
postačovala k prevenci, zmírnění či 
odstranění nepříznivého dopadu nebo 
minimalizaci jeho rozsahu. Při 
posuzování existence a rozsahu 
odpovědnosti je navíc třeba náležitě 
zohlednit snahu společnosti provést 
veškerá nápravná opatření, která jí uložil 
orgán dohledu, pokud se tato snaha přímo 
vztahuje k předmětné škodě, veškeré 
vynaložené investice a veškerou cílenou 
pomoc, kterou společnost poskytla, a dále 
veškerou spolupráci s jinými subjekty při 
řešení nepříznivých dopadů v jejích 
hodnotových řetězcích.

(57) Pokud jde o škody vzniklé na 
úrovni nepřímých obchodních vztahů, měla 
by mít každá osoba s oprávněným zájmem 
právo získat od společnosti plnou náhradu 
škody vyplývající z jakéhokoli 
nepříznivého dopadu a společnost by měla 
mít právní jistotu, že získá kompenzaci od 
partnerů, s nimiž má obchodní vztah a 
kteří jsou za nepříznivý dopad odpovědní.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Režim odpovědnosti neupravuje, 
kdo by měl prokázat, zda bylo jednání 
společnosti za daných okolností přiměřené, 
a proto je tato otázka ponechána na 
vnitrostátním právu.

(58) Nejvýznamnější překážkou v 
přístupu ke spravedlnosti pro oběti 
nepříznivých dopadů je obtížné 
prokazování skutečnosti, že podnik 
nesplnil své povinnosti. Porušení 
povinností stanovených v této směrnici, 
které způsobilo škodu osobě nebo skupině 
osob, může být pro žalobce velmi obtížné 
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prokázat u soudu nebo jiného příslušného 
orgánu, protože to mnohdy vyžaduje 
přístup k informacím, které má k dispozici 
pouze společnost. Členské státy proto v 
souladu se svými vnitrostátními soudními 
systémy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby v případě, kdy osoby, 
které se cítí poškozeny nedodržením 
povinnosti náležité péče, předloží soudu 
nebo jinému příslušnému orgánu 
skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k 
přímému nebo nepřímému porušení 
povinností náležité péče, příslušelo 
žalovanému prokázat, že jednání 
společnosti bylo za daných okolností 
přiměřené, a přispět tak k přístupu k 
účinné právní ochraně.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 58 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58a) Právo na účinnou právní ochranu 
je mezinárodně uznávaným lidským 
právem, které je zakotveno v článku 8 
Všeobecné deklarace lidských práv a v čl. 
2 odst. 3 Mezinárodního paktu 
o občanských a politických právech, a je 
rovněž jedním ze základních práv Unie ve 
smyslu článku 47 Listiny. Členské státy by 
proto měly zajistit, aby oběti měly přístup 
k účinné právní ochraně a aby náklady a 
délka řízení žalobcům nebránily v 
přístupu k soudům nebo mimosoudním 
subjektům (nebo strukturám či 
mechanismům). Tato opatření by mohla 
mít například podobu veřejného 
financování, včetně strukturální podpory 
pro oběti skutečných a potenciálních 
nepříznivých dopadů, omezení soudních 
nebo správních poplatků či poskytnutí 
přístupu k právní pomoci.
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Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Pokud jde o pravidla 
občanskoprávní odpovědnosti, 
občanskoprávní odpovědností společnosti 
za škody vzniklé v důsledku toho, že 
neprovedla dostatečně náležitou péči, by 
neměla být dotčena občanskoprávní 
odpovědnost jejích dceřiných společností 
ani příslušná občanskoprávní odpovědnost 
přímých a nepřímých obchodních partnerů 
v hodnotovém řetězci. Pravidly 
občanskoprávní odpovědnosti podle této 
směrnice rovněž nejsou dotčena pravidla 
Unie nebo členských států týkající se 
občanskoprávní odpovědnosti v souvislosti 
s nepříznivými dopady na lidská práva 
nebo nepříznivými dopady na životní 
prostředí, která stanoví odpovědnost v 
situacích, na něž se tato směrnice 
nevztahuje, nebo která odpovědnost 
stanoví přísněji.

(59) Pokud jde o pravidla 
občanskoprávní odpovědnosti, 
občanskoprávní odpovědností společnosti 
za škody vzniklé v důsledku toho, že 
neprovedla dostatečně náležitou péči, by 
neměla být dotčena občanskoprávní 
odpovědnost jejích dceřiných společností 
ani příslušná občanskoprávní odpovědnost 
přímých a nepřímých obchodních partnerů 
v hodnotovém řetězci. Pravidly 
občanskoprávní odpovědnosti podle této 
směrnice rovněž nejsou dotčena pravidla 
Unie nebo členských států týkající se 
občanskoprávní odpovědnosti v souvislosti 
s nepříznivými dopady na lidská práva, 
nepříznivými dopady na pracovní práva 
nebo nepříznivými dopady na životní 
prostředí, která stanoví odpovědnost v 
situacích, na něž se tato směrnice 
nevztahuje, nebo která odpovědnost 
stanoví přísněji.

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 59 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59a) Odbory, organizace občanské 
společnosti nebo jiné příslušné subjekty 
jednající ve veřejném zájmu, jako jsou 
vnitrostátní instituce pro lidská práva 
nebo veřejný ochránce práv, by měly mít 
možnost podávat k soudu zástupné žaloby 
jménem obětí skutečných a potenciálních 
nepříznivých dopadů a na ochranu jejich 
kolektivních zájmů a tyto subjekty by měly 
mít v soudním řízení práva a povinnosti 
žalobce.
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Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Aby se zajistilo, že oběti jednání, 
které porušuje lidská práva a poškozuje 
životní prostředí, mohou podat žalobu na 
odškodnění a požadovat náhradu škody 
vzniklé v důsledku toho, že společnost 
nesplnila povinnosti náležité péče 
vyplývající z této směrnice – a to i v 
případě, že právem rozhodným pro tyto 
nároky není právo členského státu, jak by 
tomu mohlo být například v souladu s 
pravidly mezinárodního práva 
soukromého, pokud ke škodě dojde ve třetí 
zemi –, měla by tato směrnice vyžadovat, 
aby členské státy zajistily, že odpovědnost 
stanovená ve vnitrostátních právních 
předpisech provádějících tento článek bude 
povinně uplatňována v případech, kdy 
právem rozhodným pro nároky za tímto 
účelem není právo členského státu.

(61) Aby se zajistilo, že oběti jednání, 
které porušuje lidská práva, pracovní 
práva a poškozuje životní prostředí, právní 
stát a řádnou správu věcí veřejných, 
mohou podat žalobu na odškodnění a 
požadovat náhradu škody vzniklé v 
důsledku toho, že společnost nesplnila 
povinnosti náležité péče vyplývající z této 
směrnice – a to i v případě, že právem 
rozhodným pro tyto nároky není právo 
členského státu, jak by tomu mohlo být 
například v souladu s pravidly 
mezinárodního práva soukromého, pokud 
ke škodě dojde ve třetí zemi, zejména v 
rozvojové zemi –, měla by tato směrnice 
vyžadovat, aby členské státy zajistily, že 
odpovědnost stanovená ve vnitrostátních 
právních předpisech provádějících tento 
článek bude povinně uplatňována v 
případech, kdy právem rozhodným pro 
nároky za tímto účelem není právo 
členského státu.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(64) Odpovědnost za náležitou péči by 
měla být svěřena členům orgánů 
společností v souladu s mezinárodními 
rámci náležité péče. Členové orgánů 
společností by proto měli být odpovědní za 
zavedení opatření náležité péče 
stanovených v této směrnici a dohled nad 
nimi a za přijetí politiky náležité péče 
společnosti, přičemž by měli zohlednit 

(64) Odpovědnost za náležitou péči by 
měla být svěřena členům orgánů 
společností v souladu s mezinárodními 
rámci náležité péče. Členové orgánů 
společností by proto měli být odpovědní za 
zavedení opatření náležité péče 
stanovených v této směrnici a dohled nad 
nimi a za přijetí politiky náležité péče 
společnosti, přičemž by měli zohlednit 
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příspěvky zúčastněných stran a organizací 
občanské společnosti a začlenit náležitou 
péči do systémů řízení společnosti. 
Členové orgánů společností by měli rovněž 
přizpůsobit podnikovou strategii 
skutečným a potenciálním zjištěným 
dopadům a veškerým přijatým opatřením 
náležité péče.

příspěvky zúčastněných stran a organizací 
občanské společnosti společně určených 
jako relevantní a začlenit náležitou péči do 
systémů řízení společnosti. Členové orgánů 
společností by měli rovněž přizpůsobit 
podnikovou strategii skutečným a 
potenciálním zjištěným dopadům a 
veškerým přijatým opatřením náležité 
péče.

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) Osoby, které pracují pro 
společnosti, na něž se vztahují povinnosti 
náležité péče podle této směrnice, nebo 
které jsou s těmito společnostmi v kontaktu 
v souvislosti se svými pracovními 
činnostmi, mohou hrát klíčovou úlohu při 
odhalování případů porušení pravidel této 
směrnice. Mohou tak pomoci předcházet 
těmto porušením, odrazovat od nich a 
posílit prosazování této směrnice. Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/1937106 by se proto měla vztahovat 
na oznamování všech porušení této 
směrnice a na ochranu osob oznamujících 
taková porušení.

(65) Osoby, které pracují pro 
společnosti, na něž se vztahují povinnosti 
náležité péče podle této směrnice, nebo 
které jsou s těmito společnostmi v kontaktu 
v souvislosti se svými pracovními 
činnostmi, mohou hrát klíčovou úlohu při 
odhalování případů porušení pravidel této 
směrnice. Mohou tak pomoci předcházet 
těmto porušením, odrazovat od nich a 
posílit prosazování této směrnice. Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/1937106 by se proto měla vztahovat 
na oznamování všech porušení této 
směrnice a na ochranu osob oznamujících 
taková porušení. Zúčastněné strany, které 
podávají stížnosti nebo připomínky, by 
měly být účinně chráněny, zejména 
zajištěním důvěrnosti a anonymity podané 
stížnosti nebo připomínky.

__________________ __________________
106 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1937 ze dne 
23. října 2019 o ochraně osob, které 
oznamují porušení práva Unie (Úř. věst. 
L 305, 26.11.2019, s. 17).

106 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1937 ze dne 
23. října 2019 o ochraně osob, které 
oznamují porušení práva Unie (Úř. věst. 
L 305, 26.11.2019, s. 17).

Pozměňovací návrh 60
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 65 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65a) Obránci lidských práv, pracovních 
práv, environmentálních práv a právního 
státu a řádné správy věcí veřejných jsou 
často nejvíce postiženi důsledky 
nepříznivých dopadů na životní prostředí, 
lidská práva a právní stát a řádnou správu 
věcí veřejných po celém světě a v Unii, a 
mohou být přímo ohrožováni, 
zastrašováni, pronásledováni, obtěžováni 
či dokonce zavražděni, a proto by měli 
rovněž požívat vyvážené a účinné 
ochrany. Společnosti by měly měřit 
skutečná a potenciální rizika svých 
činností, jakož i kontextuální rizika pro 
obránce lidských práv, pracovních práv, 
environmentálních práv a právního státu 
a řádné správy věcích veřejných, 
spolupracovat s nimi a zveřejnit politiku 
týkající se obránců, která by zahrnovala 
nulovou toleranci vůči hrozbám nebo 
násilí namířeným proti nim. Zásady 
společnosti musí v protokolech o náležité 
péči výslovně zahrnovat ochranu obránců 
práv k půdě a environmentálních práv.

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 69

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(69) Touto směrnicí nejsou dotčeny 
povinnosti v oblasti lidských práv, ochrany 
životního prostředí a změny klimatu 
vyplývající z jiných legislativních aktů 
Unie. Jsou-li ustanovení této směrnice v 
rozporu s ustanovením jiného 
legislativního aktu Unie, který sleduje 
stejné cíle a stanoví širší nebo konkrétnější 
povinnosti, ustanovení tohoto jiného 
legislativního aktu Unie by měla mít v 
rozsahu příslušného rozporu přednost a 

(69) Tato směrnice je založena na 
zásadě „neškodit“, v souladu s 
povinnostmi v oblasti lidských práv, 
ochrany životního prostředí a změny 
klimatu vyplývající z jiných legislativních 
aktů Unie. Jsou-li ustanovení této směrnice 
v rozporu s ustanovením jiného 
legislativního aktu Unie, který sleduje 
stejné cíle a stanoví širší nebo konkrétnější 
povinnosti, ustanovení tohoto jiného 
legislativního aktu Unie by měla mít v 
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použijí se na tyto konkrétní povinnosti. rozsahu příslušného rozporu přednost a 
použijí se na tyto konkrétní povinnosti.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) Komise by měla posoudit a podat 
zprávu o tom, zda by na seznam odvětví s 
velkým dopadem, na něž se vztahuje tato 
směrnice, měla být doplněna nová odvětví 
s cílem uvést jej do souladu s pokyny 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj nebo s ohledem na jasné důkazy o 
pracovním vykořisťování, porušování 
lidských práv nebo nových 
environmentálních hrozbách, zda by měl 
být seznam příslušných mezinárodních 
úmluv uvedených v této směrnici změněn, 
zejména s ohledem na mezinárodní vývoj, 
nebo zda by ustanovení o náležité péči 
podle této směrnice měla být rozšířena na 
nepříznivé dopady na klima.

(70) Komise by měla pravidelně 
posuzovat a podávat zprávy o tom, zda by 
na seznam odvětví s velkým dopadem, na 
něž se vztahuje tato směrnice, měla být 
doplněna nová odvětví s cílem uvést jej do 
souladu s pokyny Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj nebo s 
ohledem na jasné důkazy o pracovním 
vykořisťování, porušování lidských práv 
nebo nových environmentálních hrozbách, 
zda by měl být seznam příslušných 
mezinárodních úmluv uvedených v této 
směrnici změněn, zejména s ohledem na 
mezinárodní vývoj.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 71

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(71) Cíle této směrnice, totiž lepšího 
využívání potenciálu jednotného trhu s 
cílem přispět k přechodu na udržitelné 
hospodářství a k udržitelnému rozvoji 
prostřednictvím prevence a zmírňování 
potenciálních nebo skutečných 
nepříznivých dopadů na lidská práva a 
životní prostředí v hodnotových řetězcích 
společností, nemůže být uspokojivě 
dosaženo na úrovni jednotlivých členských 
států jednajících nekoordinovaným 
způsobem, nýbrž vzhledem k rozsahu a 

(71) Cíle této směrnice, totiž lepšího 
využívání potenciálu jednotného trhu s 
cílem přispět k přechodu na udržitelné 
hospodářství a k udržitelnému rozvoji 
prostřednictvím prevence, zmírňování a 
nápravy potenciálních nebo skutečných 
nepříznivých dopadů na lidská práva, 
pracovní práva, životní prostředí a právní 
stát a řádnou správu věcí veřejných v 
hodnotových řetězcích společností, nemůže 
být uspokojivě dosaženo na úrovni 
jednotlivých členských států jednajících 
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účinkům opatření jej může být lépe 
dosaženo na úrovni Unie. Řešené problémy 
a jejich příčiny totiž dosahují nadnárodního 
rozměru, neboť mnoho společností působí 
v celé Unii nebo celosvětově a jejich 
hodnotové řetězce zasahují do dalších 
členských států a třetích zemí. Navíc hrozí, 
že opatření jednotlivých členských států 
budou neúčinná a povedou k roztříštěnosti 
vnitřního trhu. Unie proto může přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V 
souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

nekoordinovaným způsobem, nýbrž 
vzhledem k rozsahu a účinkům opatření jej 
může být lépe dosaženo na úrovni Unie. 
Řešené problémy a jejich příčiny totiž 
dosahují nadnárodního rozměru, neboť 
mnoho společností působí v celé Unii nebo 
celosvětově a jejich hodnotové řetězce 
zasahují do dalších členských států a 
třetích zemí. Navíc hrozí, že opatření 
jednotlivých členských států budou 
neúčinná a povedou k roztříštěnosti 
vnitřního trhu. Unie proto může přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V 
souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1 Článek 1

Předmět Předmět

-1. Cílem této směrnice je zajistit, aby 
společnosti v rámci svých vlastních 
činností, výrobků a služeb, a činností, 
výrobků a služeb svých dceřiných 
společností a hodnotových řetězců 
dodržovaly lidská práva, pracovní práva, 
právní stát a řádnou správu věcí 
veřejných a aby chránily životní prostředí.

1. Tato směrnice stanoví pravidla 
týkající se

1. Tato směrnice stanoví pravidla 
týkající se

a) povinností společností ohledně 
skutečných a potenciálních nepříznivých 
dopadů na lidská práva a nepříznivých 
dopadů na životní prostředí souvisejících s 
jejich vlastními činnostmi, činnostmi jejich 
dceřiných společností a s činnostmi 
subjektů v hodnotovém řetězci, s nimiž má 

a) povinností společností ohledně 
přístupu založeného na riziku k řešení 
jejich skutečných a potenciálních 
nepříznivých dopadů na lidská a pracovní 
práva, nepříznivých dopadů na životní 
prostředí a klima a nepříznivých dopadů 
na právní stát a řádnou správu věcí 
veřejných souvisejících s jejich vlastními 
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společnost zavedený obchodní vztah, a činnostmi, výrobky a službami, činnostmi, 
výrobky a službami jejich dceřiných 
společností a s činnostmi subjektů v 
hodnotovém řetězci, s nimiž má společnost 
obchodní vztah

b) odpovědnosti za porušení výše 
uvedených povinností.

b) odpovědnosti za porušení výše 
uvedených povinností a
ba) přístupu ke spravedlnosti, včetně 
soudních a mimosoudních prostředků 
nápravy pro oběti nepříznivých dopadů a 
osoby nebo skupiny osob s oprávněnými 
zájmy.

Povaha obchodních vztahů jakožto 
„zavedených“ musí být pravidelně 
opětovně posuzována, a to pravidelně a 
nejméně jednou za 12 měsíců.
2. Tato směrnice nesmí být důvodem 
pro snížení úrovně ochrany lidských práv, 
životního prostředí nebo klimatu 
stanovené právními předpisy členských 
států v době přijetí této směrnice.

2. Tato směrnice nesmí být důvodem 
pro snížení úrovně ochrany lidských a 
pracovních práv, životního prostředí, 
klimatu, právního státu a řádné správy 
věcí veřejných stanovené právními 
předpisy členských států v době přijetí této 
směrnice nebo jakýmkoli jiným platným 
právním předpisem.

3. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
povinnosti v oblasti lidských práv, ochrany 
životního prostředí a změny klimatu 
vyplývající z jiných legislativních aktů 
Unie. Jsou-li ustanovení této směrnice v 
rozporu s ustanovením jiného 
legislativního aktu Unie, který sleduje 
stejné cíle a stanoví širší nebo konkrétnější 
povinnosti, ustanovení tohoto jiného 
legislativního aktu Unie mají v rozsahu 
příslušného rozporu přednost a použijí se 
na tyto konkrétní povinnosti.

3. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
povinnosti v oblasti lidských práv, ochrany 
životního prostředí a změny klimatu, 
ochrany pracovních práv a dodržování 
právního státu a řádné správy věcí 
veřejných vyplývající z jiných 
legislativních aktů Unie. Jsou-li ustanovení 
této směrnice v rozporu s ustanovením 
jiného legislativního aktu Unie, který 
sleduje stejné cíle a stanoví širší nebo 
konkrétnější povinnosti, ustanovení tohoto 
jiného legislativního aktu Unie mají v 
rozsahu příslušného rozporu přednost a 
použijí se na tyto konkrétní povinnosti.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Článek 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 Článek 2

Oblast působnosti Oblast působnosti

1. Tato směrnice se vztahuje na 
společnosti založené v souladu s právními 
předpisy některého z členských států, které 
splňují jednu z těchto podmínek:

1. Tato směrnice se vztahuje na 
společnosti a skupiny společností založené 
v souladu s právními předpisy některého z 
členských států, které splňují jednu z těchto 
podmínek:

a) společnost měla v posledním 
účetním období, za které byla sestavena 
roční účetní závěrka, v průměru více než 
500 zaměstnanců a měla čistý celosvětový 
obrat vyšší než 150 milionů EUR;

a) společnost měla v posledním 
účetním období, za které byla sestavena 
roční účetní závěrka, v průměru více než 
250 zaměstnanců a měla čistý celosvětový 
obrat vyšší než 40 milionů EUR;

b) společnost nedosáhla prahových 
hodnot podle písmene a), avšak v 
posledním účetním období, za které byla 
sestavena roční účetní závěrka, měla v 
průměru více než 250 zaměstnanců a čistý 
celosvětový obrat vyšší než 40 milionů 
EUR za předpokladu, že alespoň 50 % 
tohoto čistého obratu společnost dosáhla v 
jednom nebo více z těchto odvětví:

b) společnost nedosáhla prahových 
hodnot podle písmene a), avšak v 
posledním účetním období, za které byla 
sestavena roční účetní závěrka, měla v 
průměru více než 50 zaměstnanců a čistý 
celosvětový obrat vyšší než 8 milionů EUR 
za předpokladu, že alespoň 50 % tohoto 
čistého obratu společnost dosáhla v jednom 
nebo více z těchto odvětví:

i) výroba textilií, usní a souvisejících 
výrobků (včetně obuvi), velkoobchod s 
textilem, oděvy a obuví;

i) výroba textilií, oblečení, usní a 
souvisejících výrobků (včetně obuvi), 
velkoobchod a maloobchod s textilem, 
oděvy a obuví;

ii) zemědělství, lesnictví, rybolov 
(včetně akvakultury), výroba 
potravinářských výrobků a velkoobchod se 
zemědělskými surovinami, živými zvířaty, 
dřevem, potravinami a nápoji;

ii) zemědělství, lesnictví, rybolov 
(včetně akvakultury), obhospodařování 
půdy a zdrojů (včetně ochrany přírody 
nebo jiných souvisejících činností), výroba 
potravinářských výrobků a velkoobchod se 
zemědělskými surovinami, živými zvířaty, 
dřevem, potravinami a nápoji a prodej 
spotřebitelům;

iii) těžba nerostných surovin bez 
ohledu na místo jejich těžby (včetně ropy, 
zemního plynu, uhlí, lignitu, kovů a 
kovových rud, jakož i všech ostatních 
nekovových nerostů a produktů lomů), 
výroba výrobků ze základních kovů, 
ostatních nekovových minerálních výrobků 
a kovodělných výrobků (kromě strojů a 
zařízení) a velkoobchod s nerostnými 
surovinami, základními minerálními 

iii) energetika, těžba, doprava, 
zpracovávání, rafinace a doprava a 
zpracování nerostných surovin bez ohledu 
na místo jejich těžby (včetně ropy, 
zemního plynu, uhlí, lignitu, kovů a 
kovových rud, jakož i všech ostatních 
nekovových nerostů a produktů lomů), 
výroba výrobků ze základních kovů, 
ostatních nekovových minerálních výrobků 
a kovodělných výrobků (kromě strojů a 
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výrobky a meziprodukty (včetně kovů a 
kovových rud, stavebních materiálů, paliv, 
chemických látek a jiných meziproduktů).

zařízení), výroba počítačových, 
elektronických a optických přístrojů a 
zařízení a velkoobchod s nerostnými 
surovinami, základními minerálními 
výrobky a meziprodukty (včetně kovů a 
kovových rud, stavebních materiálů, paliv, 
chemických látek a jiných meziproduktů);
iiia) stavební, logistické a 
infrastrukturní projekty a další projekty 
stavebního inženýrství; and
iiib) těžba ropy a zemního plynu a 
odvětví rafinace ropy.

2. Tato směrnice se dále vztahuje na 
společnosti, které byly založeny v souladu 
s právními předpisy třetí země a které 
splňují jednu z těchto podmínek:

2. Tato směrnice se dále vztahuje na 
společnosti, které byly založeny v souladu 
s právními předpisy třetí země a které 
splňují jednu z těchto podmínek:

a) vytvořily v Unii v účetním období 
předcházejícím poslednímu účetnímu 
období čistý obrat vyšší než 150 milionů 
EUR;

a) vytvořily v Unii v účetním období 
předcházejícím poslednímu účetnímu 
období čistý obrat vyšší než 40 milionů 
EUR;

b) vytvořily v Unii v účetním období 
předcházejícím poslednímu účetnímu 
období čistý obrat vyšší než 40 milionů 
EUR, avšak nejvýše 150 milionů EUR za 
předpokladu, že alespoň 50 % tohoto 
čistého celosvětového obratu bylo 
dosaženo v jednom nebo více odvětvích 
uvedených v odst. 1 písm. b).

b) vytvořily v Unii v účetním období 
předcházejícím poslednímu účetnímu 
období čistý obrat vyšší než 8 milionů 
EUR, avšak nejvýše 40 milionů EUR za 
předpokladu, že alespoň 50 % tohoto 
čistého celosvětového obratu bylo 
dosaženo v jednom nebo více odvětvích 
uvedených v odst. 1 písm. b).

3. Pro účely odstavce 1 se počet 
zaměstnanců na částečný úvazek vypočítá 
na základě ekvivalentu plného pracovního 
úvazku. Zaměstnanci agentur práce se 
zahrnou do výpočtu počtu zaměstnanců 
stejným způsobem, jako by po stejnou 
dobu byli přímými zaměstnanci 
společnosti.

3. Pro účely této směrnice se počet 
zaměstnanců na částečný úvazek vypočítá 
na základě ekvivalentu plného pracovního 
úvazku. Zaměstnanci agentur práce se 
zahrnou do výpočtu počtu zaměstnanců 
stejným způsobem, jako by po stejnou 
dobu byli přímými zaměstnanci 
společnosti. Dále:
a) průměrný počet zaměstnanců 
zahrnuje:
i) zaměstnance společnosti;
ii) zaměstnance v přímo vlastněných 
dceřiných společnostech a pobočkách; 
and
iii) zaměstnance v podnicích třetích 
stran, s nimiž společnost nebo její přímo 
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či nepřímo vlastněné dceřiné společnosti a 
pobočky uzavřely vertikální dohodu za 
úhradu licenčních poplatků nebo dohodu 
o outsourcingu či subdodavatelskou 
smlouvu;
b) čistý obrat zahrnuje čistý 
celosvětový obrat vytvořený:
i) společností; a
ii) jejími přímo či nepřímo 
vlastněnými dceřinými společnostmi a 
pobočkami, s nimiž společnost nebo její 
přímo či nepřímo vlastněné dceřiné 
společnosti a pobočky uzavřely vertikální 
dohodu za úhradu licenčních poplatků 
nebo dohodu o outsourcingu či 
subdodavatelskou smlouvu;
Pro účely odstavce 2 čistý obrat zahrnuje:
i) čistý obrat dosažený společností v 
Unii;
ii) čistý obrat dosažený v Unii jejími 
přímo a nepřímo vlastněnými dceřinými 
společnostmi a pobočkami; and
iii) čistý obrat dosažený v Unii 
prostřednictvím podniků třetích stran, s 
nimiž společnost nebo její přímo či 
nepřímo vlastněné dceřiné společnosti a 
pobočky uzavřely vertikální dohodu za 
úhradu licenčních poplatků nebo dohodu 
o outsourcingu či subdodavatelskou 
smlouvu.

4. Pokud jde o společnosti uvedené v 
odstavci 1, členský stát, v němž má 
společnost své sídlo, je členským státem 
příslušným k úpravě záležitostí, na něž se 
vztahuje tato směrnice.

4. Pokud jde o společnosti uvedené v 
odstavci 1, členský stát, v němž má 
společnost své sídlo, je členským státem 
příslušným k úpravě záležitostí, na něž se 
vztahuje tato směrnice.

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) právnická osoba jakéhokoli druhu, 
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která bez ohledu na účel, pro který byla 
založena, a na odvětví, v němž působí, 
vykonává činnosti obchodní povahy;

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „nepříznivým dopadem na životní 
prostředí“ se rozumí nepříznivý dopad na 
životní prostředí vyplývající z porušení 
některého ze zákazů a povinností podle 
mezinárodních úmluv o životním prostředí 
uvedených v části II přílohy;

b) „nepříznivým dopadem na životní 
prostředí“ se rozumí významné škody na 
životním prostředí vyplývající z porušení 
některého ze zákazů a povinností 
stanovených podle mezinárodních 
právních předpisů v oblasti životního 
prostředí, včetně mimo jiné podle 
mezinárodních úmluv o životním prostředí 
uvedených v části II přílohy a porušení ve 
smyslu směrnice (EU) .../... Evropského 
parlamentu a Rady1a ze dne ... o 
trestněprávní ochraně životního prostředí 
nebo nepříznivý dopad na, mimo jiné, 
jednu z následujících kategorií životního 
prostředí:
a) kvalitu ovzduší, znečištění ovzduší 
a atmosféru;
b) znečištění vody, kontaminaci vody, 
přístup k vodě a vyčerpání sladké vody;
c) půdu, např. ve formě využívání 
půdy, které vede k jejímu znečištění, 
kontaminaci, erozi a degradaci;
d) biologickou rozmanitost, včetně 
škod způsobených volně žijícím 
živočichům, poškození mořského dna a 
mořského prostředí, flóry, fauny, 
přírodních stanovišť a ekosystémů;
e) lidské zdraví ve smyslu přístupu 
„jedno zdraví“;
f) klima, včetně emisí skleníkových 
plynů a ničení nebo degradace propadů; 
and
g) přechod na oběhové hospodářství, 
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mimo jiné i narušení opětovné 
použitelnosti a recyklovatelnosti, jako je 
kontaminace toků odpadů nebezpečnými 
látkami;
__________________

1a Směrnice (EU) .../... Evropského 
parlamentu a Rady ze dne ... o 
trestněprávní ochraně životního prostředí.

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „nepříznivým dopadem na lidská 
práva“ se rozumí nepříznivý dopad na 
chráněné osoby vyplývající z porušení 
některého z práv nebo zákazů uvedených 
v části I oddíle 1 přílohy, jak je zakotveno 
v mezinárodních úmluvách uvedených v 
části I oddíle 2 přílohy;

c) „nepříznivým dopadem na lidská a 
pracovní práva“ se rozumí jakákoli újma 
nebo omezení v souvislosti s požíváním 
lidských a pracovních práv osoby nebo 
skupiny osob, jak jsou zakotvena v 
mezinárodních úmluvách, zejména v 
úmluvách uvedených v části I oddíle 2 
přílohy, a zejména v chráněné položce v 
části I oddílu 1 přílohy, a podložené 
příslušnou judikaturou a činností 
příslušných výborů;

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) „nepříznivý dopad na právní stát a 
řádnou správu věcí veřejných“ zahrnuje 
porušení uvedená v části IIa přílohy ve 
smyslu příslušných mezinárodních 
nástrojů a rozumí se jím újma způsobená 
účinnému fungování systémů právního 
státu a řádné správy věcí veřejných v 
zemi, regionu nebo na území, kde 
společnost nebo její dceřiná společnost či 
partneři v hodnotovém řetězci působí, 
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pokud jsou porušeny povinnosti a zákazy 
podle právních aktů o mezinárodním nebo 
regionálním právním státu nebo řádné 
správě věcí veřejných, včetně 
protikorupčních úmluv; „nepříznivý 
dopad na právní stát a řádnou správu věcí 
veřejných“ zahrnuje také dopady na 
neformální struktury;

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „obchodním vztahem“ se rozumí 
vztah s dodavatelem, subdodavatelem nebo 
jakoukoli jinou právnickou osobou (dále 
jen „partner“),

e) „obchodním vztahem“ se rozumí 
vztah mezi společností nebo jednou z 
jejích dceřiných společností a 
dodavatelem, subdodavatelem nebo 
jakoukoli jinou právnickou osobou (dále 
jen „partner“) v rámci hodnotového 
řetězce:

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „zavedeným obchodním vztahem“ 
se rozumí přímý nebo nepřímý obchodní 
vztah, který vzhledem ke své intenzitě 
nebo trvání je trvalý nebo se očekává, že 
bude trvalý, a který nepředstavuje 
zanedbatelnou nebo pouze doplňkovou 
část hodnotového řetězce;

vypouští se

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „hodnotovým řetězcem“ se rozumí 
činnosti související s výrobou zboží nebo 
poskytováním služeb ze strany společnosti, 
včetně vývoje výrobku nebo služby a 
používání a likvidace výrobku, jakož i 
související činnosti v rámci zavedených 
obchodních vztahů společnosti v 
předcházející či následující fázi 
dodavatelského a odběratelského řetězce. 
Pokud jde o společnosti ve smyslu písm. a) 
bodu iv), „hodnotový řetězec“ ve vztahu k 
poskytování těchto specifických služeb 
zahrnuje pouze činnosti klientů, kteří jsou 
příjemci takové půjčky, úvěru a jiných 
finančních služeb, a dalších společností 
patřících do stejné skupiny, jejichž činnost 
souvisí s dotčenou smlouvou. Hodnotový 
řetězec těchto regulovaných finančních 
podniků nezahrnuje malé a střední 
podniky, které jsou příjemcem půjčky, 
úvěru, financování, pojištění nebo zajištění 
od těchto subjektů;

g) „hodnotovým řetězcem“ se rozumí 
činnosti související s výrobou, distribucí 
nebo prodejem zboží nebo poskytováním 
služeb ze strany společnosti nebo kterékoli 
z jejích přímo či nepřímo vlastněných 
dceřiných společností a poboček, včetně 
vývoje výrobku nebo služby a používání a 
likvidace výrobku, jakož i související 
činnosti v rámci obchodních vztahů 
společnosti v předcházející či následující 
fázi dodavatelského a odběratelského 
řetězce a včetně neformálních pracovních 
režimů, jakož i subdodávek a práce z 
domova. Hodnotový řetězec regulovaných 
finančních podniků ve vztahu k 
poskytování financování, pojištění a 
zajištění nezahrnuje malé a střední 
podniky a fyzické osoby, které jsou 
příjemcem půjčky, úvěru, financování, 
pojištění nebo zajištění od těchto subjektů; 
Konec hodnotového řetězce takových 
regulovaných finančních podniků 
zahrnuje pouze klienty, kteří jsou přímými 
obchodními partnery;

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „ověřováním nezávislou třetí 
stranou“ se rozumí ověřování, zda 
společnost nebo části jejího hodnotového 
řetězce dodržují požadavky v oblasti 
lidských práv a životního prostředí 
vyplývající z ustanovení této směrnice, 
prováděné auditorem, který je na 
společnosti nezávislý, bez jakéhokoli střetu 
zájmů, má zkušenosti a odbornou 
způsobilost v záležitostech životního 
prostředí a lidských práv a odpovídá za 
kvalitu a spolehlivost auditu;

h) „ověřováním nezávislou třetí 
stranou“ se rozumí ověřování, zda 
společnost nebo části jejího hodnotového 
řetězce dodržují požadavky v oblasti 
lidských práv, pracovních práv, životního 
prostředí, právního státu a řádné správy 
věcí veřejných vyplývající z ustanovení 
této směrnice, prováděné auditorem, který 
je na společnosti nezávislý, bez jakéhokoli 
střetu zájmů, má zkušenosti a odbornou 
způsobilost v záležitostech životního 
prostředí, pracovních práv, lidských práv, 
právního státu a řádné správy věcí 
veřejných a odpovídá za kvalitu a 
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spolehlivost auditu;

Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „závažným nepříznivým dopadem“ 
se rozumí nepříznivý dopad na životní 
prostředí nebo nepříznivý dopad na lidská 
práva, který je svou povahou obzvláště 
významný nebo který postihuje velký 
počet osob či velkou oblast životního 
prostředí nebo který je nevratný či 
obzvláště obtížně napravitelný v důsledku 
opatření nezbytných k obnovení stavu, 
který existoval před tímto dopadem;

l) „závažným nepříznivým dopadem“ 
se rozumí nepříznivý dopad na životní 
prostředí, nepříznivý dopad na lidská a 
pracovní práva nebo nepříznivé narušení 
fungování právního státu a systémů 
správy země nebo regionu či území, kde 
společnost nebo její dceřiné společnosti v 
hodnotovém řetězci působí, které jsou 
svou povahou obzvláště významné nebo 
které postihují velký počet osob či velkou 
oblast životního prostředí nebo které jsou 
nevratné či obzvláště obtížně napravitelné 
v důsledku opatření nezbytných k obnovení 
stavu, který existoval před tímto dopadem, 
nebo ovlivňují klíčové instituce nebo 
struktury odpovědné za poskytování 
ochrany a služeb obyvatelstvu nebo 
ochranu životního prostředí způsobem, 
který jim znemožňuje plnit jejich funkce, 
zasahuje do rozhodovacích procesů 
prostřednictvím korupce, násilí nebo 
zastrašování a brání obyvatelům požívat 
jejich lidských práv nebo vážně ovlivňují 
životní prostředí; 

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – points n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) „zúčastněnými stranami“ se rozumí 
zaměstnanci společnosti, zaměstnanci 
jejích dceřiných společností a další osoby, 
skupiny, komunity nebo subjekty, jejichž 
práva nebo zájmy jsou nebo by mohly být 

n) „zúčastněnými stranami“ se 
rozumí:
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dotčeny výrobky, službami nebo činnostmi 
této společnosti, jejích dceřiných 
společností a jejích obchodních vztahů;

i) zaměstnanci společnosti, 
zaměstnanci jejích dceřiných společností a 
pracovníci hodnotových řetězců a další 
osoby, včetně dětí, skupiny, komunity nebo 
subjekty, nebo občanské organizace a 
odborové svazy, jejichž práva nebo zájmy 
jsou nebo by mohly být dotčeny 
potenciálními nebo skutečnými 
nepříznivými dopady na lidská práva, 
klima, životní prostředí, právní stát a 
systémy řádné správy věcí veřejných 
způsobenými společností, jejími dceřinými 
společnostmi a jejími obchodními vztahy, a 
to i prostřednictvím hodnotového řetězce;
ii) jiné právnické nebo fyzické osoby, 
které v rámci svého zákonného účelu či 
jinak zapojují, podporují, zastupují, 
chrání a brání záležitosti související s 
touto směrnicí;

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

na) „ochránci lidských a pracovních 
práv, životního prostředí, právního státu a 
řádné správy věcí veřejných“ se rozumí 
jednotlivci, skupiny a společenské 
struktury, včetně nevládních organizací, 
které prosazují, nebo usilují o ochranu a 
uplatňování všeobecně uznávaných 
lidských práv a základních svobod a 
ochranu životního prostředí, právního 
státu a řádné správy věcí veřejných.

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. n b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nb) „zranitelnými zúčastněnými 
stranami“ se rozumí jednotlivci a skupiny 
nositelů práv, kteří se nacházejí v 
marginalizovaných situacích a situacích 
zranitelnosti v důsledku specifických 
souvislostí nebo vzájemně se ovlivňujících 
faktorů, mezi něž patří mimo jiné jejich 
pohlaví, gender, věk, rasa, etnický původ, 
třída, vzdělání, domorodá identita, 
migrační status, zdravotní postižení, jakož 
i sociální a ekonomické postavení, které 
jsou příčinou diferencovaných a často 
nepřiměřených nepříznivých dopadů a 
vytvářejí diskriminaci a další překážku 
účasti a přístupu ke spravedlnosti;

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. n c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nc) „smysluplným zapojením“ se 
rozumí průběžný proces interakce a 
dialogu mezi společností a dotčenými 
zúčastněnými stranami, který společnosti 
umožňuje v dobré víře naslouchat jejich 
zájmům a obavám, porozumět jim a 
reagovat na ně; zahrnuje proaktivní, 
interaktivní, reagující, průběžný a 
genderově citlivý proces zapojení 
zúčastněných stran a organizací, které je 
zastupují, zohledňující otázky rovnosti žen 
a mužů, přizpůsobený zranitelným 
zúčastněným stranám, jako jsou drobní 
zemědělci, původní obyvatelé a místní 
komunity, který probíhá v průběhu celého 
procesu náležité péče a který zajišťuje 
řádné sledování provádění dohodnutých 
závazků a zajišťuje, aby byly řešeny 
nepříznivé dopady na dotčené a 
potenciálně ovlivněné zúčastněné strany;
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Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. q

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) „vhodnými opatřeními“ se rozumí 
opatření, která mohou dosáhnout cílů 
náležité péče, jsou úměrná stupni 
závažnosti a pravděpodobnosti 
nepříznivého dopadu a která je daná 
společnost přiměřeně schopna provést s 
přihlédnutím k okolnostem daného 
případu, včetně charakteristik daného 
hospodářského odvětví a konkrétního 
obchodního vztahu a vlivu dané 
společnosti na tento vztah a k potřebě určit 
priority opatření.

q) „vhodnými opatřeními“ se rozumí 
řada opatření, která mohou dosáhnout cílů 
náležité péče, účinně řeší možné a 
opravdové nepříznivé dopady a která jsou 
úměrná stupni závažnosti a 
pravděpodobnosti nepříznivého dopadu a 
která je daná společnost přiměřeně schopna 
provést s přihlédnutím k okolnostem 
daného případu, po smysluplném, 
prokázaném a pravidelném zapojení a 
konzultaci s příslušnými dotčenými 
stranami, včetně charakteristik daného 
hospodářského odvětví a konkrétního 
obchodního vztahu a vlivu dané 
společnosti na tento vztah a k potřebě určit 
priority opatření.

Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. q a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

qa) „oblastmi postiženými konfliktem 
či vysoce rizikovými oblastmi“ se rozumí 
oblasti, v nichž probíhá ozbrojený konflikt 
či přetrvává nestabilita po ukončení 
konfliktu, okupované a/nebo anektované 
oblasti, jakož i oblasti, ve kterých je státní 
správa, bezpečnost a právní stát jsou slabé 
nebo neexistují, jak je tomu v případě 
zhroucených států, a oblasti, ve kterých 
dochází ke všeobecně rozšířenému a 
závažnému porušování mezinárodního 
humanitárního práva nebo práva v oblasti 
lidských práv;

Pozměňovací návrh 81
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. q b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

qb) „vysoce rizikovými oblastmi“ se 
rozumí odvětví činnosti spojené s vyšší 
pravděpodobností nebo závažností 
nepříznivých dopadů na lidská a pracovní 
práva, životní prostředí a klima nebo 
právní stát a řádnou správu věcí 
veřejných., které jsou uvedeny v příloze 
IIb.

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti uplatňovaly náležitou péči v 
oblasti lidských práv a životního prostředí, 
jak je stanoveno v článcích 5 až 11 (dále 
jen „náležitá péče“), prováděním těchto 
opatření:

1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti dodržovaly lidská práva, 
životní prostředí a právní stát a řádnou 
správu věcí veřejných a přímo ani 
nepřímo nezpůsobovaly nepříznivé dopady 
na lidská práva, životní prostředí a právní 
stát a řádnou správu věcí veřejných ani k 
nim nepřispívaly tím, že jim uloží 
povinnost provádět řádný postup náležité 
péče, jak je stanoveno v článcích 5 až 11 
(dále jen „náležitá péče“), a to 
prostřednictvím použití přístupu 
založeného na posouzení rizik:

a) začleněním náležité péče do svých 
politik v souladu s článkem 5;

a) začleněním náležité péče do svých 
politik v souladu s článkem 5;

b) identifikací skutečných nebo 
potenciálních nepříznivých dopadů v 
souladu s článkem 6;

b) identifikací skutečných nebo 
potenciálních rizik a nepříznivých dopadů 
v souladu s článkem 6;

c) předcházením a zmírňováním 
potenciálních nepříznivých dopadů a 
odstraněním a minimalizací rozsahu 
skutečných nepříznivých dopadů v souladu 
s články 7 a 8;

c) předcházením a zmírňováním 
potenciálních a skutečných nepříznivých 
dopadů a jejich odstraněním, a 
minimalizací rozsahu skutečných 
nepříznivých dopadů v souladu s články 7 
a 8;
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ca) zajištěním toho, aby náležitá péče 
byla průběžným a preventivním procesem 
prováděným na základě stanovení priorit 
podle míry závažnosti, pravděpodobnosti a 
naléhavosti potenciálních a skutečných 
nepříznivých dopadů, povahy a kontextu 
operací v souladu s článkem 7;
cb) v případě potřeby odpovědně 
ukončit;

d) zavedením a udržováním postupu 
pro podávání stížností v souladu s článkem 
9;

d) zavedením a udržováním účinných 
mechanismů pro podávání stížností v 
souladu s článkem 9;

e) monitorováním účinnosti své 
politiky a opatření náležité péče v souladu 
s článkem 10;

e) monitorováním a posuzováním 
účinnosti své politiky a opatření náležité 
péče v souladu s článkem 10;

f) veřejnou komunikací o náležité 
péči v souladu s článkem 11.

f) veřejným podáváním zpráv o 
náležité péči v souladu s článkem 11.

fa) zajištěním smysluplného, 
pravidelného, přístupného, bezpečného a 
včasného zapojení zúčastněných stran do 
celého postupu náležité péče v souladu s 
článkem 11a.

Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby se 
společnosti nezapojovaly do obchodních 
modelů a strategií, které způsobují 
nepříznivé dopady na lidská práva, životní 
prostředí a na právní stát a řádnou správu 
věcí veřejných nebo k nim přispívají, a 
aby společnosti identifikovaly dopady na 
lidská práva, životní prostředí, právní stát 
a řádnou správu věcí veřejných, k nimž 
dochází při jejich činnosti, činnosti jejich 
dceřiných společností a v jejich 
hodnotových řetězcích, předcházely jim, 
zmírňovaly je a nesly za ně odpovědnost.
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Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy zajistí, aby 
společnosti působící ve vysoce rizikových 
oblastech postižených konflikty prováděly 
zvýšenou náležitou péči citlivou na 
konflikty, aby řešily vyšší rizika hrubého 
porušování lidských práv a poškozování 
životního prostředí a aby zajistily, že jejich 
operace a činnosti konflikty nezhoršují 
ani nefinancují. Tento posílený postup 
náležité péče zahrnuje analýzu citlivou na 
konflikty a účinné, bezpečné a smysluplné 
zapojení zúčastněných stran v souladu s 
článkem 11a. Členské státy zajistí, aby 
společnosti působící ve vysoce rizikových 
oblastech zasažených konfliktem 
dodržovaly své závazky v oblasti 
mezinárodního humanitárního práva.

Pozměňovací návrh 85

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 Článek 5

Začlenění náležité péče do politik 
společností

Začlenění náležité péče do politik 
společností

1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti začlenily náležitou péči do 
všech svých podnikových politik a zavedly 
politiku náležité péče. Politika náležité 
péče musí obsahovat všechny tyto prvky:

1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti začlenily náležitou péči do 
všech svých podnikových politik a zavedly 
politiku náležité péče. Politika náležité 
péče musí být poskytována s významným, 
bezpečným a pravidleným zapojením 
zúčastněných stran v souladu s článkem 
11a a musí obsahovat alespoň všechny 
tyto prvky:

a) popis přístupu společnosti k 
náležité péči, a to i v dlouhodobém 

a) popis přístupu společnosti k 
náležité péči, a to i v krátkodobém, 
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horizontu; střednědobém a dlouhodobém horizontu, 
který zahrnuje komplexní popis 
společnosti, jejích obchodních vztahů a 
hodnotových řetězců, včetně mimo jiné 
seznamu obchodních vztahů a výrobních 
závodů společnosti;

b) kodex chování popisující pravidla a 
zásady, jimiž se mají zaměstnanci a dceřiné 
společnosti dané společnosti řídit;

b) kodex chování, který stanoví 
pravidla a zásady, jimiž se má řídit vedení 
společnosti, její zaměstnanci, dceřiné 
společnosti a partneři hodnotového 
řetězce, a který bude v souladu s článkem 
11a vypracován s plným zapojením a 
příslušnými konzultacemi s příslušnými 
zúčastněnými stranami;

c) popis postupů zavedených za 
účelem provádění náležité péče, včetně 
opatření přijatých k ověření souladu s 
kodexem chování a k rozšíření jeho 
uplatňování na zavedené obchodní vztahy.

c) popis postupů zavedených za 
účelem provádění náležité péče v rámci 
hodnotového řetězce, včetně:

i) opatření přijatých k ověření souladu 
s kodexem chování, k rozšíření jeho 
uplatňování na obchodní vztahy, včetně 
nástrojů, metodiky, cílů a časového 
harmonogramu opatření;
ii) opatření k rozšíření jeho 
uplatňování na obchodní vztahy, včetně 
smluvních ustanovení; a
iii) popisu opatření k zajištění 
bezpečnosti a smysluplného zapojení 
zúčastněných stran v souladu s článkem 
11a.

ca) popis skutečných a potenciálních 
nepříznivých dopadů stanovených a 
ohodnocených v souladu s článkem 6 v 
souvislosti s přímými a nepřímými 
činnostmi společnosti, a to i 
prostřednictvím všech jejích přímo i 
nepřímo vlastněných dceřiných 
společností a poboček, obchodních 
operací a hodnotových řetězců;
cb) popis opatření za účelem 
předcházení a zmírňování potenciálních 
nepříznivých dopadů a odstranění a 
minimalizace rozsahu skutečných 
nepříznivých dopadů v souladu s články 7 
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a 8;
cc) schopnost slabších obchodních 
partnerů provádět hloubkovou kontrolu, s 
přihlédnutím k pákovému efektu 
společnosti s cílem zajistit, aby náklady na 
postup náležité péče nebyly přeneseny na 
obchodní partnery ve slabším postavení a
cd) popis postupů pro podávání 
stížností stanovený v článku 9.
Pokud popis postupů uvedených v 
písmenu c) obsahuje odkaz na nezávislé 
ověřování třetí stranou, doplní společnosti 
svou politiku náležité péče o komplexní 
zprávu o výsledcích auditů třetí strany za 
předchozí tři roky.
1a. U podniků působících v jednom z 
odvětví uvedených v čl. 3 písm. qb) musí 
popis přístupu společnosti, kodex chování 
a popis procesů a opatření požadovaných 
podle odst. 1 písm. a) až c) tohoto článku 
zahrnovat také podrobné zaměření na 
rizika a dopady, které jsou pro dané 
odvětví specifické.

2. Členské státy zajistí, aby 
společnosti svou politiku náležité péče 
aktualizovaly každý rok.

2. Členské státy zajistí, aby 
společnosti přezkoumaly, aktualizovaly a 
zveřejnily svou politiku náležité péče, 
jakmile zjistí jakékoli nové skutečné a 
potenciální nepříznivé dopady nebo pokud 
dojde k podstatným změnám v jejich 
hodnotových řetězcích, a to alespoň 
jednou ročně. Politiky náležité péče 
společností jsou veřejně přístupné.
2a. Členské státy stanoví pravidla s 
cílem zajistit, aby řídící nebo dozorčí 
orgány společností – v závislosti na 
vnitrostátních právních předpisech – 
podle čl. 2 odst. 1 zavedly opatření náležité 
péče uvedená v článku 4, a zejména 
politiky náležité péče uvedené v tomto 
článku, a dohlížely nad nimi, a to s 
náležitým přihlédnutím k relevantním 
podnětům zúčastněných stran.
2b. Vypracování a uplatňování 
společných norem a zásad pro kodex 
chování v rámci jednotlivých odvětví a 
napříč odvětvími s cílem podpořit účinné 
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dodržování této směrnice nepředstavuje 
porušení platných právních předpisů v 
oblasti hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 86

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 Článek 6

Identifikace skutečných a potenciálních 
nepříznivých dopadů

Identifikace a posuzování skutečných a 
potenciálních nepříznivých dopadů

1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti přijaly vhodná opatření k 
identifikaci skutečných a potenciálních 
nepříznivých dopadů na lidská práva a 
nepříznivých dopadů na životní prostředí 
vyplývajících z jejich vlastních činností 
nebo činností jejich dceřiných společností, 
a pokud souvisejí s jejich hodnotovými 
řetězci, z jejich zavedených obchodních 
vztahů v souladu s odstavci 2, 3 a 4.

1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti přijaly vhodná opatření k 
identifikaci a posouzení skutečných a 
potenciálních nepříznivých dopadů na 
lidská a pracovní práva a nepříznivých 
dopadů na životní prostředí, právní stát a 
řádnou správu věcí veřejných 
vyplývajících z jejich vlastních 
obchodních modelů a strategií, činností a 
produktů nebo činností jejich dceřiných 
společností a partnerů v jejich hodnotových 
řetězcích, s nimiž mají společnosti 
obchodní vztahy na základě přístupu 
pocházejícího z posouzení rizik v souladu 
s odstavci 2, 3 a 4.

1a. Členské státy zajistí, aby 
společnosti mapovaly své hodnotové 
řetězce a zveřejňovaly příslušné informace 
včetně názvů, umístění, druhů 
dodávaných výrobků a služeb a dalších 
relevantních informací o dceřiných 
společnostech a podnikání. Na základě 
výsledků tohoto mapování mohou 
společnosti provést hloubkovou analýzu 
oblastí, v nichž se nepříznivé dopady 
ukazují jako nejpravděpodobnější nebo 
nejvýznamnější.
1b. Závažnost nepříznivých dopadů se 
posuzuje na základě jeho kritičnosti, 
pravděpodobnosti a naléhavosti, počtu 
osob nebo rozsahu zasaženého životního 
prostředí, nevratnosti jeho poškození a 
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obtížnosti zajištění nápravy s ohledem na 
opatření nezbytná k obnovení stavu před 
dopadem.

2. Odchylně od odstavce 1 jsou 
společnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b) 
a čl. 2 odst. 2 písm. b) povinny 
identifikovat pouze skutečné a potenciální 
závažné nepříznivé dopady relevantní pro 
příslušné odvětví uvedené v čl. 2 odst. 1 
písm. b).

2. Odchylně od odstavce 1 jsou 
společnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b) 
a čl. 2 odst. 2 písm. b) povinny 
identifikovat pouze skutečné a potenciální 
nepříznivé dopady relevantní pro příslušné 
odvětví uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b).

3. Pokud společnosti uvedené v čl. 3 
písm. a) bodě iv) poskytují úvěry, půjčky 
nebo jiné finanční služby, identifikace 
skutečných a potenciálních nepříznivých 
dopadů na lidská práva a nepříznivých 
dopadů na životní prostředí se provede 
pouze před poskytnutím této služby.

3. Pokud společnosti uvedené v čl. 3 
písm. a) bodě iv) poskytují úvěry, půjčky 
nebo jiné finanční služby, identifikace 
skutečných a potenciálních nepříznivých 
dopadů na lidská práva a nepříznivých 
dopadů na životní prostředí, právní stát a 
řádnou správu věcí veřejných v souladu s 
opatřeními založenými na posouzení rizik 
se provede pouze před poskytnutím této 
služby.

4. Členské státy zajistí, aby pro účely 
identifikace nepříznivých dopadů 
uvedených v odstavci 1 – v příslušných 
případech na základě kvantitativních a 
kvalitativních informací – byly společnosti 
oprávněny využít vhodné zdroje, včetně 
nezávislých zpráv a informací 
shromážděných postupem pro podávání 
stížností stanoveným v článku 9. Pokud je 
to relevantní, společnosti rovněž budou 
vést konzultace se skupinami, které mohou 
být případně dotčeny, včetně pracovníků a 
dalších příslušných zúčastněných stran, s 
cílem shromáždit informace o skutečných 
nebo potenciálních nepříznivých dopadech.

4. Členské státy zajistí, aby pro účely 
identifikace a posouzení nepříznivých 
dopadů uvedených v odstavci 1 – na 
základě kvantitativních a kvalitativních 
informací – společnosti využívaly vhodné 
zdroje, včetně veřejně přístupných 
informací a nezávislých zpráv a informací 
sdělených a shromážděných postupů pro 
podávání stížností stanoveným v článku 9. 
Společnosti musí rovněž účinně a 
smysluplně spolupracovat se všemi 
příslušnými zúčastněnými stranami a 
organizacemi, které je zastupují, včetně 
pracovníků a potenciálně dotčených 
skupin, s cílem shromáždit informace o 
skutečných nebo potenciálních 
nepříznivých dopadech. Tento přístup v 
odvětví finančních služeb bude vycházet z 
jasných pokynů pro finanční sektor.
4a. Členské státy zajistí, aby 
zúčastněné strany byly oprávněny 
požadovat od společnosti doplňující 
informace týkající se opatření přijatých v 
souladu s článkem 4 a aby společnost na 
tuto žádost odpověděla v souladu s 
článkem 11a.
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Pozměňovací návrh 87

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 Článek 7

Předcházení potenciálním nepříznivým 
dopadům

Předcházení potenciálním nepříznivým 
dopadům

1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti přijaly vhodná opatření s cílem 
předcházet potenciálním nepříznivým 
dopadům na lidská práva a nepříznivým 
dopadům na životní prostředí, které byly 
nebo měly být identifikovány podle článku 
6, v souladu s odstavci 2, 3, 4 a 5 tohoto 
článku, nebo v případě, že jejich 
předcházení není možné nebo není možné 
v dané chvíli, tyto dopady odpovídajícím 
způsobem zmírnit.

1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti přijaly vhodná opatření k 
předcházení potenciálním nepříznivým 
dopadům na lidská a pracovní práva, jakož 
i nepříznivým dopadům na životní 
prostředí nebo nepříznivým dopadům na 
právní stát a řádnou správu věcí 
veřejných vyplývajícím z jejich činností, 
výrobků a služeb, produktů a služeb jejich 
dceřiných společností a těch, které se 
vyskytují v jejich vlastních činnostech a v 
jejich hodnotových řetězcích a které byly 
nebo měly být identifikovány podle článku 
6, a které byly nebo měly být 
identifikovány podle článku 6, a to na 
základě přístupu založeného na posouzení 
rizik.
1a. Pro účely odstavce 1 jsou 
společnosti povinny vypracovat a zavést 
plán preventivních opatření s 
přiměřenými a jasně vymezenými lhůtami 
pro vhodná opatření a kvalitativními a 
kvantitativními ukazateli pro měření 
zlepšení. Akční plán prevence je veřejně 
přístupný a je vypracován za účinného a 
smysluplného zapojení zúčastněných 
stran v souladu s článkem 11a.
Příslušná opatření se vztahují na vlastní 
činnost společnosti, dceřiné společnosti i 
přímé a nepřímé obchodní vztahy.
V případě, že společnost není schopna 
zabránit nebo zmírnit všechny potenciální 
nepříznivé dopady najednou, musí tento 
plán zahrnovat strategii stanovení priorit, 
která zohlední míru závažnosti a 
pravděpodobnosti různých potenciálních 
nepříznivých dopadů na lidská práva, 
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životní prostředí a na právní stát a systémy 
řádné správy věcí veřejných.

2. Společnosti jsou povinny v 
příslušných případech přijmout tato 
opatření:

2. Pro účely odstavců 1 a 2 jsou 
společnosti povinny v příslušných 
případech přijmout vhodná opatření, 
včetně těchto:

a) je-li to vzhledem k povaze nebo 
složitosti opatření požadovaných pro 
prevenci nezbytné, vypracovat a zavést 
plán preventivních opatření s 
přiměřenými a jasně vymezenými lhůtami 
pro opatření a kvalitativními a 
kvantitativními ukazateli pro měření 
zlepšení. Plán preventivních opatření 
bude vypracován po poradě s dotčenými 
zúčastněnými stranami;
b) získat od obchodního partnera, s 
nímž mají přímý obchodní vztah, smluvní 
záruky, že zajistí dodržování kodexu 
chování společnosti a v případě potřeby 
také plánu preventivních opatření, a to i s 
tím, že si od svých partnerů vyžádají 
odpovídající smluvní záruky v rozsahu, v 
jakém jsou činnosti těchto partnerů 
součástí hodnotového řetězce společnosti 
(vzájemně navazující smlouvy). Po získání 
takových smluvních záruk se použije 
odstavec 4;

b) získat smluvní záruky založené na 
spravedlivých, přiměřených a 
nediskriminačních podmínkách nebo jiné 
záruky v rámci obchodních vztahů v 
celém hodnotovém řetězci, pokud jde o 
provádění plánu preventivních opatření;

c) provést nezbytné investice, 
například do řídicích nebo výrobních 
procesů a infrastruktur, aby bylo dosaženo 
souladu s odstavcem 1;

c) provést nezbytné investice, 
například do řídicích nebo výrobních 
procesů, budování kapacit, společných 
preventivních a zmírňujících opatření 
a infrastruktur, aby bylo dosaženo 
souladu s odstavcem 1;

ca) přizpůsobit obchodní modely a 
strategie, s cílem předcházet možným 
nepříznivým dopadům a řešit je;
cb) školit dodavatele, komunikovat s 
nimi nebo s nimi spolupracovat, pokud jde 
o prosazování příslušných ochranných 
předpisů.

d) poskytovat cílenou a přiměřenou 
podporu malým a středním podnikům, s 
nimiž má společnost zavedené obchodní 
vztahy, pokud by dodržování kodexu 
chování nebo použití plánu preventivních 

d) zvážit poskytování cílené a 
přiměřené podpory malým a středním 
podnikům, s nimiž má společnost obchodní 
vztahy, pokud by dodržování kodexu 
chování nebo použití plánu preventivních 
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opatření ohrozilo životaschopnost takového 
malého či středního podniku;

opatření ohrozilo životaschopnost takového 
malého či středního podniku;

e) v souladu s právem Unie, včetně 
práva hospodářské soutěže, spolupracovat s 
jinými subjekty, mimo jiné v příslušných 
případech s cílem zvýšit schopnost 
společnosti odstranit nepříznivý dopad, 
zejména pokud žádné jiné opatření není 
vhodné nebo účinné.

e) v souladu s právem Unie, včetně 
práva hospodářské soutěže, spolupracovat s 
jinými subjekty, mimo jiné s cílem zvýšit 
schopnost společnosti odstranit nepříznivý 
dopad, zejména pokud žádné jiné opatření 
není vhodné nebo účinné.

ea) pokud jde o společnosti, které drží 
akcie, vykonávat svá hlasovací práva s 
cílem zabránit nepříznivým dopadům na 
lidská práva, životní prostředí, právní stát 
a řádnou správu věcí veřejných;
eb) provádět posouzení lidských práv 
zohledňující rovnost žen a mužů, mimo 
jiné shromažďováním a využíváním 
rozčleněných údajů.

3. Pokud jde o potenciální nepříznivé 
dopady, kterým nelze předejít nebo je 
odpovídajícím způsobem zmírnit pomocí 
opatření uvedených v odstavci 2, 
společnost může usilovat o uzavření 
smlouvy s partnerem, s nímž má nepřímý 
vztah, s cílem dosáhnout souladu s 
kodexem chování společnosti nebo s 
plánem preventivních opatření. Při 
uzavření takové smlouvy se použije 
odstavec 4.

3. Pokud jde o potenciální nepříznivé 
dopady, kterým nelze předejít nebo je 
odpovídajícím způsobem zmírnit pomocí 
opatření uvedených v odstavci 2, 
společnost může usilovat o uzavření 
smlouvy s partnerem, s nímž má nepřímý 
vztah, s cílem dosáhnout souladu s 
kodexem chování společnosti nebo s 
plánem preventivních opatření. Při 
uzavření takové smlouvy se použije 
odstavec 4.

4. Smluvní záruky nebo smlouvu musí 
doplňovat vhodná opatření k ověření jejich 
dodržování. Pro účely ověření dodržování 
může společnost odkázat na vhodné 
iniciativy odvětví nebo ověřování 
nezávislou třetí stranou.

4. Smluvní záruky nebo smlouvu musí 
doplňovat vhodná opatření k ověření jejich 
dodržování. Pro účely ověření dodržování 
může společnost odkázat na vhodné 
iniciativy odvětví nebo ověřování 
nezávislou třetí stranou. Ověřování 
souladu s předpisy prostřednictvím 
odvětvových iniciativ nebo nezávislého 
ověřování třetí stranou nezbavuje 
společnost jejích povinností a 
odpovědnosti podle této směrnice.

Jsou-li smluvní záruky získány nebo je-li 
smlouva uzavřena s malým nebo středním 
podnikem, musí být použité podmínky 
spravedlivé, přiměřené a nediskriminační. 
Pokud jsou opatření k ověření dodržování 
prováděna ve vztahu k malým a středním 

Jsou-li smluvní záruky získány nebo je-li 
smlouva uzavřena s malým nebo středním 
podnikem, musí být použité podmínky 
spravedlivé, přiměřené a nediskriminační. 
Pokud jsou opatření k ověření dodržování 
prováděna ve vztahu k malým a středním 
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podnikům, nese náklady na ověřování 
nezávislou třetí stranou společnost.

podnikům, nese náklady na ověřování 
nezávislou třetí stranou společnost.

5. Pokud jde o potenciální nepříznivé 
dopady ve smyslu odstavce 1, kterým nelze 
předejít nebo je odpovídajícím způsobem 
zmírnit pomocí opatření uvedených v 
odstavcích 2, 3 a 4, společnost je povinna 
zdržet se uzavírání nových nebo 
rozšiřování stávajících vztahů s partnerem, 
v souvislosti s nímž nebo v jehož 
hodnotovém řetězci došlo k výskytu 
dopadu, a pokud to umožňuje právo, 
kterým se řídí jejich vztahy, podnikne tyto 
kroky:

5. Pokud jde o potenciální nepříznivé 
dopady ve smyslu odstavce 1, kterým nelze 
předejít nebo je odpovídajícím způsobem 
zmírnit pomocí opatření uvedených v 
odstavcích 2, 3 a 4, protože zmírnění není 
možné nebo přijatelné, nebo neexistuje 
přiměřená vyhlídka na změnu, jsou 
společnosti povinny zdržet se uzavírání 
nových nebo rozšiřování stávajících vztahů 
s partnerem, v souvislosti s nímž nebo v 
jehož hodnotovém řetězci došlo k výskytu 
dopadu.

V takových případech společnosti 
podniknou tyto kroky:

a) dočasně pozastaví obchodní vztahy 
s dotyčným partnerem a zároveň bude 
usilovat o prevenci a minimalizaci dopadů, 
pokud existuje důvodné očekávání, že toto 
úsilí bude v krátkodobém horizontu 
úspěšné;

a) pozastaví obchodní vztahy s 
dotyčným partnerem a zároveň bude 
usilovat o prevenci a zmírnění dopadů;

b) je-li potenciální nepříznivý dopad 
závažný, ukončí obchodní vztah v 
souvislosti s dotčenými činnostmi.

b) je-li potenciální nepříznivý dopad 
závažný nebo pokud se nepříznivý dopad 
opakuje, ukončí obchodní vztah v 
souvislosti s dotčenými činnostmi.

Před přijetím rozhodnutí o pozastavení 
nebo ukončení obchodního vztahu musí 
společnosti včas, účinně a smysluplně 
jednat se zúčastněnými stranami, na které 
má rozhodnutí dopad, a řešit nepříznivé 
dopady vyplývající z těchto opatření.
Podniky přijmou vhodná opatření k 
prevenci, zmírnění a odstranění 
nepříznivých dopadů vyplývajících z 
pozastavení nebo ukončení obchodního 
vztahu. 
Při ukončení obchodního vztahu nenese 
společnost odpovědnost za řešení 
skutečných dopadů vzniklých v průběhu 
trvání vztahu.

Členské státy zajistí, aby smlouvy, které se 
řídí jejich právem, mohly stanovit možnost 
ukončit obchodní vztah.

Členské státy zajistí, aby smlouvy, které se 
řídí jejich právem, mohly stanovit možnost 
pozastavit nebo ukončit obchodní vztah.

6. Odchylně od odst. 5 písm. b), 6. Odchylně od odst. 5 písm. b), 
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pokud společnosti uvedené v čl. 3 písm. a) 
bodě iv) poskytují úvěry, půjčky nebo jiné 
finanční služby, nejsou povinny smlouvu o 
úvěru, půjčce nebo jiných finančních 
službách ukončit, pokud lze důvodně 
předpokládat, že tím dojde k podstatné 
újmě subjektu, jemuž je služba 
poskytována.

pokud společnosti uvedené v čl. 3 písm. a) 
bodě iv) poskytují úvěry, půjčky nebo jiné 
finanční služby, nejsou povinny smlouvu o 
úvěru, půjčce nebo jiných finančních 
službách ukončit, pokud lze důvodně 
předpokládat, že tím dojde k podstatné 
újmě subjektu, jemuž je služba 
poskytována.

Pozměňovací návrh 88

Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 Článek 8

Odstranění skutečných nepříznivých 
dopadů

Zmírnění a odstranění skutečných 
nepříznivých dopadů

1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti přijaly vhodná opatření k 
odstranění skutečných nepříznivých 
dopadů, které byly nebo měly být 
identifikovány podle článku 6, v souladu s 
odstavci 2 až 6 tohoto článku.

1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti přijaly vhodná opatření ke 
zmírnění a uvedení skutečných 
nepříznivých dopadů, ke kterým došlo 
nebo mělo dojít v jejich vlastních 
činnostech a v jejich hodnotovém řetězci a 
které byly určeny podle článku 6, na konec 
za použití přístupu založeného na 
posouzení rizik v souladu s odstavci 2 až 6 
tohoto článku.

2. Pokud nepříznivý dopad nelze 
odstranit, členské státy zajistí, aby 
společnosti minimalizovaly rozsah tohoto 
dopadu.

2. Pokud nepříznivý dopad nelze 
odstranit, členské státy zajistí, aby 
společnosti minimalizovaly tento dopad v 
co největším rozsahu.

3. Společnosti jsou povinny v 
příslušných případech přijmout tato 
opatření:

3. Společnosti jsou povinny v 
příslušných případech přijmout tato 
opatření:

a) neutralizovat nepříznivý dopad 
nebo minimalizovat jeho rozsah, včetně 
vyplacení náhrady škody postiženým 
osobám a finanční náhrady postiženým 
komunitám. Opatření musí být přiměřené 
významu a rozsahu nepříznivého dopadu a 
tomu, jaký podíl má na nepříznivém 
dopadu činnost společnosti;

a) přijmout veškerá vhodná opatření 
k úplné nápravě nepříznivého dopadu 
nebo k jeho plné nápravě nebo k jeho 
minimalizaci v co největší možné míře 
vhodnými prostředky nápravy, včetně 
vyplacení škod a finanční náhrady 
postiženým osobám, skupinám osob nebo 
komunit a plné náhrady škod na životním 
prostředí nebo škod na právním státu a 
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řádné správě věcí veřejných. V případě, že 
společnosti musí zaplatit náhradu škody 
nebo finanční náhradu za nepříznivé 
dopady vyplývající z jednání jejich 
obchodních partnerů, využívají 
společnosti právní záruky, že od těchto 
partnerů získají náhradu škody. Opatření 
musí být přiměřené významu a rozsahu 
nepříznivého dopadu a tomu, jaký podíl má 
na nepříznivém dopadu činnost 
společnosti. Náprava zahrnuje celou řadu 
podstatných forem, jejichž cílem bude 
bojovat proti jakémukoli porušování 
lidských práv, životního prostředí, 
právního státu a řádné správy věcí 
veřejných nebo je napravit. Týká se 
jakékoli újmy a škody, které společnost 
způsobila jednáním nebo opomenutím 
nebo k níž přispěla; zahrnuje omluvu, 
restituci, rehabilitaci, finanční nebo 
nefinanční odškodnění, obnovu životního 
prostředí a sankce, jakož i předcházení 
škodám například prostřednictvím 
soudních zákazů nebo záruk, že nedojde k 
opakování;
aa) v případě původního obyvatelstva 
se sanační opatření řídí mezinárodními 
normami, které uznává Deklarace 
Organizace spojených národů o právech 
původních obyvatel, a zahrnují opatření 
usilující o navrácení jejich půdy, území a 
zdrojů;

b) je-li to nezbytné vzhledem k tomu, 
že nepříznivý dopad nelze okamžitě 
odstranit, vypracovat a provést plán 
nápravných opatření s přiměřenými a jasně 
vymezenými lhůtami pro opatření a 
kvalitativními a kvantitativními ukazateli 
pro měření zlepšení. V příslušných 
případech se plán nápravných opatření 
vypracuje po poradě se zúčastněnými 
stranami;

b) je-li to nezbytné vzhledem k tomu, 
že nepříznivý dopad nelze okamžitě 
odstranit, vypracovat a provést akční plán 
nápravných opatření s přiměřenými a jasně 
vymezenými lhůtami pro opatření a 
kvalitativními a kvantitativními ukazateli 
pro měření zlepšení. Plán nápravných 
opatření se vypracuje za významného 
zapojení zúčastněných stran, a zveřejní se; 
Opatření musí být přiměřené významu a 
rozsahu nepříznivého dopadu a tomu, 
jaký podíl má na nepříznivém dopadu 
činnost společnosti;
ba) Vhodná opatření by se měla 
případně vztahovat na vlastní činnost 
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společnosti, její dceřiné společnosti, jakož 
i na přímé a nepřímé obchodní vztahy.
bb) upravit procesy, operace a 
projekty;
bc) v případě potřeby zastavit procesy, 
provoz a projekty;

c) získat od přímého partnera, s nímž 
mají zavedený obchodní vztah, smluvní 
záruky, že zajistí dodržování kodexu 
chování a v případě potřeby také plánu 
nápravných opatření, a to i s tím, že si od 
svých partnerů vyžádají odpovídající 
smluvní záruky v rozsahu, v jakém jsou 
součástí hodnotového řetězce (vzájemně 
navazující smlouvy). Po získání těchto 
smluvních záruk se použije odstavec 5;

c) získat od přímého partnera, s nímž 
mají obchodní vztah, smluvní záruky, že:

i) dodrží lidská práva, práva 
pracovníků, životní prostředí a právní stát 
a řádnou správu věcí veřejných a provádí 
plán prevence;
ii) zajistí dodržování kodexu chování a 
v případě potřeby také plánu nápravných 
opatření; a
iii) budou informovat pracovníky a 
další zúčastněné strany o mechanismech 
pro podávání stížností, které společnost 
zavedla nebo kterých se účastní, podle 
článku 9, a to i s tím, že od svých partnerů 
získají odpovídající smluvní záruky v 
rozsahu, v jakém jsou součástí 
hodnotového řetězce (vzájemně navazující 
smlouvy); Po získání těchto smluvních 
záruk se použije odstavec 5;

d) provést nezbytné investice, 
například do řídicích nebo výrobních 
procesů a infrastruktur, aby bylo dosaženo 
souladu s odstavci 1, 2 a 3;

d) provést nezbytné investice, 
například do řízení nebo výrobních 
procesů a infrastruktur, sledovatelnosti 
produktů, jakož i budování kapacit, 
společné plány sanace a zmírňování 
dopadů s partnery v hodnotovém řetězci, 
aby bylo dosaženo souladu s odstavci 1, 2 
a 3;
da) přizpůsobit obchodní modely a 
strategie;

e) poskytovat cílenou a přiměřenou 
podporu malým a středním podnikům, s 

e) poskytovat cílenou a přiměřenou 
podporu malým a středním podnikům, s 
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nimiž má společnost zavedený obchodní 
vztah, pokud by dodržování kodexu 
chování nebo použití plánu nápravných 
opatření ohrozilo životaschopnost takového 
malého či středního podniku;

nimiž má společnost obchodní vztah, 
pokud by dodržování kodexu chování nebo 
použití plánu nápravných opatření ohrozilo 
životaschopnost takového malého či 
středního podniku;

f) v souladu s právem Unie, včetně 
práva hospodářské soutěže, spolupracovat s 
jinými subjekty, mimo jiné v příslušných 
případech s cílem zvýšit schopnost 
společnosti odstranit nepříznivý dopad, 
zejména pokud žádné jiné opatření není 
vhodné nebo účinné.

f) v souladu s právem Unie, včetně 
práva hospodářské soutěže, spolupracovat s 
jinými subjekty, mimo jiné s cílem zvýšit 
schopnost společnosti odstranit nepříznivý 
dopad, zejména pokud žádné jiné opatření 
není vhodné nebo účinné.

fa) společnosti, které drží akcie, 
vykonávat svá hlasovací práva s cílem 
zabránit nepříznivým dopadům na lidská 
práva, životní prostředí a řádnou správu

4. Pokud jde o skutečné nepříznivé 
dopady, které nelze odstranit nebo 
odpovídajícím způsobem zmírnit pomocí 
opatření uvedených v odstavci 3, 
společnost může usilovat o uzavření 
smlouvy s partnerem, s nímž má nepřímý 
vztah, s cílem dosáhnout souladu s 
kodexem chování společnosti nebo s 
plánem nápravných opatření. Při uzavření 
takové smlouvy se použije odstavec 5.

4. Pokud jde o skutečné nepříznivé 
dopady, které nelze odstranit nebo 
odpovídajícím způsobem zmírnit pomocí 
opatření uvedených v odstavci 3, 
společnost může usilovat o uzavření 
smlouvy s partnerem, s nímž má nepřímý 
vztah, s cílem dosáhnout souladu s 
kodexem chování společnosti nebo s 
plánem nápravných opatření. Při uzavření 
takové smlouvy se použije odstavec 5.

5. Smluvní záruky nebo 
smlouvu musí doplňovat vhodná opatření k 
ověření jejich dodržování. Pro účely 
ověření dodržování může společnost 
odkázat na vhodné iniciativy odvětví nebo 
ověřování nezávislou třetí stranou.

5. Smluvní záruky nebo smlouvu musí 
doplňovat vhodná opatření k ověření jejich 
dodržování. Pro účely ověření dodržování 
může společnost odkázat na vhodné 
iniciativy odvětví nebo ověřování 
nezávislou třetí stranou. Ověřování 
souladu s předpisy prostřednictvím 
odvětvových iniciativ nebo nezávislého 
ověřování třetí stranou nezbavuje 
společnost jejích povinností a 
odpovědnosti podle této směrnice.

Jsou-li smluvní záruky získány nebo je-li 
smlouva uzavřena s malým nebo středním 
podnikem, musí být použité podmínky 
spravedlivé, přiměřené a nediskriminační. 
Pokud jsou opatření k ověření dodržování 
prováděna ve vztahu k malým a středním 
podnikům, nese náklady na ověřování 
nezávislou třetí stranou společnost.

Jsou-li smluvní záruky získány nebo je-li 
smlouva uzavřena s malým nebo středním 
podnikem, musí být použité podmínky 
spravedlivé, přiměřené a nediskriminační. 
Pokud jsou opatření k ověření dodržování 
prováděna ve vztahu k malým a středním 
podnikům, nese náklady, které se s nimi 
pojí, společnost.

6. Pokud jde o skutečné nepříznivé 6. Pokud jde o skutečné nepříznivé 
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dopady ve smyslu odstavce 1, které není 
možné odstranit nebo jejichž rozsah nelze 
minimalizovat pomocí opatření uvedených 
v odstavcích 3, 4 a 5, společnost je povinna 
zdržet se uzavírání nových nebo 
rozšiřování stávajících vztahů s partnerem, 
v souvislosti s nímž nebo v jehož 
hodnotovém řetězci došlo k výskytu 
dopadu, a pokud to umožňuje právo, 
kterým se řídí jejich vztahy, podnikne 
jeden z těchto kroků:

dopady ve smyslu odstavce 1, které není 
možné odstranit nebo jejichž rozsah nelze 
minimalizovat pomocí opatření uvedených 
v odstavcích 3, 4 a 5, společnost je povinna 
zdržet se uzavírání nových nebo 
rozšiřování stávajících vztahů s partnerem, 
v souvislosti s nímž nebo v jehož 
hodnotovém řetězci došlo k výskytu 
dopadu, a podnikne jeden z těchto kroků:

a) dočasně pozastaví obchodní vztahy 
s dotyčným partnerem a zároveň bude 
usilovat o odstranění nepříznivého dopadu 
nebo minimalizaci jeho rozsahu, nebo

a) dočasně pozastaví obchodní vztahy 
s dotyčným partnerem a zároveň bude 
usilovat o odstranění nepříznivého dopadu 
nebo minimalizaci jeho rozsahu, nebo

b) je-li potenciální nepříznivý dopad 
závažný, obchodní vztah v souvislosti s 
dotčenými činnostmi ukončí.

b) je-li potenciální nepříznivý dopad 
závažný nebo pokud se nepříznivý dopad 
opakuje, obchodní vztah v souvislosti s 
dotčenými činnostmi ukončí.

Členské státy zajistí, aby smlouvy, které se 
řídí jejich právem, mohly stanovit možnost 
ukončit obchodní vztah.

Členské státy zajistí, aby smlouvy, které se 
řídí jejich právem, mohly stanovit možnost 
pozastavit nebo ukončit obchodní vztah.

Před přijetím rozhodnutí o pozastavení 
nebo ukončení obchodního vztahu musí 
společnosti včas, účinně a smysluplně 
jednat se zúčastněnými stranami, na které 
má rozhodnutí dopad, a řešit nepříznivé 
dopady vyplývající z těchto opatření.

7. Odchylně od odst. 6 písm. b), 
pokud společnosti uvedené v čl. 3 písm. a) 
bodě iv) poskytují úvěry, půjčky nebo jiné 
finanční služby, nejsou povinny smlouvu o 
úvěru, půjčce nebo jiných finančních 
službách ukončit, pokud lze důvodně 
předpokládat, že tím dojde k podstatné 
újmě subjektu, jemuž je služba 
poskytována.

7. Odchylně od odst. 6 písm. b), 
pokud společnosti uvedené v čl. 3 písm. a) 
bodě iv) poskytují úvěry, půjčky, zákonné 
pojistné krytí nebo jiné finanční služby, 
nejsou povinny smlouvu o úvěru, půjčce 
nebo jiných finančních službách ukončit, 
pokud lze důvodně předpokládat, že tím 
dojde k podstatné újmě subjektu, jemuž je 
služba poskytována.

Pozměňovací návrh 89

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Článek 8a
Responsible Disengagement

1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti v reakci na situace, kdy nelze 
potenciálním a nepříznivým dopadům ve 
smyslu čl. 7 odst. 1 a čl. 8 odst. 1 zabránit, 
ukončit nebo jinak účinně zmírnit nebo 
smysluplně minimalizovat podle názorů 
dotčených zúčastněných stran, zejména 
pracovníků nebo jiných zúčastněných 
stran s oprávněným zájmem, ukončily 
svoji činnost zodpovědně a pouze v 
krajním případě. Za tímto účelem 
společnosti před přijetím rozhodnutí 
smysluplně spolupracují se zúčastněnými 
stranami v souladu s článkem 9a.
2. Společnosti zveřejní v rámci své 
oznamovací povinnosti podle článku 11 
počet případů, kdy se rozhodly ukončit 
svou činnost, důvod tohoto ukončení a 
místo dotčených obchodních vztahů, aniž 
by zveřejnily svou totožnost.

Pozměňovací návrh 90

Návrh směrnice
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 Článek 9

Postup pro podávání stížností Mimosoudní mechanismy pro podávání 
stížností

1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti umožnily osobám a 
organizacím uvedeným v odstavci 2 
podávat stížnosti, pokud mají oprávněné 
obavy týkající se skutečných nebo 
potenciálních nepříznivých dopadů na 
lidská práva nebo nepříznivých dopadů na 
životní prostředí, pokud jde o jejich vlastní 
činnosti, činnosti jejich dceřiných 
společností a jejich hodnotové řetězce.

1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti zřídily účinné mechanismy 
pro podávání stížností na provozní úrovni 
nebo se na nich podílely, a to jak jako na 
systému včasného varování před riziky, 
tak jako na systému nápravy, který mohou 
využívat osoby a organizace uvedené v 
odstavci 2 k podávání stížností a 
požadování nápravy, pokud mají 
oprávněné obavy týkající se skutečných 
nebo potenciálních nepříznivých dopadů na 
lidská práva nebo nepříznivých dopadů na 
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životní prostředí či nepříznivých dopadů 
na právní stát a systémy řádné správy věcí 
veřejných, pokud jde o vlastní činnosti 
společností, činnost jejich dceřiných 
společností a jejich hodnotové řetězce.

Členské státy zajistí, aby společnostem 
bylo umožněno poskytovat tyto 
mechanismy prostřednictvím dohod 
o spolupráci s jinými společnostmi nebo 
organizacemi, účastí na mechanismech 
pro podávání stížností sdružujících více 
zúčastněných stran nebo přistoupením ke 
globální rámcové dohodě.
Členské státy zajistí, aby mechanismy pro 
podávání byly místně přístupné, 
předvídatelné, bezpečné, v kontextu 
vhodné, spravedlivé, transparentní, 
slučitelné s právy a přizpůsobitelné, jak je 
stanoveno v kritériích účinnosti pro 
mimosoudní mechanismy pro stížnosti 
v zásadě 31 obecných zásad OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv 
a ve všeobecném komentáři Výboru OSN 
pro práva dítěte č. 16. Tyto mechanismy 
poskytují možnost vyjadřovat obavy buď 
anonymně, nebo důvěrně, podle toho, co 
předepisuje vnitrostátní právo. Zvláště 
dbají na ochranu před odvetnými 
opatřeními, a zejména na zajištění toho, 
aby tato řízení byla pro původní 
obyvatelstvo plně přístupná.
Členské státy zajistí, aby skuteční a 
pravděpodobně dotčení držitelé práv, 
sehráli při navrhování a hodnocení těchto 
nezávislých mechanismů pro podávání 
stížností a při poskytování opravných 
prostředků ústřední úlohu.
Členské státy zajistí, aby společnosti 
poskytovaly skutečným a potenciálně 
dotčeným nositelům práv a dalším 
zúčastněným stranám informace o těchto 
mechanismech pro podávání stížností, 
včetně informací o tom, jak k nim mají 
přístup, o rozhodnutích a opravných 
prostředcích týkajících se společnosti a o 
tom, jak je společnost uplatňuje. Veškeré 
informace se zveřejňují tak, aby nebyla 
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ohrožena bezpečnost zúčastněných stran, 
mimo jiné zveřejněním jejich totožnosti.
Mechanismy pro podávání stížností jsou 
oprávněny navrhovat společnostem řešení 
týkající se toho, jakým způsobem by měly 
potenciální nebo skutečné nepříznivé 
dopady řešit.

2. Členské státy zajistí, aby stížnosti 
mohly podávat:

2. Členské státy zajistí, aby stížnosti 
mohly vznášet:

a) osoby, které jsou nepříznivým 
dopadem dotčeny nebo mají oprávněné 
důvody se domnívat, že by jím mohly být 
ovlivněny;

a) jednotlivci, skupiny a společenství 
nebo subjekty, které jsou nepříznivým 
dopadem dotčeny nebo mají oprávněné 
důvody se domnívat, že by jím mohly být 
ovlivněny;

b) odborové svazy a další zástupci 
zaměstnanců zastupující osoby pracující v 
dotyčném hodnotovém řetězci;

b) odborové svazy a další zástupci 
zaměstnanců;

c) organizace občanské společnosti 
působící v oblastech souvisejících s 
dotčeným hodnotovým řetězcem.

c) organizace občanské společnosti, 
ochránci lidských práv, životního 
prostředí, právního státu a řádné správy 
věcí veřejných, jakož i oběti a svědci 
korupce;
ca) jiné osoby, které mají dostatečný 
zájem, nebo udržují stav narušení práva.
cb) obchodní partneři, kteří nejsou 
schopni splnit požadavky smluvních záruk 
podle čl. 7 odst. 2 písm. b) a čl. 8 odst. 3 
písm. c) z důvodu nekalých nákupních 
praktik svých kupujících.

3. Členské státy zajistí, aby 
společnosti zavedly postup pro vyřizování 
stížností uvedených v odstavci 1, včetně 
postupu v případě, kdy společnost 
považuje stížnost za neopodstatněnou, a 
aby o těchto postupech informovaly 
příslušné pracovníky a odborové svazy. 
Členské státy zajistí, aby v případě, že je 
stížnost opodstatněná, byl nepříznivý 
dopad, který je předmětem stížnosti, 
považován za identifikovaný ve smyslu 
článku 6.

3. Členské státy zajistí, aby 
společnosti zavedly postup pro vyřizování 
stížností uvedených v odstavci 1, včetně 
postupu v případě, kdy společnost 
považuje stížnost za neopodstatněnou, a 
aby o těchto postupech informovaly 
všechny příslušné zúčastněné strany, 
včetně pracovníků a odborových svazů. 
Členské státy zajistí, aby v případě, že je 
stížnost opodstatněná, byl nepříznivý 
dopad, který je předmětem stížnosti, 
považován za identifikovaný ve smyslu 
článku 6. Společnost veřejně informuje o 
tom, jak jsou stížnosti zohledňovány při 
identifikaci a reakci na rizika nebo 
porušení předpisů, mimo jiné včetně 
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statistik o obdržených stížnostech, typech 
uvedených nepříznivých dopadů, jejich 
řešení ze strany společností a zveřejnění 
zpracovaných a anonymizovaných 
případů.

4. Členské státy zajistí, aby 
stěžovatelé byli oprávněni

4. Členské státy zajistí, aby 
stěžovatelé a jejich zástupci byli 
oprávněni:

a) požadovat od společnosti, u které 
podali stížnost podle odstavce 1, 
odpovídající následná opatření a

a) obdržet včasná, transparentní, 
účinná a vhodná opatření v návaznosti na 
stížnost, a to v rámci mechanismu pro 
stížnosti, s nímž podaly stížnost podle 
odstavce 1, a poskytnout podložené a 
dostupné odůvodnění toho, zda byla 
žádost považována za neopodstatněnou 
nebo opodstatněnou;
aa) obdržet záruky, že nedojde k 
odvetným opatřením, že bude zachována 
důvěrnost a anonymita všech skutečných i 
potenciálně dotčených zúčastněných 
stran;
ab) obdržet včasné a účinné informace 
o krocích a opatřeních přijatých v 
souvislosti s konkrétní stížností podanou 
prostřednictvím nezávislého mechanismu 
pro podávání stížností;

b) setkat se se zástupci společnosti na 
vhodné úrovni za účelem projednání 
potenciálních nebo skutečných závažných 
nepříznivých dopadů, které jsou 
předmětem stížnosti.

b) spolupracovat s mechanismy pro 
stížnosti přímo a se zástupci společnosti na 
příslušné úrovni s cílem projednat 
potenciální nebo skutečné nepříznivé 
dopady, které jsou předmětem stížnosti, 
včetně záruk nezpochybnění, důvěrnosti a 
anonymity, je-li o to požádán, a 
navrhnout vhodné nápravné opatření;
ba) požadovat, aby společnosti plně 
napravily nebo přispěly k úplné nápravě 
skutečných nepříznivých dopadů. 
Nápravné opatření musí být přiměřené 
významu a rozsahu nepříznivého dopadu;
bb) obdržet písemně včasnou a 
odůvodněnou odpověď společnosti na 
žádost o nápravu.
4a. Členské státy zajistí, aby využití 
mechanismu pro podávání stížností 
nebránilo žadatelům v přístupu k řízení o 
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opodstatněných obavách podle článku 19, 
k občanskoprávní odpovědnosti podle 
článku 22 nebo k jakémukoli jinému 
soudnímu mechanismu nebo jinému 
mimosoudnímu mechanismu pro 
podávání stížností. Členské státy rovněž 
zajistí, aby právo obrátit se na soudní 
orgány a soudy nebylo podmíněno 
předchozím využitím mechanismu pro 
podávání stížností. Členské státy zajistí, 
aby veškeré úsilí o mimosoudní nápravu 
probíhalo souběžně s podporou 
kolektivního vyjednávání a uznávání 
odborů a v žádném případě by nemělo 
oslabovat úlohu legitimních odborů při 
řešení pracovních sporů.

Pozměňovací návrh 91

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby společnosti 
prováděly pravidelné posouzení svých 
vlastních činností a opatření, činností a 
opatření svých dceřiných společností, a 
jsou-li spojeny s hodnotovými řetězci 
společnosti, činností a opatření v rámci 
svých zavedených obchodních vztahů za 
účelem monitorování účinnosti 
identifikace, prevence, zmírňování, 
odstranění a minimalizace rozsahu 
nepříznivých dopadů na lidská práva a 
nepříznivých dopadů na životní prostředí. 
Tato posouzení se ve vhodných případech 
musí zakládat na kvalitativních a 
kvantitativních ukazatelích a musí být 
prováděna nejméně jednou za 12 měsíců a 
také vždy, když existují oprávněné důvody 
se domnívat, že mohou vzniknout 
významná nová rizika výskytu těchto 
nepříznivých dopadů. Politika náležité péče 
se musí aktualizovat v souladu s 
výsledkem těchto posouzení.

Členské státy zajistí, aby společnosti 
prováděly pravidelné posouzení svých 
vlastních činností a opatření, činností a 
opatření svých dceřiných společností, 
činností a opatření hodnotových řetězců 
společnosti, činností a opatření v rámci 
svých obchodních vztahů za účelem 
monitorování účinnosti identifikace, 
prevence, zmírňování, odstranění a 
minimalizace rozsahu nepříznivých dopadů 
na lidská a pracovní práva, nepříznivých 
dopadů na životní prostředí a nepříznivých 
dopadů na právní stát a řádnou správu 
věcí veřejných. Tato posouzení jsou 
založena na kvalitativních a kvantitativních 
ukazatelích a jsou prováděna se 
smysluplným zapojením zúčastněných 
stran. Provádějí se alespoň jednou za 
dvanáct měsíců a vždy, když existují 
oprávněné důvody se domnívat, že mohou 
vzniknout významná nová rizika výskytu 
těchto nepříznivých dopadů. Politika 
náležité péče, plán preventivních opatření 
a plán nápravných opatření se musí 
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aktualizovat a operace a opatření se musí 
upravovat v souladu s výsledkem těchto 
posouzení.

Pozměňovací návrh 92

Návrh směrnice
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 Článek 11

Komunikace Požadavky týkající se podávání zpráv
Členské státy zajistí, aby společnosti, na 
něž se nevztahují požadavky na podávání 
zpráv podle článků 19a a 29a směrnice 
2013/34/EU, podávaly zprávy o 
záležitostech, na něž se vztahuje tato 
směrnice, a to tak, že na svých 
internetových stránkách každoročně 
zveřejní výkaz v jazyce obvyklém v dané 
oblasti mezinárodního obchodu. Uvedený 
výkaz musí být zveřejněn do 30. dubna 
každého roku a musí pokrývat předchozí 
kalendářní rok.

Aniž jsou dotčeny požadavky na podávání 
zpráv podle článků 19a a 29a směrnice 
2013/34/EU, členské státy zajistí, aby 
společnosti podávaly zprávy o 
záležitostech, na něž se vztahuje tato 
směrnice, a to tak, že na svých 
internetových stránkách přístupným 
způsobem a včas zveřejní své politiky 
náležité péče, akční plány prevence, akční 
plány nápravy, postupy pro řešení 
stížností, zprávy o výsledcích posouzení, 
jakož i další příslušné informace. 
Členské státy zejména zajistí, aby 
společnosti informovaly o následujících 
skutečnostech:
a) skutečné a potenciální nepříznivé 
dopady na lidská práva, pracovní práva a 
životní prostředí, právní stát a řádnou 
správu věcí veřejných a opatření přijatá v 
souladu s článkem 4 ve vztahu ke 
konkrétním operacím, projektům a 
investicím a opatřením v jejích 
hodnotových řetězcích kulturně citlivým a 
přístupným způsobem s přihlédnutím ke 
specifikům skupiny zúčastněných stran 
včetně rovnosti žen a mužů. Poskytne se 
podrobné zmapování hodnotových řetězců 
společnosti, včetně názvů, míst, produktů 
a služeb;
b) opatření prováděná s cílem zohlednit 
názory a zájmy zúčastněných stran v 
průběhu celého procesu náležité péče;
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c) opatření prováděná v rámci jejich 
strategií společných investic s cílem 
vybudovat schopnost slabších obchodních 
partnerů provádět hloubkovou kontrolu;
d) informace o počtu případů, kdy se 
společnosti rozhodly ukončit svou činnost, 
důvodu tohoto ukončení a umístění 
dotčených dodavatelů, aniž by byla 
zveřejněna jejich totožnost, s výjimkou 
případů, kdy společnosti považují za 
přijatelné tak učinit v souladu s platnými 
právními předpisy;
e) výsledek posouzení, včetně kopií 
ověřovacích auditů třetích stran, a 
informuje zúčastněné strany v souladu s 
článkem 11a.
Členské státy zajistí, aby společnosti 
zveřejňovaly a aktualizovaly své politiky 
náležité péče neprodleně po zjištění 
nových skutečných a potenciálních 
nepříznivých dopadů a nejméně jednou 
ročně.

Komise přijme akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 28 týkající se obsahu 
a kritérií pro podávání zpráv podle 
odstavce 1, v nichž upřesní informace o 
popisu náležité péče, potenciálních a 
skutečných nepříznivých dopadech a 
opatřeních přijatých v souvislosti s nimi.

Komise přijme akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 28 týkající se obsahu 
a kritérií pro podávání zpráv podle 
odstavce 1, v nichž upřesní informace o 
popisu náležité péče, jeho návrhu, 
metodologie, potenciálních a skutečných 
nepříznivých dopadech a opatřeních 
přijatých v souvislosti s nimi, jakož i 
související informace s cílem podpořit 
společnosti, jejich dceřiné společnosti a 
obchodní partnery působící v rozvojových 
zemích při identifikaci, prevenci a 
účinném řešení skutečných nebo 
potenciálních nepříznivých dopadů na 
lidská práva, životní prostředí, právní stát 
a systémy řádné správy věcí veřejných.
Komise rovněž přijme akty v přenesené 
pravomoci o tom, jak lze toto podávání 
zpráv začlenit do jednotného evropského 
přístupového místa, aby se snížila zátěž 
pro společnosti a příslušné orgány.

Pozměňovací návrh 93
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Návrh směrnice
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Zapojení zúčastněných stran

1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti při plnění svých povinností 
podle článků 4 až 11 v dobré víře, účinně, 
bezpečně a smysluplně zapojily 
zúčastněné strany. Společnosti jsou 
povinny zajistit:
a) aby byly všechny zúčastněné 
strany zapojeny pravidelně a v průběhu 
celého postupu náležité péče, jak je 
stanoveno v článcích 4 až 11;
b) účinné a vhodné způsoby zapojení 
podle jejich velikosti a povahy a kontextu 
jejich operací a zúčastněných stran, 
včetně: vhodných lhůt pro činnosti v 
rámci zapojení zúčastněných stran; 
identifikace a řešení potenciálních 
překážek účasti; odpovídající ochrana 
zúčastněných stran, včetně ochrany před 
rizikem odvetných opatření, před 
zapojením, v jeho průběhu a po jeho 
skončení; zajištění anonymity, důvěrnosti 
a aktivního hledání a upřednostňování 
spolupráce s nejvíce postiženými a 
nejohroženějšími zúčastněnými stranami 
a zajištění přístupu zohledňujícího 
rovnost žen a mužů a vstřícného k dětem;
c) pravidelné a smysluplné 
informování zúčastněných stran o 
skutečných a potenciálních nepříznivých 
dopadech jejích opatření včasným, 
kulturně citlivým a přístupným způsobem 
s přihlédnutím ke specifikům skupiny 
zúčastněných stran; a
d) aby v případě významných změn v 
operacích, činnostech nebo provozních 
souvislostech proaktivně komunikovaly a 
poskytovaly doplňující a mezitímní zprávy.
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2. Konzultace s původním 
obyvatelstvem se provádějí v souladu s 
mezinárodními normami v oblasti 
lidských práv, jako jsou normy stanovené 
v Deklaraci OSN o právech původních 
obyvatel, včetně dodržování jejich práva 
na svobodný, předchozí a informovaný 
souhlas a jeho práv k jeho půdě, území a 
zdrojům.
3. Společnosti posoudí a včas odpoví 
na žádost o zapojení a na žádost 
zúčastněné strany o dodatečné informace 
týkající se opatření přijatých společnostmi 
v souladu s článkem 4. Informace se 
poskytují včas, písemně a musí být 
přiměřené a srozumitelné.
Pokud společnost žádost o informace 
zamítne, poskytne náležité a podrobné 
odůvodnění písemně a v přiměřené lhůtě. 
V případě, že společnost neposkytne 
dostatečné odůvodnění, ignoruje žádost 
nebo odmítne zveřejnit. Členské státy 
zajistí, aby příslušné orgány byly 
oprávněny nařídit zpřístupnění informací.
4. Společnost rovněž informuje 
zúčastněné strany o své politice náležité 
péče a o jejím provádění, k čemuž mají 
možnost přispět.
5. Není-li smysluplná spolupráce se 
zúčastněnými stranami pro společnost 
proveditelná nebo není-li pro zúčastněné 
strany bezpečná, zváží se jiné rozumné a 
důvěryhodné alternativy.

Pozměňovací návrh 94

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem poskytování podpory 
společnostem nebo orgánům členských 
států ohledně toho, jak by společnosti měly 
plnit své povinnosti náležité péče, může 
Komise po poradě s členskými státy a 

Za účelem poskytování podpory 
společnostem nebo orgánům členských 
států ohledně toho, jak by společnosti měly 
plnit své povinnosti náležité péče, může 
Komise po poradě s členskými státy a 
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zúčastněnými stranami, Agenturou 
Evropské unie pro základní práva, 
Evropskou agenturou pro životní prostředí 
a v příslušných případech s mezinárodními 
subjekty s odbornými znalostmi v oblasti 
náležité péče vydat pokyny, včetně pokynů 
pro konkrétní odvětví nebo konkrétní 
nepříznivé dopady.

zúčastněnými stranami, Agenturou 
Evropské unie pro základní práva, 
Evropskou agenturou pro životní 
prostředí, Agenturou Evropské unie pro 
justiční spolupráci v trestních věcech 
(Eurojust), Agenturou Evropské unie pro 
spolupráci v oblasti prosazování práva 
(Europol), Úřadem evropského veřejného 
žalobce, Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF), a v příslušných 
případech s mezinárodními subjekty s 
odbornými znalostmi v oblasti náležité 
péče vydat pokyny týkající se:

a) konkrétních odvětví, a zejména vysoce 
rizikových odvětví hospodářské činnosti, 
jež vedou k závažným nepříznivým 
dopadům; Komise neprodleně vypracuje 
obecné pokyny týkající se toho, jak 
finanční podniky dodržují tuto směrnici, a 
to i s ohledem na pojmy hodnotového 
řetězce a přístup založený na posouzení 
rizik;
b) dopadů na právní stát a systémy řádné 
správy věcí veřejných;
c) kulturně citlivou náležitou péči 
zohledňující rovnost žen a mužů;
d) - konkrétních nepříznivých dopadů;

e) provádění zvýšené náležité péče v 
oblastech postižených konflikty a vysoce 
rizikových oblastech;
f) bezpečného, účinného a smysluplného 
zapojení zúčastněných stran do všech 
postupů náležité péče;
g) mapování hodnotových řetězců 
společností a účinného postupu sledování 
chování obchodních partnerů v rámci 
hodnotových řetězců;
h) opatření, která by společnosti měly 
přijmout k řešení problémů, s nimiž se 
potýkají drobní zemědělci, včetně přístupu 
k důstojné mzdě;
i) usnadnění přístupu ke spravedlnosti pro 
oběti a osoby, skupiny osob a organizace s 
oprávněnými zájmy;
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j) prevence a zmírnění rizik odvetných 
opatření, kterým čelí zúčastněné strany, 
včetně ochránců lidských práv, životního 
prostředí, právního státu a řádné správy 
věcí veřejných, za jejich zapojení do 
procesů náležité péče;
k) zodpovědného odchodu ze škodlivých 
obchodních vztahů nebo z určité oblasti či 
hospodářského odvětví; a
l) spolupráce s orgány partnerských zemí 
za účelem provádění vyšetřování.

Dodržování těchto pokynů společnostmi 
se považuje za předpoklad pro splnění 
požadavků této směrnice, na které pokyny 
odkazují.

Pozměňovací návrh 95

Návrh směrnice
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14 Článek 14

Doprovodná opatření Doprovodná opatření

-1. Členské státy poskytují informace 
a účinnou podporu potenciálně dotčeným 
a dotčeným zúčastněným stranám, včetně 
specializovaných internetových stránek, 
platforem nebo portálů, právního 
poradenství a správní podpory při 
uplatňování práv, která jim poskytuje tato 
směrnice.

1. Členské státy jednotlivě nebo 
společně zřídí a budou provozovat 
specializované internetové stránky, 
platformy nebo portály za účelem 
poskytování informací a podpory 
společnostem a partnerům, s nimiž mají 
společnosti ve svých hodnotových 
řetězcích zavedené obchodní vztahy, 
s cílem podpořit jejich snahu o plnění 
povinností vyplývajících z této směrnice. V 
tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost malým a středním podnikům, 

1. Členské státy jednotlivě nebo 
společně zřídí a budou provozovat 
specializované internetové stránky, 
platformy nebo portály za účelem 
poskytování informací a podpory 
společnostem a partnerům, s nimiž mají 
společnosti ve svých hodnotových 
řetězcích obchodní vztahy, s cílem 
podpořit jejich snahu o plnění povinností 
vyplývajících z této směrnice. V tomto 
ohledu je třeba věnovat zvláštní pozornost 
malým a středním podnikům, které se 



PE736.709v02-00 92/123 AD\1271249CS.docx

CS

které se nacházejí v hodnotových řetězcích 
společností.

nacházejí v hodnotových řetězcích 
společností.

2. Aniž jsou dotčena platná pravidla 
státní podpory, mohou členské státy malým 
a středním podnikům poskytovat finanční 
podporu.

2. Aniž jsou dotčena platná pravidla 
státní podpory, mohou členské státy malým 
a středním podnikům poskytovat finanční 
podporu pro účely dodržení této směrnice. 
Členské státy mohou zúčastněným 
stranám poskytnout finanční podporu za 
účelem zvýšení jejich informovanosti a 
usnadnění přístupu k právům, která jim 
poskytuje tato směrnice.

3. Komise může doplnit podpůrná 
opatření členských států vycházející ze 
stávajících opatření Unie na podporu 
náležité péče v Unii a ve třetích zemích a 
může navrhnout nová opatření, včetně 
usnadnění společných iniciativ 
zúčastněných stran, s cílem pomoci 
společnostem při plnění jejich povinností.

3. Komise a členské státy vypracují 
mechanismy spolupráce a partnerství se 
třetími zeměmi s cílem řešit základní 
příčiny porušování lidských práv, 
poškozování životního prostředí a 
právního státu a řádné správy věcí 
veřejných a navrhnou nová opatření. To 
zahrnuje usnadnění partnerství se 
sdílenou hodnotou, jakož i společných 
iniciativ zúčastněných stran s cílem 
vybudovat kapacitu hospodářských 
subjektů na začátku hodnotového řetězce 
s cílem pomoci společnostem plnit jejich 
povinnosti.
3a. Komise podporuje bezpečný 
participativní sběr nezávislých údajů o 
nepříznivých dopadech na lidská práva, 
životní prostředí, právní stát a řádnou 
správu věcí veřejných a podniká nezbytné 
kroky, aby tyto údaje mohly být 
zohledněny.
3b. Komise, zejména v rozvojových zemích 
a v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2021/9471a, 
poskytne opatření, včetně finanční 
podpory, zaměřená na:
a) zvyšování informovanosti a budování 
kapacit zúčastněných stran s cílem zajistit 
jejich aktivní účast na postupech náležité 
péče;
b) sledování provádění této směrnice a 
postupů náležité péče;
c) podporu přístupu obětí a osob a skupin 
osob s oprávněnými zájmy ke 
spravedlnosti, včetně předložení 
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opodstatněných obav podle článku 19 
orgánům dozoru;
d) příspěvek ke sbližování, harmonizaci a 
profesionalizaci soukromých 
standardních systémů, metriky, systémů 
monitorování a hodnocení, jakož i 
formátů účetnictví a podávání zpráv s 
cílem zajistit důvěryhodné, genderově 
citlivé, spolehlivé, proveditelné a 
srovnatelné údaje o výkonnosti týkající se 
náležité péče.

4. Společnosti se mohou spolehnout 
na programy v daném odvětví a 
vícestranné iniciativy na podporu plnění 
svých povinností uvedených v článcích 5 
až 11 této směrnice v rozsahu, v jakém jsou 
tyto programy a iniciativy pro podporu 
plnění těchto povinností vhodné. Komise a 
členské státy mohou usnadnit šíření 
informací ohledně těchto programů nebo 
iniciativ a o jejich výsledcích. Komise 
může ve spolupráci s členskými státy vydat 
pokyny pro posuzování vhodnosti 
programů a vícestranných iniciativ v 
daném odvětví.

4. Společnosti se mohou spolehnout 
na programy v daném odvětví a 
vícestranné iniciativy na podporu plnění 
svých povinností uvedených v článcích 5 
až 11 této směrnice v rozsahu, v jakém jsou 
tyto programy a iniciativy pro podporu 
plnění těchto povinností vhodné. Komise a 
členské státy mohou usnadnit šíření 
informací ohledně těchto programů nebo 
iniciativ a o jejich výsledcích. Komise 
může ve spolupráci s členskými státy vydat 
pokyny pro posuzování vhodnosti 
programů v daném odvětví a vícestranných 
iniciativ. Kritéria pro posouzení vhodnosti 
programů v daném odvětví zahrnují 
zohlednění hledisek občanské společnosti 
do auditů a řízení norem a mechanismů 
pro podávání stížností podle kritérií 
účinnosti Zásad OSN pro podnikání a 
lidská práva.
Využívání odvětvových systémů a 
vícestranných iniciativ nezbavuje 
společnost její individuální odpovědnosti 
za provedení náležité péče ani nebrání její 
odpovědnosti pro účely dodržení této 
směrnice.
___________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2021/947 ze dne 9. června 
2021, kterým se zřizuje Nástroj pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci – Globální Evropa, mění a 
zrušuje rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 466/2014/EU a 
zrušují nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1601 a nařízení Rady 



PE736.709v02-00 94/123 AD\1271249CS.docx

CS

(ES, Euratom) č. 480/2009 (Úř. věst. L 
209, 14.6.2021, s. 1).

Pozměňovací návrh 96

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) 
a čl. 2 odst. 2 písm. a) přijaly plán 
zajišťující, že obchodní model a strategie 
dané společnosti budou slučitelné s 
přechodem na udržitelné hospodářství a s 
omezením globálního oteplování na 1,5 °C 
v souladu s Pařížskou dohodou. Tento plán 
zejména na základě informací, které má 
společnost přiměřeně k dispozici, 
identifikuje, do jaké míry představuje 
změna klimatu riziko pro činnosti 
společnosti nebo do jaké míry ji činnosti 
společnosti ovlivňují.

1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti po konzultaci s odbory, 
zástupci pracovníků a zúčastněnými 
stranami vypracovaly, přijaly a účinně 
prováděly plán zajišťující, že obchodní 
model a strategie dané společnosti budou v 
souladu s přechodem na udržitelné 
hospodářství a s omezením globálního 
oteplování na 1,5 °C v souladu s Pařížskou 
dohodou a cílem dosáhnout do roku 2050 
klimatické neutrality, jak je stanoveno v 
nařízení (EU) 2021/1119. Tento plán 
musí:

a) být založen na důkazech a pravidelně 
aktualizován v souladu s nejlepšími 
dostupnými vědeckými poznatky;
b) zohledňovat celý hodnotový řetězec a 
zabývat se emisemi oblasti působnosti 1, 2 
a 3;
c) definovat krátkodobé a střednědobé 
absolutní cíle snížení pro roky 2025 a 
2030, které jsou každých pět let až do roku 
2050 přezkoumávány, a vysvětlit jejich 
soulad se scénářem 1,5 °C s nulovým 
nebo omezeným překročením a zda jsou 
tyto cíle založeny na vědeckých poznatcích 
v souladu s nejnovějšími doporučeními 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) a Evropského vědeckého 
poradního výboru pro změnu klimatu;
d) vymezit prováděcí opatření pro každou 
oblast působnosti a cíl související s 
vysvětlením identifikovaných 
dekarbonizačních nástrojů;
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e) definovat finanční a investiční plány 
určené k dosažení cílů a zavázat se k 
jejich plnění.

Pozměňovací návrh 97

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že změna klimatu je nebo měla být 
identifikována jako hlavní riziko pro 
činnosti společnosti nebo jako jejich 
hlavní dopad, společnost zahrnula do 
svého plánu cíle snížení emisí.

vypouští se

Pozměňovací návrh 98

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby 
společnosti při stanovování pohyblivé 
složky odměny řádně zohlednily plnění 
povinností uvedených v odstavcích 1 a 2, 
pokud je pohyblivá složka odměny spojena 
s podílem člena orgánu společnosti na 
obchodní strategii společnosti a jejích 
dlouhodobých zájmech a udržitelnosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh 99

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby členové 
orgánů podniku byli přímo a osobně 
odpovědní za dohled nad povinnostmi 
stanovenými v prvním odstavci.
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Pozměňovací návrh 100

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise zveřejní seznam orgánů 
dohledu, a to rovněž na svých 
internetových stránkách. Komise bude 
tento seznam pravidelně aktualizovat na 
základě informací obdržených od 
členských států.

7. Komise zveřejní seznam orgánů 
dohledu, a to rovněž na svých 
internetových stránkách, a případně 
příslušné pravomoci těchto orgánů. 
Komise bude tento seznam pravidelně 
aktualizovat na základě informací 
obdržených od členských států.

Pozměňovací návrh 101

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Členské státy zajistí, aby orgány 
dohledu měly kvalifikaci, odbornost a 
znalosti v oblasti lidských práv, 
pracovního práva, životního prostředí, 
právního státu a řádné správy věcí 
veřejných, aby mohly účinně plnit své 
povinnosti a vykonávat své pravomoci.

Pozměňovací návrh 102

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b. Členské státy zajistí, aby orgány 
dohledu zveřejňovaly a zpřístupňovaly 
výroční zprávu s podrobným popisem 
svých minulých činností, budoucího 
pracovního plánu a priorit. To zahrnuje 
podávání zpráv o uzavřených šetřeních a 
jejich výsledcích, možných sankcích nebo 
jiných rozhodnutích o šetřeních.
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Pozměňovací návrh 103

Návrh směrnice
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 Článek 18

Pravomoci orgánů dohledu Pravomoci orgánů dohledu

1. Členské státy zajistí, aby orgány 
dohledu měly odpovídající pravomoci a 
zdroje k plnění úkolů, které jim ukládá tato 
směrnice, včetně pravomoci požadovat 
informace a provádět šetření týkající se 
plnění povinností stanovených v této 
směrnici.

1. Členské státy zajistí, aby orgány 
dohledu měly odpovídající pravomoci a 
zdroje k plnění úkolů, které jim ukládá tato 
směrnice, včetně pravomoci požadovat, 
aby podniky poskytly veškeré nezbytné 
informace, a provádět šetření, která mohou 
případně zahrnovat návštěvy na místě 
týkající se plnění povinností stanovených v 
této směrnici.

2. Orgán dohledu může zahájit šetření 
z vlastního podnětu nebo na základě 
opodstatněných obav, které mu byly 
sděleny podle článku 19, pokud má za to, 
že má dostatečné informace o možném 
porušení povinností stanovených ve 
vnitrostátních předpisech přijatých podle 
této směrnice ze strany společnosti.

2. Orgán dohledu může zahájit šetření 
z vlastního podnětu nebo na základě 
opodstatněných obav, které mu byly 
sděleny podle článku 19.

3. Kontroly se provádějí v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy členského 
státu, v němž se kontrola provádí, a po 
předchozím upozornění společnosti, s 
výjimkou případů, kdy by předchozí 
oznámení bránilo účinnosti kontroly. 
Pokud chce orgán dohledu v rámci svého 
šetření provést kontrolu na území jiného 
než svého členského státu, vyžádá si 
pomoc orgánu dohledu v tomto členském 
státě podle čl. 21 odst. 2.

3. Kontroly se provádějí v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy členského 
státu, v němž se kontrola provádí, a bez 
předchozího upozornění společnosti. 
Pokud chce orgán dohledu v rámci svého 
šetření provést kontrolu na území jiného 
než svého členského státu, vyžádá si 
pomoc orgánu dohledu v tomto členském 
státě podle čl. 21 odst. 2.

4. Zjistí-li orgán dohledu v důsledku 
opatření přijatých podle odstavců 1 a 2 
nedodržení vnitrostátních předpisů 
přijatých podle této směrnice, poskytne 
dotyčné společnosti přiměřenou lhůtu k 
přijetí nápravných opatření, je-li to možné.

4. Zjistí-li orgán dohledu v důsledku 
opatření přijatých podle odstavců 1 a 2 
nedodržení vnitrostátních předpisů 
přijatých podle této směrnice, poskytne 
dotyčné společnosti přiměřenou lhůtu k 
přijetí nápravných opatření, je-li to možné.

Přijetí nápravných opatření nebrání uložení 
správních sankcí nebo uplatnění 
občanskoprávní odpovědnosti v případě 

Přijetí nápravných opatření nebrání uložení 
správních sankcí nebo uplatnění 
občanskoprávní odpovědnosti, a to i v 
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náhrady škody v souladu s články 20 a 22. případě náhrady škody, nebo v souladu s 
články 20 a 22.

5. Při plnění svých úkolů musí mít 
orgány dohledu alespoň tyto pravomoci:

5. Při plnění svých úkolů musí mít 
orgány dohledu alespoň tyto pravomoci:

a) nařizovat ukončení porušování 
vnitrostátních předpisů přijatých podle této 
směrnice, zdržení se jakéhokoli opakování 
příslušného jednání a případně ukládat 
nápravná opatření přiměřená tomuto 
porušování a nezbytná k jeho ukončení;

a) nařizovat ukončení porušování 
vnitrostátních předpisů přijatých podle této 
směrnice, zdržení se jakéhokoli opakování 
příslušného jednání a případně ukládat 
nápravná opatření přiměřená tomuto 
porušování a nezbytná k jeho ukončení;

b) ukládat peněžité sankce v souladu s 
článkem 20;

b) ukládat účinné, přiměřené a 
odrazující peněžité sankce v souladu s 
článkem 20;

c) přijímat předběžná opatření, aby se 
zabránilo riziku vzniku vážné a 
nenapravitelné újmy.

c) přijímat předběžná opatření, aby se 
zabránilo riziku vzniku vážné a 
nenapravitelné újmy.

6. Nestanoví-li se v právním systému 
členského státu správní sankce, může se 
tento článek a článek 20 uplatnit tak, aby 
podnět k uložení sankce dal příslušný 
orgán dohledu a aby sankce byla uložena 
příslušnými vnitrostátními soudy, 
a současně je třeba zajistit, aby tyto 
prostředky právní ochrany byly účinné 
a aby jejich účinek byl rovnocenný se 
správními sankcemi, jež ukládají orgány 
dohledu.

6. Nestanoví-li se v právním systému 
členského státu správní sankce, může se 
tento článek a článek 20 uplatnit tak, aby 
podnět k uložení sankce dal příslušný 
orgán dohledu a aby sankce byla uložena 
příslušnými vnitrostátními soudy, 
a současně je třeba zajistit, aby tyto 
prostředky právní ochrany byly účinné 
a aby jejich účinek byl rovnocenný se 
správními sankcemi, jež ukládají orgány 
dohledu.

7. Členské státy zajistí, aby každá 
fyzická či právnická osoba měla právo na 
účinnou soudní ochranu proti právně 
závaznému rozhodnutí orgánu dohledu, 
které se jí týká.

7. Členské státy zajistí, aby každá 
fyzická či právnická osoba měla právo na 
účinnou soudní ochranu proti právně 
závaznému rozhodnutí orgánu dohledu, 
které se jí týká.

7a. Členské státy zajistí, aby 
rozhodnutími orgánů dohledu týkajícími 
se dodržování této směrnice ze strany 
společnosti nebyla dotčena 
občanskoprávní odpovědnost společnosti 
podle článku 22.

Pozměňovací návrh 104

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby fyzické a 
právnické osoby byly oprávněny sdělit 
kterémukoli orgánu dohledu opodstatněné 
obavy, pokud mají na základě objektivních 
okolností důvod se domnívat, že některá 
společnost nedodržuje vnitrostátní předpisy 
přijaté podle této směrnice (dále jen 
„opodstatněné obavy“).

1. Členské státy zajistí, aby fyzické a 
právnické osoby byly oprávněny sdělit 
kterémukoli orgánu dohledu opodstatněné 
obavy, pokud mají na základě objektivních 
okolností důvod se domnívat, že některá 
společnost nedodržuje vnitrostátní předpisy 
přijaté podle této směrnice (dále jen 
„opodstatněné obavy“), aniž jsou dotčeny 
jakékoli právní kroky, které mohou 
fyzické a právnické osoby zahájit v 
souladu s článkem 22.

Pozměňovací návrh 105

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby totožnost 
fyzické nebo právnické osoby, která vznáší 
odůvodněné obavy, byla chráněna na 
žádost této osoby nebo z vlastního podnětu 
orgánu dohledu.

Pozměňovací návrh 106

Návrh směrnice
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sankce Sankce

1. Členské státy stanoví pravidla pro 
sankce za porušení vnitrostátních předpisů 
přijatých podle této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující.

1. Členské státy stanoví pravidla pro 
sankce za porušení vnitrostátních předpisů 
přijatých podle této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující.

1a. Členské státy stanoví ve svém 
vnitrostátním právu alespoň tato správní 
opatření a sankce:
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a) veřejné oznámení, v němž je 
uvedena odpovědná fyzická nebo 
právnická osoba, včetně ředitelů podniku, 
a povaha daného porušení;
b) zbavení oprávnění pobírat veřejné 
výhody nebo podpory;
c) dočasný či trvalý zákaz přístupu 
k veřejnému financování, včetně 
k postupům zadávání zakázek, 
poskytování grantů a udělování koncesí; a
d) dočasný nebo trvalý zákaz výkonu 
obchodní činnosti.

2. Při rozhodování o tom, zda uložit 
sankce, a případném určování jejich 
povahy a odpovídající úrovně se náležitě 
zohlední snaha společnosti splnit veškerá 
nápravná opatření, která jí uložil příslušný 
orgán dohledu, veškeré vynaložené 
investice a veškerá cílená pomoc, kterou 
společnost poskytla podle článků 7 a 8, 
jakož i případná spolupráce s jinými 
subjekty při řešení nepříznivých dopadů v 
jejích hodnotových řetězcích.

2. Při rozhodování o tom, zda uložit 
sankce, a případném určování jejich 
povahy a odpovídající úrovně se náležitě 
zohlední:

a) snaha společnosti splnit veškerá 
nápravná opatření, která jí uložil příslušný 
orgán dohledu;

b) veškeré vynaložené investice 
a veškerá cílená pomoc, kterou společnost 
poskytla podle článků 7 a 8;

c) spolupráce s jinými subjekty při 
řešení nepříznivých dopadů v jejích 
hodnotových řetězcích;

d) závažnost a doba trvání porušení 
ze strany spolčnosti nebo závažnost 
dopadů, k nimž došlo;
e) jakékoli předchozí porušení ze 
strany společnosti;
f) získaný finanční prospěch nebo 
zamezené ztráty společnosti kvůli 
protiprávnímu jednání, pokud jsou 
dostupné příslušné údaje;
g) sankce uložené za stejné porušení 
v jiných členských státech;
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h) míra, do jaké se společnost 
zabývala podanými stížnostmi nebo 
návrhy zúčastněných stran, a to 
i prostřednictvím mechanismů pro 
podávání stížností podle článku 9;
i) veškeré další přitěžující nebo 
polehčující faktory vztahující se na 
okolnosti daného případu.

3. Jsou-li uloženy peněžité sankce, 
musí být založeny na obratu společnosti.

3. Jsou-li uloženy peněžité sankce, 
musí být přiměřené obratu společnosti.

4. Členské státy zajistí, aby jakékoli 
rozhodnutí orgánů dohledu, jehož součástí 
jsou sankce za porušení ustanovení této 
směrnice, bylo zveřejněno.

4. Členské státy zajistí, aby jakékoli 
rozhodnutí orgánů dohledu, jehož součástí 
jsou sankce za porušení ustanovení této 
směrnice, bylo zveřejněno a aby jej 
veřejnost měla k dispozici nejpozději jeden 
měsíc po uložení sankcí. To by mělo 
zahrnovat metodiku a kritéria přijatá pro 
uplatňování sankcí.

Pozměňovací návrh 107

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Síť zřídí veřejnou databázi obsahující 
seznam všech společností, na které se 
vztahuje tato směrnice. Členské státy by 
měly spolupracovat s orgány dohledu s 
cílem určit všechny mimoevropské 
podniky, na něž se vztahuje tato směrnice.
Seznam společností propojí název každé 
společnosti s prohlášením zveřejněným 
podle článku 11 nebo případně uvede, že 
společnosti prohlášení nezveřejnila.
Síť zřídí veřejnou databázi vysoce 
rizikových oblastí. Každý vstup týkající se 
vysoce rizikové oblasti by měl být spojen s 
popisem specifických rizik v této oblasti, 
jimž je vystavena, a s příslušnou 
dokumentací o těchto rizicích.

Pozměňovací návrh 108
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Návrh směrnice
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22 Článek 22

Občanskoprávní odpovědnost Občanskoprávní odpovědnost

-1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti nesly přísnou odpovědnost za 
škody vzniklé v důsledku jakéhokoli 
nepříznivého dopadu vyplývajícího z jejich 
vlastních činností, výrobků nebo služeb a 
z činností, výrobků nebo služeb jejich 
dceřiných společností.

1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti nesly odpovědnost za škody, 
pokud:

1. Členské státy zajistí, aby 
společnosti nesly odpovědnost za škody 
vzniklé v důsledku jakéhokoli 
nepříznivého dopadu vyplývajícího z 
činnosti, výrobků nebo služeb jejich 
partnerů, pokud:

a) nesplnily povinnosti stanovené v 
článcích 7 a 8 a

a) nesplnily povinnosti stanovené v 
této směrnici a;

b) v důsledku tohoto nesplnění došlo 
ke vzniku nepříznivého dopadu, u něhož se 
měla provést vhodná opatření stanovená v 
článcích 7 a 8 k jeho identifikaci, prevenci, 
zmírnění či odstranění nebo minimalizaci 
jeho rozsahu a který vedl ke vzniku škody.

b) došlo ke vzniku nepříznivého 
dopadu, u něhož se měla provést vhodná 
opatření stanovená v této směrnici k jeho 
identifikaci, prevenci, zmírnění či 
odstranění nebo minimalizaci jeho rozsahu 
a který vedl ke vzniku škody.

1a. Bez ohledu na odstavce -1 a 1 
členské státy v případě, že škoda vyplývá z 
nepříznivých dopadů způsobených 
obchodními vztahy v rámci hodnotového 
řetězce společnosti, zajistí, aby společnost 
nesla odpovědnost, ledaže prokáže, že 
jednala s náležitou péčí a provedla 
veškerá vhodná opatření k zajištění toho, 
aby ke škodě nedošlo.

2. Bez ohledu na odstavec 1 členské 
státy zajistí, aby v případě, že společnost 
přijala opatření uvedená v čl. 7 odst. 2 
písm. b) a čl. 7 odst. 4 nebo čl. 8 odst. 3 
písm. c) a čl. 8 odst. 5, nenesla 
odpovědnost za škody způsobené 
nepříznivým dopadem činností nepřímého 
partnera, s nímž má zavedený obchodní 

2. Bez ohledu na odstavec 1 členské 
státy zajistí, aby každá osoba nebo 
skupina osob s oprávněným zájmem 
mohla mít právo získat od společností v 
plném rozsahu náhradu škody vyplývající 
z jakéhokoli nepříznivého dopadu. 
Členské státy zajistí, aby společnosti měly 
právní záruku, že získají náhradu od 
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vztah, ledaže za okolností daného případu 
nebylo možné důvodně očekávat, že 
fakticky přijatá opatření, včetně opatření k 
ověření jejich dodržování, by postačovala 
k prevenci, zmírnění či odstranění 
nepříznivého dopadu nebo minimalizaci 
jeho rozsahu.

svých dceřiných společností a partnerů, s 
nimiž mají obchodní vztahy a kteří jsou 
odpovědní za nepříznivý dopad.

Při posuzování existence a rozsahu 
odpovědnosti podle tohoto odstavce se 
náležitě zohlední snaha společnosti 
provést veškerá nápravná opatření, která 
jí uložil orgán dohledu, pokud se tato 
snaha přímo vztahuje k předmětné škodě, 
veškeré vynaložené investice a veškerá 
cílená pomoc, kterou společnost poskytla 
podle článků 7 a 8, a dále veškerá 
spolupráce s jinými subjekty při řešení 
nepříznivých dopadů v jejích hodnotových 
řetězcích.

vypouští se

2a. Členské státy zajistí, aby režimy 
odpovědnosti zavedené podle tohoto 
článku řešily stávající překážky přístupu 
ke spravedlnosti, a zejména:
a) umožnily kolektivní nápravu;
b) umožnily zástupné žaloby organizací 
jednajících jménem a na ochranu 
kolektivních zájmů obětí;
c) zajistily, aby náklady řízení založené na 
ustanoveních vnitrostátního práva 
provádějících tuto směrnici nebránily 
stěžovatelům v přístupu k soudům; a
d) stanovily přiměřené a vhodné 
promlčecí lhůty pro stěžovatele nebo 
skupiny stěžovatelů k podání stížnosti u 
příslušného soudu.
2b. Členské státy uplatňují přerušení 
promlčecích lhůt po dobu trvání řízení 
spojených se stížnostmi podanými 
prostřednictvím mechanismů pro 
podávání stížností podle článku 9, s 
opatřeními přijatými orgány dohledu 
podle článku 18 a s odůvodněnými 
obavami předloženými orgánům dohledu 
podle článku 19. Pozastavení skončí 
nejdříve jeden rok od rozhodnutí orgánu 
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dohledu.
2c. Pokud žalobci předloží přiměřeně 
dostupné důkazy, jež jsou dostatečné pro 
podporu jejich žaloby v souladu s 
odstavcem 1, členské státy zajistí, aby 
soudy mohly žalovanému a třetím stranám 
nařídit, aby zveřejnily veškeré důkazy, 
které mají pod kontrolou, pokud o to 
žalobce požádá a v souladu s 
vnitrostátním procesním právem, s 
výhradou platných unijních a 
vnitrostátních pravidel důvěrnosti a 
proporcionality.

3. Občanskoprávní odpovědností 
společnosti za škody vzniklé na základě 
tohoto ustanovení není dotčena 
občanskoprávní odpovědnost jejích 
dceřiných společností ani přímých či 
nepřímých obchodních partnerů v 
hodnotovém řetězci.

3. Občanskoprávní odpovědností 
společnosti za škody vzniklé na základě 
tohoto ustanovení není dotčena společná a 
nerozdílná občanskoprávní odpovědnost 
jejích dceřiných společností ani přímých či 
nepřímých obchodních partnerů v 
hodnotovém řetězci.

4. Pravidly občanskoprávní 
odpovědnosti podle této směrnice nejsou 
dotčena pravidla Unie nebo členských států 
týkající se občanskoprávní odpovědnosti v 
souvislosti s nepříznivými dopady na 
lidská práva nebo nepříznivými dopady na 
životní prostředí, která stanoví 
odpovědnost v situacích, na něž se tato 
směrnice nevztahuje, nebo která 
odpovědnost stanoví přísněji než tato 
směrnice.

4. Pravidly občanskoprávní 
odpovědnosti podle této směrnice nejsou 
dotčena pravidla Unie nebo členských států 
týkající se občanskoprávní odpovědnosti v 
souvislosti s nepříznivými dopady na 
lidská a pracovní práva, nepříznivými 
dopady na životní prostředí a nepříznivými 
dopady na právní stát a řádnou správu 
věcí veřejných, která stanoví odpovědnost 
v situacích, na něž se tato směrnice 
nevztahuje, nebo která odpovědnost 
stanoví přísněji než tato směrnice.

4a. Členské státy v souladu se svými 
vnitrostátními soudními systémy přijmou 
nezbytná opatření k zajištění toho, aby v 
případě, kdy osoby, které se cítí poškozeny 
nedodržením povinnosti náležité péče, 
předloží soudu nebo jinému příslušnému 
orgánu skutečnosti nasvědčující tomu, že 
došlo k přímému nebo nepřímému 
porušení povinností náležité péče, 
příslušelo žalovanému prokázat, že 
jednání společnosti bylo za daných 
okolností přiměřené.

5. Členské státy zajistí, aby 
odpovědnost stanovená ve vnitrostátních 
právních předpisech, kterými se provádí 

5. Členské státy zajistí, aby 
odpovědnost stanovená ve vnitrostátních 
právních předpisech, kterými se provádí 
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tento článek, byla povinně uplatňována v 
případech, kdy právem rozhodným pro 
nároky za tímto účelem není právo 
členského státu.

tento článek, byla povinně uplatňována v 
případech, kdy právem rozhodným pro 
nároky za tímto účelem není právo 
členského státu.

Pozměňovací návrh 109

Návrh směrnice
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23 Článek 23

Ohlašování porušení a ochrana 
oznamujících osob

Ohlašování porušení a ochrana 
oznamujících osob

Na ohlašování porušení této směrnice a 
ochranu osob oznamujících tato porušení 
se vztahuje směrnice (EU) 2019/1937.

Na ohlašování porušení této směrnice a 
ochranu osob oznamujících tato porušení 
se vztahuje směrnice (EU) 2019/1937.

Členské státy zajistí, aby se společnosti 
zdržely odvetných opatření vůči jakýmkoli 
zúčastněným stranám a jejich zástupcům 
za uplatňování jejich práv podle této 
směrnice, a identifikují riziko odvetných 
opatření a represí v souvislosti s jejich 
obchodními vztahy a hodnotovými řetězci, 
takovému riziku předcházejí a zmírňují je 
a monitorují.
Členské státy zajistí, aby společnosti nesly 
odpovědnost za odvetná opatření proti 
zúčastněným stranám a jejich zástupcům, 
včetně oznamovatelů a ochránců lidských 
práv, životního prostředí, právního státu a 
řádné správy věcí veřejných, která 
podnikly samy nebo subjekty k tomu 
pověřené.
Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby všechny postupy 
zapojení zúčastněných stran, a zejména 
postupy zavedené za účelem podávání 
stížností nebo vznášení připomínek, 
umožňovaly důvěrnost těchto připomínek, 
jakož i anonymitu a bezpečnost a fyzickou 
a právní integritu všech zúčastněných 
stran a stěžovatelů, včetně obránců 
lidských práv a životního prostředí a 
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právního státu a řádné správy věcí 
veřejných. V případě, že se tyto postupy 
týkají oznamovatelů, měly by být tyto 
postupy v souladu se směrnicí (EU) 
2019/1937.

Pozměňovací návrh 110

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby členové 
orgánů společností uvedených v čl. 2 
odst. 1 při plnění své povinnosti jednat v 
nejlepším zájmu společnosti zohledňovali 
důsledky svých rozhodnutí pro 
udržitelnost, v příslušných případech 
včetně důsledků pro lidská práva, změnu 
klimatu a životní prostředí, a to v 
krátkodobém, střednědobém i 
dlouhodobém horizontu.

1. Členské státy zajistí, aby členové 
orgánů společností uvedených v čl. 2 
odst. 1 při plnění své povinnosti jednat v 
nejlepším zájmu společnosti zohledňovali 
důsledky svých rozhodnutí pro 
udržitelnost, v příslušných případech 
včetně důsledků pro lidská práva, změnu 
klimatu a životní prostředí, jakož i dopady 
na právní stát a systémy řádné správy věcí 
veřejných v zemích, regionech nebo 
územích, kde společnost, její dceřiné 
společnosti nebo partneři v dodavatelském 
řetězci vykonávají svou činnost, a to v 
krátkodobém, střednědobém i 
dlouhodobém horizontu.

Pozměňovací návrh 111

Návrh směrnice
Článek 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26 Článek 26

Zavedení náležité péče a dohled nad ní Zavedení náležité péče a dohled nad ní

1. Členské státy zajistí, aby členové 
orgánů společností uvedených v čl. 2 
odst. 1 byli odpovědní za zavedení opatření 
náležité péče uvedených v článku 4, 
zejména politiky náležité péče uvedené v 
článku 5, a dohled nad nimi, a to s 
náležitým přihlédnutím k relevantním 
podnětům zúčastněných stran a organizací 

1. Členské státy zajistí, aby členové 
orgánů společností uvedených v čl. 2 
odst. 1 byli odpovědní za zavedení opatření 
náležité péče uvedených v článku 4, 
zejména politiky náležité péče uvedené v 
článku 5, a za dohled nad nimi a za 
provádění plánu uvedeného v článku 15 s 
povinným smysluplným zapojením a 
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občanské společnosti. V tomto ohledu 
podávají členové orgánů společností 
zprávy správní radě.

náležitým zohledněním příslušných 
příspěvků všech zúčastněných stran a 
organizací občanské společnosti, včetně 
obránců lidských práv. Členové orgánů 
společností pravidelně podávají související 
zprávy správní radě, která projednává 
pokrok a výzvy při řešení zásadních 
lidských práv, pracovních práv, životního 
prostředí a právního státu a dopadů na 
řádnou správu věcí veřejných a 
přezkoumá obchodní model společnosti a 
veškeré jeho navrhované změny.

2. Členské státy zajistí, aby členové 
orgánů společností podnikli kroky k 
přizpůsobení podnikové strategie tak, aby 
zohledňovala skutečné a potenciální 
nepříznivé dopady identifikované podle 
článku 6 a veškerá opatření přijatá podle 
článků 7 až 9.

2. Členské státy zajistí, aby členové 
orgánů společností podnikli kroky k 
přizpůsobení podnikových modelů a 
podnikové strategie tak, aby zohledňovala 
náležitou péči podniků v oblasti 
udržitelnosti a skutečné a potenciální 
nepříznivé dopady identifikované podle 
článku 6 a veškerá opatření přijatá podle 
článků 7 až 9.

2a. Komise zřídí odbornou poradní 
skupinu pro náležitou péči, která bude 
podporovat subjekty a poskytovat 
poradenství ohledně provádění této 
směrnice a osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh 112

Návrh směrnice
Příloha I – část I – dílčí nadpis 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Porušování práv a zákazů obsažených v 
mezinárodních úmluvách o lidských 
právech

Porušování lidských a pracovních práv a 
zákazů obsažených v mezinárodních 
úmluvách o lidských a pracovních právech

Pozměňovací návrh 113

Návrh směrnice
Příloha I – část I – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. porušení práva na spravedlivé a 
uspokojivé pracovní podmínky, včetně 

7. porušení práva na spravedlivé a 
uspokojivé pracovní podmínky, včetně 
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spravedlivé mzdy, slušného života, 
bezpečných a zdravotně nezávadných 
pracovních podmínek a rozumného 
vymezení pracovních hodin v souladu s 
článkem 7 Mezinárodního paktu o 
hospodářských, sociálních a kulturních 
právech;

spravedlivé mzdy, slušného života, 
bezpečných a zdravotně nezávadných 
pracovních podmínek a rozumného 
vymezení pracovních hodin v souladu s 
článkem 7 Mezinárodního paktu 
o hospodářských, sociálních a kulturních 
právech a s čl. 23 odst. 3 a čl. 24. odst. 1 
Všeobecné deklarace lidských práv;

Odůvodnění

Články 23 a 25 Všeobecné deklarace lidských práv nabízejí další podrobné objasnění prvků 
důstojné životní úrovně a spravedlivých a příznivých pracovních podmínek.

Pozměňovací návrh 114

Návrh směrnice
Příloha I – část I – bod 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v souladu s článkem 3 Všeobecné 
deklarace lidských práv, článkem 5 
Mezinárodního paktu o občanských a 
politických právech a článkem 12 
Mezinárodního paktu o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech;

v souladu s článkem 3 Všeobecné 
deklarace lidských práv, článkem 5 
Mezinárodního paktu o občanských a 
politických právech a článkem 12 
Mezinárodního paktu o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech a právem 
na čisté, zdravé a udržitelné životní 
prostředí;

Pozměňovací návrh 115

Návrh směrnice
Příloha I – část I – bod 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20. porušení práva původních obyvatel 
na půdu, území a zdroje, které tradičně 
vlastnili, obývali nebo jinak využívali či 
získávali, v souladu s článkem 25, čl. 26 
odst. 1 a 2, článkem 27 a čl. 29 odst. 2 
Deklarace Organizace spojených národů o 
právech původních obyvatel;

20. porušení práva původních obyvatel 
na půdu, území a zdroje, které tradičně 
vlastnili, obývali nebo jinak využívali či 
získávali, v souladu s Deklarací 
Organizace spojených národů o právech 
původních obyvatel;
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Pozměňovací návrh 116

Návrh směrnice
Příloha I – část I – bod 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20a. porušení práva původních obyvatel 
udělit, změnit, odepřít nebo odvolat svůj 
svobodný, předchozí a informovaný 
souhlas s intervencemi, rozhodnutími a 
činnostmi, které mohou mít vliv na jejich 
půdu, území, zdroje a práva, v souladu s 
článkem 10, čl. 11 odst. 2, články 19 a 28, 
čl. 29 odst. 2, čl. 32 odst. 2 Deklarace 
OSN o právech původních obyvatel a 
článkem 6 a čl. 16 odst. 2 Úmluvy MOP 
č. 169 o domorodém a kmenovém 
obyvatelstvu;

Odůvodnění

V souladu s Deklarací OSN o právech původních obyvatel a Úmluvou MOP č. 169 o 
domorodém a kmenovém obyvatelstvu by měl být do přílohy doplněn výslovný odkaz na 
svobodný, předchozí a informovaný souhlas původních obyvatel.

Pozměňovací návrh 117

Návrh směrnice
Příloha I – část I – bod 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21a. v oblastech zasažených konfliktem 
porušování mezinárodního 
humanitárního práva, jak je stanoveno 
zejména v Ženevských úmluvách 
a dodatkových protokolech;

Pozměňovací návrh 118

Návrh směrnice
Příloha I – část I – dílčí nadpis 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úmluvy o lidských právech a 
základních svobodách

2. Úmluvy o lidských, pracovních 
právech a základních svobodách

 Všeobecná deklarace lidských práv,  Všeobecná deklarace lidských práv,

 Mezinárodní pakt o občanských a 
politických právech,

Mezinárodní pakt o občanských a 
politických právech,

 Mezinárodní pakt o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech,

Mezinárodní pakt o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech,

 Úmluva o zabránění a trestání 
zločinu genocida,

Úmluva o zabránění a trestání 
zločinu genocida,

 Úmluva proti mučení a jinému 
krutému, nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání,

Úmluva proti mučení a jinému 
krutému, nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání,

 Mezinárodní úmluva o odstranění 
všech forem rasové diskriminace,

Mezinárodní úmluva o odstranění 
všech forem rasové diskriminace,

 Úmluva o odstranění všech forem 
diskriminace žen,

Úmluva o odstranění všech forem 
diskriminace žen,

 Úmluva o právech dítěte, Úmluva o právech dítěte,

 Úmluva o právech osob se 
zdravotním postižením,

Úmluva o právech osob se 
zdravotním postižením,

 Deklarace Organizace spojených 
národů o právech původních obyvatel,

Deklarace Organizace spojených 
národů o právech původních obyvatel,

 Mezinárodní úmluva na ochranu všech 
osob před nuceným zmizením,

 Deklarace o právech příslušníků 
národnostních, etnických, náboženských a 
jazykových menšin,

Deklarace o právech příslušníků 
národnostních, etnických, náboženských a 
jazykových menšin,

 Deklarace Organizace spojených 
národů o odstranění násilí páchaného na 
ženách,

 Deklarace Organizace spojených 
národů o právech rolníků a jiných osob 
pracujících ve venkovských oblastech,

 Deklarace OSN o obráncích lidských 
práv,

 Rezoluce Valného shromáždění OSN o 
lidském právu na čisté, zdravé a udržitelné 
životní prostředí,
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 Úmluva Organizace spojených 
národů proti nadnárodnímu 
organizovanému zločinu a Protokol o 
předcházení, potlačování a trestání 
obchodování s lidmi, zejména se ženami a 
dětmi (Palermský protokol), doplňující 
Úmluvu Organizace spojených národů 
proti nadnárodnímu organizovanému 
zločinu,

Úmluva Organizace spojených 
národů proti nadnárodnímu 
organizovanému zločinu a Protokol o 
předcházení, potlačování a trestání 
obchodování s lidmi, zejména se ženami a 
dětmi (Palermský protokol), doplňující 
Úmluvu Organizace spojených národů 
proti nadnárodnímu organizovanému 
zločinu,

 Mezinárodní úmluva na ochranu práv 
všech migrujících pracovníků a členů 
jejich rodin,

 Deklarace MOP o základních 
principech a právech v práci,

Deklarace MOP o základních 
principech a právech v práci,

 Tripartitní deklarace MOP o 
principech týkajících se nadnárodních 
společností a sociální politiky;

Tripartitní deklarace MOP o 
principech týkajících se nadnárodních 
společností a sociální politiky;

 Základní/stěžejní úmluvy 
Mezinárodní organizace práce:

Základní/stěžejní úmluvy 
Mezinárodní organizace práce:

 Úmluva o svobodě sdružování a 
ochraně práva odborově se organizovat, 
1948 (č. 87),

Úmluva o svobodě sdružování a 
ochraně práva odborově se organizovat, 
1948 (č. 87),

 Úmluva o provádění zásad práva 
organizovat se a kolektivně vyjednávat, 
1949 (č. 98),

Úmluva o provádění zásad práva 
organizovat se a kolektivně vyjednávat, 
1949 (č. 98),

 Úmluva o nucené nebo povinné 
práci, 1930 (č. 29) a její protokol z roku 
2014,

Úmluva o nucené nebo povinné 
práci, 1930 (č. 29) a její protokol z roku 
2014,

 Úmluva o odstranění nucené práce, 
1957 (č. 105),

Úmluva o odstranění nucené práce, 
1957 (č. 105),

 Úmluva o nejnižším věku pro vstup 
do zaměstnání, 1973 (č. 138),

Úmluva o nejnižším věku pro vstup 
do zaměstnání, 1973 (č. 138),

 Úmluva o zákazu a okamžitých 
opatřeních k odstranění nejhorších forem 
dětské práce, 1999 (č. 182),

Úmluva o zákazu a okamžitých 
opatřeních k odstranění nejhorších forem 
dětské práce, 1999 (č. 182),

 Úmluva o stejném odměňování 
pracujících mužů a žen za práci stejné 
hodnoty, 1951 (č. 100),

Úmluva o stejném odměňování 
pracujících mužů a žen za práci stejné 
hodnoty, 1951 (č. 100),

 Úmluva o diskriminaci (zaměstnání 
a povolání), 1958 (č. 111).

Úmluva o diskriminaci (zaměstnání 
a povolání), 1958 (č. 111).

 Úmluva Mezinárodní organizace práce 
o pracovnících v domácnosti z roku 2011 
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(č. 169),

 Úmluva Mezinárodní organizace práce 
o násilí a obtěžování z roku 2019 (č. 190),
Nástroje mezinárodního humanitárního 
práva – čtyři Ženevské úmluvy z roku 
1949:

 Úmluva (I) o zlepšení osudu raněných 
a nemocných příslušníků ozbrojených sil 
v poli,

 Convention (II) for the 
Amelioration of the Condition of 
Wounded, Sick and Shipwrecked 
Members of Armed Forces at Sea

 Úmluva (III) o zacházení s válečnými 
zajatci,

 Úmluva (IV) o ochraně civilních osob za 
války,

 Dodatkové protokoly k Ženevským 
úmluvám.
Římský statut Mezinárodního trestního 
soudu,

 Evropská úmluva o lidských právech,

 Listina základních práv Evropské unie,

 Evropská sociální charta,

Pozměňovací návrh 119

Návrh směrnice
Příloha I – část II – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PORUŠOVÁNÍ MEZINÁRODNĚ 
UZNÁVANÝCH CÍLŮ A ZÁKAZŮ 
OBSAŽENÝCH V ÚMLUVÁCH O 
ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

PORUŠOVÁNÍ CÍLŮ A ZÁKAZŮ 
UZNANÝCH NA ÚROVNI UNIE A NA 
MEZINÁRODNÍ ÚROVNI 
OBSAŽENÝCH V ÚMLUVÁCH O 
ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A 
LEGISLATIVA UNIE

Pozměňovací návrh 120
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Návrh směrnice
Příloha I – část II a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PORUŠENÍ POVINNOSTÍ, ZÁKAZŮ A 
NOREM OBSAŽENÝCH V 
MEZINÁRODNÍCH A 
REGIONÁLNÍCH ÚMLUVÁCH A 
POKYNECH TÝKAJÍCÍCH SE 
PRÁVNÍHO STÁTU A ŘÁDNÉ SPRÁVY 
VĚCÍ VEŘEJNÝCH
1. PORUŠENÍ MEZINÁRODNĚ A 
REGIONÁLNĚ UZNÁVANÝCH 
ZÁVAZKŮ, ZÁKAZŮ A NOREM
1. Porušení povinnosti dodržovat 
pravidla Unie týkající se finančních 
informací zveřejňovaných společnostmi, 
jak je stanoveno: 
a) v nařízení (ES) č. 1606/2002 pro 
kotované společnosti
b) ve směrnici 2013/34/EU pro 
nekótované společnosti a malé podniky.
2. Porušení povinnosti dodržovat 
směrnici Evropského parlamentu a 
Rady2014/95/EU1a, bez ohledu na to, zda 
je společnost v soukromém nebo státním 
vlastnictví nebo pod státní kontrolou.
3. Porušení povinností v oblasti boje 
proti korupci, které by mělo mimo jiné 
zahrnovat:
a) úmyslný příslib, nabízení nebo 
poskytnutí neoprávněné výhody úřední 
osobě nebo jakékoli jiné osobě, přímo či 
nepřímo, aby veřejný činitel nebo osoba 
zneužívala svého skutečného nebo 
předpokládaného vlivu s cílem získat od 
správy nebo orgánu veřejné moci státu, 
který je smluvní stranou této úmluvy, 
neoprávněnou výhodu pro původního 
podněcovatele nebo pro jakoukoli jinou 
osobu;
b) úmyslné navázání nebo přijetí 
neoprávněné výhody veřejným činitelem 
nebo jakoukoli jinou osobou, ať už přímo 
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či nepřímo, pro sebe nebo pro jinou 
osobu, aby veřejný činitel nebo osoba 
zneužívala svého skutečného nebo 
předpokládaného vlivu s cílem získat od 
veřejné správy nebo orgánu veřejné moci 
státu, který je smluvní stranou úmluvy, 
neoprávněnou výhodu;
c) úmyslný příslib, nabízení nebo 
přímé či nepřímé poskytnutí neoprávněné 
výhody jakékoli osobě, která v jakémkoli 
postavení řídí nebo pracuje pro subjekt 
soukromého sektoru nebo státem 
vlastněný nebo státem ovládaný podnik 
pro tuto osobu sama nebo pro jinou 
osobu, aby v rozporu se svými 
povinnostmi jednala nebo se zdržela 
jednání;
d) úmyslné navázání nebo přímé či 
nepřímé přijetí neoprávněné výhody 
jakoukoli osobou, která v jakémkoli 
postavení řídí nebo pracuje pro subjekt 
soukromého sektoru nebo podnik 
vlastněný státem nebo státem ovládaný 
podnik pro tuto osobu sama nebo pro 
jinou osobu, aby v rozporu se svými 
povinnostmi jednala nebo se zdržela 
jednání;
e) úmyslné zpronevěry, kterých se v 
rámci hospodářských, finančních nebo 
obchodních činností dopustila osoba, 
která v jakémkoli postavení řídí nebo 
pracuje v soukromé nebo státem vlastněné 
nebo státem ovládané společnosti 
jakéhokoli majetku, soukromých 
prostředků nebo cenných papírů nebo 
jakékoli jiné hodnoty, která jí byla svěřena 
na základě jejího postavení;
f) nemá zaveden kodex chování pro 
správné, čestné a řádné provádění 
obchodních činností, a to jak soukromých, 
tak státních nebo státem ovládaných, a 
všech příslušných profesí a pro 
předcházení střetům zájmů a pro podporu 
používání osvědčených obchodních 
postupů mezi podniky a ve smluvních 
vztazích podniků se státy v celém 
dodavatelském řetězci;
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g) nedostatečná transparentnost mezi 
obchodními partnery, včetně vhodných 
opatření týkajících se totožnosti 
právnických a fyzických osob zapojených 
do zakládání a řízení společností, včetně 
jejich skutečných majitelů;
h) neexistence náležité prevence 
zneužívání postupů upravujících 
soukromé nebo státem vlastněné nebo 
státem ovládané subjekty, včetně postupů 
týkajících se dotací a licencí udělovaných 
orgány veřejné moci na obchodní 
činnosti;
i) neexistence předcházení střetům 
zájmů uložením vhodných a přiměřených 
omezení profesní činnosti bývalých 
úředních osob nebo omezení 
zaměstnávání úředníků veřejné správy po 
jejich odstoupení nebo odchodu do 
důchodu, pokud tyto činnosti nebo 
zaměstnání přímo souvisejí s funkcemi, 
které tito úředníci zastávají během svého 
funkčního období nebo nad nimiž je 
vykonáván dohled;
j) neexistence opatření, která by 
zajistila, aby s ohledem na strukturu a 
velikost společnosti byly zavedeny 
dostatečné interní kontroly auditu, které 
by pomohly předcházet korupčním činům 
a odhalovat je, a aby účetnictví a 
požadovaná účetní závěrka společnosti 
podléhaly vhodným postupům auditu a 
certifikace.
4. Porušení následujících zákazů:
a) zřízení účtů mimo účetní knihy;
b) pořizování off-thebooků nebo 
nedostatečně identifikovaných transakcí;
c) zaznamenávání neexistujících 
výdajů;
d) zápis závazků s nesprávnou 
identifikací jejich majetku;
e) používání falešných dokladů; a
f) úmyslné zničení účetních dokladů 
dříve, než stanoví zákon.
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5. Nepřijetí vhodných opatření na 
podporu aktivní účasti jednotlivců a 
skupin, zejména občanské společnosti, 
nevládních organizací a komunitních 
organizací, v závislosti na příčinách a 
závažnosti korupce a na jejím nepříznivém 
dopadu na lidská práva, životní prostředí, 
klima a nepříznivé hospodářské a sociální 
dopady na dotčené osoby a komunity a na 
právní stát a systémy správy věcí 
veřejných.
6. Úmyslné praní výnosů z trestné 
činnosti v souladu s platnými právními 
předpisy:
a) přeměna nebo převod majetku s 
vědomím, že tento majetek je výnosem z 
trestné činnosti, za účelem zatajení nebo 
zastření nezákonného původu majetku 
nebo za účelem pomoci jakékoli osobě, 
která se podílí na spáchání predikativního 
trestného činu, vyhnout se právním 
následkům svého jednání;
b) zatajení nebo zastření skutečné 
povahy, zdroje, místa, umístění, 
nakládání, pohybu nebo vlastnictví 
majetku nebo práv k němu s vědomím, že 
tento majetek je výnosem z trestné 
činnosti;
c) nabývání, držení nebo užívání 
majetku při vědomí, v době jeho obdržení, 
že tento majetek pochází z trestné 
činnosti;
d) účast, spolu s účastí nebo 
spiknutím za účelem spáchání, pokusy o 
spáchání a pomoc, účastenství, usnadnění 
a poradenství při spáchání některého z 
trestných činů, které byly stanoveny v 
souladu s platnými právními předpisy.
7. maření spravedlnosti:
a) použitím fyzické síly, výhrůžek 
nebo zastrašování nebo slibu, nabízení 
nebo poskytnutí neoprávněné výhody k 
vyvolání nepravdivých svědectví nebo 
zasahování do poskytování svědectví nebo 
předkládání důkazů v řízení v souvislosti 
se spácháním trestných činů stanovených 
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v souladu s platnými právními předpisy;
b) použitím fyzické síly, vyhrožování 
nebo zastrašování k zasahování do výkonu 
úředních povinností ze strany justičního 
nebo donucovacího úředníka v souvislosti 
se spácháním trestných činů stanovených 
v souladu s platnými právními předpisy.
2. NEÚPLNÝ SEZNAM ÚMLUV A 
POKYNŮ:
 Úmluva Organizace spojených národů 

proti korupci (2003)
 Úmluva Organizace spojených národů 

proti mezinárodnímu 
organizovanému zločinu (2000)

 Protokol proti pašování přistěhovalců 
po zemi, po moři a letecky, 
doplňující Úmluvu Organizace 
spojených národů proti 
nadnárodnímu organizovanému 
zločinu (2000).

 Protokol o prevenci, potlačování a 
trestání obchodování s lidmi, 
zejména se ženami a dětmi, 
doplňujícího Úmluvu Organizace 
spojených národů proti 
nadnárodnímu organizovanému 
zločinu.

Mezinárodní úmluva proti přijímání, 
používání, financování a odborné 
přípravě svazků z roku 1989

 Mezinárodní úmluva o potlačování 
financování terorismu z roku 1999

 Občanskoprávní zákon Rady Evropy o 
korupci z roku 1999 – Úmluva 
OECD o boji proti podplácení z 
roku 1997

 Deklarace Organizace spojených 
národů o základních principech 
spravedlnosti pro oběti trestných 
činů a zneužití moci (1985)

 Základní zásady pro nezávislost soudů 
schválené rezolucemi Valného 
shromáždění Organizace 
spojených národů 40/32 ze dne 29. 
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listopadu 1985 a 40/146 ze dne 13. 
prosince 1985,

 Zásady chování soudců v Bangalore 
(schváleno Hospodářskou a 
sociální radou v usnesení 
Hospodářské a sociální rady 
2006/23)

 Základní zásady týkající se úlohy 
advokátní komory přijaté na 8. 
kongresu Organizace spojených 
národů pro předcházení trestné 
činnosti a zacházení s pachateli, 
který se konal v Havaně (Kuba) ve 
dnech 27. srpna až 7. září 1990.

 Doporučení Výboru ministrů Rady 
Evropy členským státům Rec 
(2000) 21 ze dne 25. října 2000 o 
svobodě výkonu povolání advokáta

 Obecné zásady právnické profese přijaté 
Mezinárodní advokátní komorou 
2014 – Praktická příručka IBA o 
podnikání a lidských právech pro 
obchodní právníky (přijatá 
usnesením rady IBA ze dne 28. 
května 2016)

 CCBE Praktické otázky pro právnické a 
právnické společnosti v oblasti 
sociální odpovědnosti podniků – 
pokyny III (květen 2017)

 Zpráva pracovní skupiny o úloze 
právníků a mezinárodních 
obchodních struktur za rok 2019

 Globální pakt OSN (zásada 10)
 Pokyny OECD pro nadnárodní 

společnosti;
 ISO 26000.

1a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/95/EU ze dne 22. října 2014, 
kterou se mění směrnice 2013/34/EU, 
pokud jde o uvádění nefinančních 
informací a informací týkajících se 
rozmanitosti některými velkými podniky a 
skupinami (Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 
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1).
Pozměňovací návrh 121

Návrh směrnice
Příloha I – částt II b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

NEÚPLNÝ SEZNAM 
HOSPODÁŘSKÝCH ČINNOSTÍ, 
KTERÉ MAJÍ BÝT POVAŽOVÁNY ZA 
VYSOCE RIZIKOVÉ ČINNOSTI
Níže uvedené činnosti v hospodářském 
odvětví se považují za vysoce rizikové 
činnosti vzhledem k jejich potenciálu mít 
nepříznivé dopady na lidská práva, životní 
prostředí, právní stát a řádnou správu věcí 
veřejných, zejména v rozvojových zemích, 
kde jsou tyto činnosti prováděny.
Tento seznam vychází ze standardní 
evropské nomenklatury výrobních 
hospodářských činností (kódy NACE).
Měl by být považován za neúplný seznam, 
který může Komise aktualizovat v souladu 
s čl. 29 písm. c) této směrnice:
i) výroba textilií, oděvů, 
kožešinových výrobků, kožedělných 
výrobků a souvisejících výrobků (včetně 
obuvi) a velkoobchod a maloobchod s 
textilem, oděvy, kožešinovými výrobky, 
kožedělnými výrobky a souvisejícími 
výrobky (včetně oděvů a obuvi);
ii) zemědělství, lesnictví, rybolov 
včetně akvakultury), obhospodařování 
půdy a zdrojů (včetně ochrany přírody 
nebo jiných souvisejících činností), výroba 
potravinářských výrobků a velkoobchod 
se zemědělskými surovinami, živými 
zvířaty, živočišnými produkty, dřevem, 
potravinami a nápoji;
iii) energetika, včetně plynu, jaderné 
energie, páry, elektřiny a dalších zdrojů v 
průběhu celého jejich životního cyklu, od 
těžby, rafinace, výroby, spalování paliv, 
přepravy, skladování a nakládání s 
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odpady včetně radioaktivních odpadů;
iv) veškeré těžební činnosti, dobývání 
surovin a podpůrné těžební činnosti, a 
velkoobchod s nerostnými surovinami, 
základními produkty a meziprodukty 
nerostných surovin (včetně kovů a 
kovových rud, stavebních materiálů, paliv, 
chemikálií a jiných meziproduktů).
v) výroba, používání a likvidace 
organických a anorganických chemických 
látek, včetně léčiv, přípravků na ochranu 
rostlin a hnojiv;
vi) výroba pryžových a plastových 
výrobků a velkoobchod s těmito výrobky;
vii) výroba zbraní a střeliva, včetně 
zboží dvojího užití, a výroba vojenských 
bojových vozidel a velkoobchod s těmito 
produkty;
viii) výroba počítačových, 
elektronických a optických přístrojů a 
zařízení a velkoobchod s nimi;
ix) výroba, přenos a rozvod elektřiny;
x) odvádění, čistění a rozvod vody;
xi) sběr, příprava k likvidaci a 
likvidace odpadů;
xii) pozemní, vodní a letecká doprava 
(kromě osobní železniční dopravy, 
meziměstské a ostatní pozemní osobní 
dopravy) a potrubní doprava, jakož i 
logistika a úschova;
xiii) výstavba obytných a nebytových 
budov, inženýrské stavitelství;
xiv) stavba, opravy a údržba lodí a 
člunů;
xv) soukromé činnosti v oblasti 
bezpečnosti a služby bezpečnostních 
systémů, včetně vývoje a provozu 
biometrických a sledovacích technologií; 
a
xvi) finanční a pojišťovací činnosti.
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