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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující doporučení Komisi k náležité péči a odpovědnosti podniků
(2020/2129(INL))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2016 o odpovědnosti podniků za závažné 
porušování lidských práv ve třetích zemích (2015/2315(INI))1, ze dne 27. dubna 2017 o 
stěžejní iniciativě EU pro oděvní průmysl (2016/2140(INI))2 a ze dne 29. května 2018 o 
udržitelných financích (2018/2007(INI))3,

– s ohledem na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030 přijatou v roce 2015, zejména na 
cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje,

– s ohledem na rámcový program OSN pro obchod a lidská práva „Chránit, respektovat a 
napravovat“ z roku 2008,

– s ohledem na obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv z roku 20114,

– s ohledem na pokyny OECD pro nadnárodní společnosti5,

– s ohledem na pokyny OECD pro náležitou péči na podporu odpovědného chování 
podniků6, 

– s ohledem na pokyny OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských 
řetězcích v oděvním a obuvnickém průmyslu7,

– s ohledem na pokyny OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských 
řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových 
oblastí8,

– s ohledem na pokyny OECD/FAO pro odpovědné zemědělské dodavatelské řetězce9,

– s ohledem na pokyny OECD pro náležitou péči na podporu odpovědného chování 
podniků pro institucionální investory10,

1 P8_TA(2016)0405.
2 P8_TA(2017)0196.
3 P8_TA(2018)0215.
4 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.
5 http://mneguidelines.oecd.org/guidelines.
6 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.
7 http://www.oecd.org/industry/inv/mne/responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm.
8 https://www.oecd.org/corporate/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-of-minerals-from-
conflict-affected-and-high-risk-areas-9789264252479-en.htm.
9 https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/rbc-agriculture-supply-chains.htm.
10 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.
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– s ohledem na deklaraci Mezinárodní organizace práce (MOP) z roku 1998 o základních 
zásadách a právech při práci a na následná opatření11,

– s ohledem na tripartitní deklaraci Mezinárodní organizace práce (MOP) z roku 2017 o 
zásadách pro nadnárodní společnosti a sociální politiku12, 

– s ohledem na brožuru OSN nazvanou Genderové rozměry obecných zásad v oblasti 
podnikání a lidských práv13, 

– s ohledem na Pařížskou dohodu přijatou dne 12. prosince 2015 (dále jen „Pařížská 
dohoda“), 

– s ohledem na akční plán EU: Financování udržitelného růstu14,

– s ohledem na Zelenou dohodu pro Evropu15, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 
2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících 
zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS16 (dále jen „směrnice 
o účetnictví“),

– s ohledem na směrnici 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 
skupinami17 (dále jen „směrnice o neúčetním výkaznictví“),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 
2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého 
zapojení akcionářů18 (dále jen „směrnice o právech akcionářů),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 
2019 o ochraně osob, které oznámí porušení práva Unie19 (dále jen „směrnice o 
oznamovatelích“),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. 
listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví 
finančních služeb20 (dále jen „nařízení o zveřejňování informací“).

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 

11 https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm.
12 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_094386.pdf.
13 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Gender_Booklet_Final.pdf.
14 COM(2018) 097 final.
15 COM(2019) 640 final.
16 Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19.
17 Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 1.
18 Úř. věst. L 132, 20.5.2017, s. 1.
19 Úř. věst. L 305, 26.11.2019, s. 17.
20 Úř. věst. L 317, 9.12. 2019, s. 1.
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2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 
2019/208821 (dále jen „nařízení o taxonomii“), 

– s ohledem na pokyny Komise pro vykazování nefinančních informací (metodika 
vykazování nefinančních informací)22 a na pokyny Komise pro vykazování 
nefinančních informací: Dodatek o vykazování informací souvisejících se změnou 
klimatu23,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 ze dne 17. května 
2017, kterým se stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní 
dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených 
konfliktem a vysoce rizikových oblastí24 (dále jen „nařízení o konfliktních 
minerálech“),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 
20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh 
dřevo a dřevařské výrobky25 (dále jen „nařízení o dřevu“),

– s ohledem na francouzský zákon č. 2017-399 o povinnosti řádné péče mateřských 
společností a objednávajících podniků26,

– s ohledem na nizozemský zákon o zavedení povinnosti péče s cílem zabránit dodávkám 
zboží a služeb, které byly vyprodukovány s využitím dětské práce27,

– s ohledem na studii Generálního ředitelství pro vnější politiky Unie z února 2019 
nazvanou „Přístup k opravným prostředkům pro oběti porušování lidských práv ze 
strany podniků ve třetích zemích“28, 

– s ohledem na studii vypracovanou pro Evropskou komisi nazvanou „Požadavky na 
náležitou péči v rámci dodavatelského řetězce“29, 

– s ohledem na studii vypracovanou pro Evropskou komisi nazvanou „Povinnosti 
vedoucích pracovníků a udržitelná správa a řízení společnosti“30,  

– s ohledem na brífink Generálního ředitelství pro vnější politiky Unie z června 2020 
nazvaný „Právní předpisy EU v oblasti náležité péče: Monitorování, prosazování a 
přístup obětí ke spravedlnosti“31 a „Podstatné prvky potenciální právní úpravy týkající 

21 Úř. věst. L 198, 22.6.2020, s. 13.
22 Úř. věst. C 215, 5.7.2017, s. 1.
23 Úř. věst. C 209, 20.6.2019, s. 1.
24 Úř. věst. L 130, 19.5.2017, s. 1.
25 Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 23.
26 Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d'ordre, JORF n°0074 du 28 mars 2017.
27 Wet van 24 oktober 2019 n. 401 houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering 
van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid).
28 Tematická sekce EP pro vnější vztahy, PE 603.475 – únor 2019.
29 Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, leden 2020.
30 Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, červenec 2020.
31 Tematická sekce EP Vnější vztahy, PE 603.505 – červen 2020.
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se náležité péče v oblasti lidských práv“32,

– s ohledem na články 47 a 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že globalizace hospodářské činnosti v mnoha případech zapříčinila 
nepříznivé dopady na lidská práva, včetně sociálních a pracovních práv, životního 
prostředí a řádné správy států, a vedla k jejich zhoršení;  

B. vzhledem k tomu, že podniky by měly dodržovat lidská práva, chránit životní prostředí 
a dbát na řádnou správu věcí veřejných a neměly by mít na tyto oblasti nepříznivý 
dopad, ani k němu přispívat;  

C. vzhledem k tomu, že krize COVID-19 odhalila některé závažné nedostatky globálních 
dodavatelských řetězců a snadnost, s jakou mohou některé podniky přesunout 
nepříznivé dopady na svou hospodářskou činnost do jiných jurisdikcí; 

D. vzhledem k tomu, že podle statistik MOP je na celém světě přibližně 2,5 milionu obětí 
nucené práce, 152 milionů obětí dětské práce, 278 milionů osob za rok zemře v 
důsledku nemoci související s prací a 374 milionů osob za rok utrpí nefatální pracovní 
úraz; vzhledem k tomu, že MOP přijala několik úmluv na ochranu pracovníků, avšak 
jejich prosazování je stále nedostatečné, zejména pokud jde o trhy práce v rozvojových 
zemích; 

E. vzhledem k tomu, že tato znepokojivá situace vedla k diskusi o tom, jak přimět podniky, 
aby byly vnímavější vůči nepříznivým dopadům, které způsobují nebo k nimž 
přispívají; 

F. vzhledem k tomu, že tato diskuse vedla mimo jiné k přijetí rámců a norem pro náležitou 
péčí v rámci OSN, OECD a MOP; vzhledem k tomu však, že tyto normy jsou 
dobrovolné, a jejich uplatňování je proto omezené;

G. vzhledem k tomu, že podle studie Komise v současnosti uplatňuje náležitou péči v 
oblasti životního prostředí a lidských práv pouze 37 % dotázaných podniků a že pouze 
16 % zahrnuje celý dodavatelský řetězec; 

H. vzhledem k tomu, že některé členské státy, jako je Francie a Nizozemsko, přijaly právní 
předpisy na posílení odpovědnosti podniků a zavedly povinné rámce náležité péče; 

I. vzhledem k tomu, že Unie již přijala právní předpisy, které se týkají náležité péče, jako 
je nařízení o konfliktních minerálech a nařízení o dřevu; 

1. domnívá se, že dobrovolné normy v oblasti náležité péče mají značná omezení a že 
Unie by měla urychleně přijmout minimální požadavky na zjišťování, prevenci, 
ukončení, zmírňování, sledování, zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a nápravu 
rizik v oblasti lidských práv, životního prostředí a správy a řízení ze strany podniků 
v celém hodnotovém řetězci; je přesvědčen, že by byly přínosné pro zúčastněné strany 

32 Tematická sekce EP Vnější vztahy, PE 603.504 – červen 2020.
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i pro podniky a přinesly by harmonizaci, právní jistotu a rovné podmínky; zdůrazňuje, 
že tím by se posílila pověst podniků v EU i pověst Unie jako určujícího vzoru v oblasti 
tvorby norem; 

2. připomíná, že náležitá péče je v první řadě preventivním mechanismem a že společnosti 
by měly mít především povinnost zjišťovat rizika nebo nepříznivé dopady a přijmout 
politiky a opatření k jejich řešení; zdůrazňuje, že pokud podnik působí nepříznivé 
dopady nebo k nim přispívá, měl by zajistit nápravu;

3. zdůrazňuje, že porušování lidských práv a sociálních a environmentálních norem může 
být důsledkem vlastní činnosti společnosti nebo jejích obchodních vztahů; zdůrazňuje 
proto, že náležitá péče by měla zahrnovat celý hodnotový řetězec;

4. domnívá se, že oblast působnosti jakéhokoli budoucího povinného rámce náležité péče 
v EU by měla být široká a měla by zahrnovat všechny podniky, které se řídí právem 
některého členského státu nebo jsou usazeny na území Unie, včetně podniků 
poskytujících finanční produkty a služby, bez ohledu na jejich velikost nebo odvětví 
činnosti a na to, zda se jedná o podniky ve veřejném vlastnictví nebo ovládané podniky; 

5. domnívá se, že malé a střední podniky a mikropodniky mohou vyžadovat méně rozsáhlé 
a formalizované postupy náležité péče a že přiměřený přístup by mohl mimo jiné 
zohledňovat odvětví činnosti, velikost podniku, kontext, v němž provozuje svou 
činnost, jeho podnikatelský model, jeho postavení v hodnotových řetězcích či povahu 
jeho výrobků a služeb; 

6. zdůrazňuje, že strategie náležité péče by měly být v souladu s cíli udržitelného rozvoje a 
s cíli politiky EU v oblasti lidských práv a životního prostředí, včetně Zelené dohody 
pro Evropu, a s mezinárodní politikou EU;

7. zdůrazňuje, že náležitá péče by neměla být prováděna jako „formální plnění povinnosti“ 
a že strategie náležité péče by měly být v souladu s dynamickou povahou rizik; 
domnívá se, že tyto strategie by se měly vztahovat na každý skutečný nebo potenciální 
nepříznivý dopad, ačkoli je třeba zvážit závažnost rizika v rámci postupu stanovení 
priorit;

8. zdůrazňuje, že řádná náležitá péče vyžaduje zapojení všech zúčastněných stran a účinné 
a smysluplné konzultace; 

9. konstatuje, že koordinace na odvětvové úrovni by mohla zvýšit soudržnost a účinnost 
úsilí v rámci náležité péče;

10. domnívá se, že za účelem vymáhání náležité péče by členské státy měly určit 
vnitrostátní orgány, které budou sdílet osvědčené postupy a dohlížet na sankce a jejich 
ukládání, jež v závažných případech budou zahrnovat i trestní sankce; 

11. domnívá se, že mechanismy řešení stížností na úrovni podniků mohou zajistit účinnou a 
včasnou pomoc za předpokladu, že budou legitimní, přístupné, předvídatelné, 
spravedlivé, transparentní a v souladu s lidskými právy; 

12. dále se domnívá, že podniky by měly nést odpovědnost za škodu, kterou způsobily jimi 
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ovládané podniky nebo k níž jimi ovládané podniky přispěly v případě, že se jimi 
ovládané podniky v rámci svých obchodních vztahů s těmito podniky dopustily 
porušování mezinárodně uznávaných lidských práv nebo způsobily škodu na životním 
prostředí, aby se tak oběti mohly domoci nápravy;

13. domnívá se, že provádění náležité péče by nemělo podniky zbavovat odpovědnosti za 
škodu, kterou způsobily nebo k níž přispěly; domnívá se však také, že zavedení 
důkladného postupu náležité péče může podnikům pomoci zabránit vzniku škody;

14. domnívá se, že v souladu s programem OSN pro obchod a lidská práva nazvaným 
„Chránit, respektovat a napravovat“ by měla být příslušnost soudů EU rozšířena na 
občanskoprávní nároky související s podnikáním podané vůči podnikům EU z důvodu 
újmy způsobené v rámci jejich hodnotového řetězce v důsledku porušování lidských 
práv; dále považuje za nezbytné, aby bylo do práva EU zavedeno forum necessitatis, jež 
poskytne přístup k soudu obětem, jimž hrozí, že jim bude spravedlnost odepřena;

15. zdůrazňuje, že oběti nepříznivých dopadů způsobených činností podniku často nejsou 
dostatečně chráněny právními předpisy země, v níž byla škoda způsobena; v tomto 
ohledu se domnívá, že oběti porušování lidských práv, jehož se dopustily podniky EU, 
by měly mít možnost zvolit si právo právního systému s vysokými normami v oblasti 
lidských práv, což by mohlo být v místě, kde je obviněný podnik usazen;

16. žádá Komisi, aby bez zbytečného odkladu předložila legislativní návrh týkající se 
povinné náležité péče v rámci dodavatelského řetězce v souladu s doporučeními 
uvedenými v příloze tohoto usnesení; domnívá se, že – aniž jsou dotčeny podrobné 
aspekty budoucího legislativního návrhu –, jako právní základ návrhu by měl být zvolen 
článek 50, čl. 83 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování EU;

17. domnívá se, že požadovaný návrh nemá finanční dopady na rozpočet EU;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a doporučení uvedená v příloze 
Komisi, Radě a vládám a vnitrostátním parlamentům členských států.
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PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ:DOPORUČENÍ K OBSAHU POŽADOVANÉHO 
NÁVRHU

I. DOPORUČENÍ PRO VYPRACOVÁNÍ SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY O NÁLEŽITÉ PÉČI A ODPOVĚDNOSTI PODNIKŮ 

ZNĚNÍ POŽADOVANÉHO NÁVRHU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o náležité péči a odpovědnosti podniků 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 50, čl. 83 odst. 2 a 
článek 114 této smlouvy,

s ohledem na žádost Evropského parlamentu určenou Evropské komisi1,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru2,
v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

1. Diskuse o odpovědnosti podniků v souvislosti s lidskými právy se dostala do popředí 
zájmu v devadesátých letech minulého století, kdy nové postupy offshoringu v oblasti 
výroby oděvů a obuvi upozornily na špatné pracovní podmínky, jimž čelí mnozí 
pracovníci v globálních hodnotových řetězcích. Současně řada ropných, 
plynárenských a těžebních společností nucená působit ve stále odlehlejších oblastech, 
často vytlačovala původní obyvatelstvo bez náležité konzultace nebo kompenzace.

2. V souvislosti s narůstajícími důkazy o porušování lidských práv a znehodnocování 
životního prostředí vzrůstaly obavy o zajištění toho, aby podniky dodržovaly lidská 
práva, zejména pokud působí v zemích se slabými právními systémy a slabým 
prosazováním právních předpisů, a aby měly povinnost nést odpovědnost za 
způsobené škody nebo za škody, k nimž přispěly. V této souvislosti Rada OSN pro 
lidská práva v roce 2008 jednomyslně uvítala rámec nazvaný „Chránit, respektovat a 
napravovat“. Tento rámec spočívá na třech pilířích: povinnost států zabraňovat 
porušování lidských práv třetími stranami, včetně podniků, prostřednictvím vhodných 
politik, předpisů a soudních rozhodnutí; odpovědnost podniků za dodržování lidských 
práv, což znamená jednat s náležitou péčí s cílem zabránit porušování práv jiných 
osob a řešit nepříznivé dopady, které nastanou, jakož i větší přístup obětí k účinné 
soudní i mimosoudní právní ochraně.

1 Úř. věst. …
2 Úř. věst. …
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3. Následně schválila Rada OSN pro lidská práva v roce 2011 „Obecné zásady v oblasti 
podnikání a lidských práv“. V těchto obecných zásadách OSN byl zaveden první 
globální standard pro „náležitou péči“, a společnostem tak byla dána možnost uvést 
svou odpovědnost za dodržování lidských práv do praxe. Další mezinárodní 
organizace následně vypracovaly normy pro náležitou péči, založené na obecných 
zásadách OSN v oblasti podnikání a lidských práv.  Pokyny OECD pro nadnárodní 
společnosti z roku 2011 často odkazují na náležitou péči a OECD vypracovala 
pokyny, které podnikům pomáhají uplatňovat náležitou péči v konkrétních odvětvích a 
dodavatelských řetězcích. V roce 2018 přijala OECD pokyny pro náležitou péči na 
podporu odpovědného chování podniků. Podobně Mezinárodní organizace práce 
(MOP) přijala v roce 2017 tripartitní deklaraci MOP o zásadách pro nadnárodní 
společnosti a sociální politiku, která povzbuzuje podniky, aby zavedly mechanismy 
náležité péče s cílem zjišťovat, předcházet a zmírnit skutečné i potenciální nepříznivé 
dopady své podnikatelské činnosti na mezinárodně uznávaná lidská práva a nést 
odpovědnost za to, jakým způsobem je řeší.

4. Podniky tak mají v současné době k dispozici značný počet mezinárodních nástrojů 
náležité péče, které jim mohou při plnění jejich odpovědnosti za dodržování lidských 
práv pomoci. Ačkoli nelze dostatečně podtrhnout význam těchto nástrojů pro podniky, 
které berou své povinnosti v oblasti dodržování lidských práv vážně, dobrovolná 
povaha těchto nástrojů snižuje jejich účinnost, a jejich účinky se také skutečně ukázaly 
jako omezené, přičemž omezený počet podniků dobrovolně uplatňuje náležitou péči v 
oblasti lidských práv ve vztahu ke své hospodářské činnosti a svým obchodním 
vztahům. Dodržování lidských práv hraje v politikách a strategiích podniků i nadále 
jen okrajovou úlohu. Tuto situaci ještě zhoršuje nadměrný důraz mnoha podniků na 
maximalizaci krátkodobého zisku.

5. S ohledem na omezení dobrovolné náležité péče přijala Unie ve zvláštních oblastech 
povinné rámce náležité péče za účelem boje proti financování terorismu a 
odlesňování. V roce 2010 přijala Unie nařízení o dřevu3, v němž jsou hospodářským 
subjektům, které uvádějí dřevo a dřevařské výrobky na vnitřní trh, uloženy požadavky 
náležité péče a povinnost pro obchodníky v dodavatelském řetězci poskytovat 
základní informace o svých dodavatelích a odběratelích s cílem zlepšit sledovatelnost 
dřeva a dřevařských výrobků. Nařízení o konfliktních minerálech z roku 20174 zřizuje 
systém Unie pro náležitou péči v dodavatelském řetězci s cílem omezit možnosti 
ozbrojených skupin a bezpečnostních sil podílet se na obchodu s cínem, tantalem, 
wolframem, jejich rudami a zlatem.

6. Obecnější přístup přijala směrnice o neúčetním výkaznictví5, která některým velkým 
podnikům ukládá povinnost podávat zprávy o politikách, které uplatňují ve vztahu k 
otázkám životního prostředí, sociálním otázkám a otázkám v oblasti zaměstnávání, 
dodržování lidských práv, boje proti korupci a úplatkářství, včetně náležité péče. 

3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 23).
4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví povinnosti 
náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata 
pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí (Úř. věst. L 130, 19.5.2017, s. 1).
5 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. 1.
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Oblast působnosti této směrnice je však omezená a tato povinnost je založena na 
zásadě „dodržuj nebo vysvětli“.

7. V některých členských státech vedla potřeba přimět podniky, aby lépe reagovaly na 
aspekty lidských práv v oblasti životního prostředí a správy a řízení, k přijetí 
vnitrostátních právních předpisů týkajících se náležité péče. V Nizozemsku ukládá 
zákon o náležité péči v oblasti dětské práce podnikům působícím na nizozemském 
trhu, aby prošetřily, zda existuje důvodné podezření, že dodané zboží nebo služby 
byly vyrobeny s využitím dětské práce, a v případě důvodného podezření aby přijaly a 
prováděly akční plán. Ve Francii zákon o povinnosti řádné péče objednávajících a 
mateřských společností některým velkým společnostem ukládá povinnost přijetí plánu 
náležité péče s cílem zjišťovat rizika v oblasti lidských práv, zdraví a bezpečnosti a 
životního prostředí, která podnik, jeho dceřiné společnosti nebo dodavatelé způsobují, 
a předcházet jim. V mnoha jiných členských státech probíhá diskuse o zavedení 
povinných požadavků náležité péče pro podniky.

8. V zájmu zajištění rovných podmínek by měla být odpovědnost společností za 
dodržování lidských práv podle mezinárodních norem transformována na právní 
povinnost na úrovni Unie. Koordinací záruk na ochranu lidských práv, životního 
prostředí a řádné správy věcí veřejných tato směrnice zajistí, že všechny podniky 
působící na vnitřním trhu budou podléhat harmonizovaným povinnostem minimální 
náležité péče, což zlepší fungování tohoto trhu. 

9. Zavedení povinných požadavků náležité péče na úrovni EU bude přínosné pro 
podniky z hlediska harmonizace, právní jistoty a zajištění rovných podmínek, a 
poskytne podnikům, na něž se budou uvedené požadavky vztahovat, konkurenční 
výhodu, neboť společnosti od podniků stále častěji požadují, aby se staly etičtějšími a 
udržitelnějšími. Tato směrnice by tím, že stanoví evropskou normu náležité péče, 
mohla přispět k vytvoření celosvětové normy pro odpovědné chování podniků.

10. Cílem této směrnice je předcházet nepříznivým dopadům na lidská práva, správu a 
řízení a životní prostředí v celém hodnotovém řetězci a zároveň zajistit, aby podniky 
měly povinnost nést odpovědnost za tato rizika a aby každý, kdo v tomto ohledu utrpěl 
škodu, mohl účinně uplatnit právo na právní ochranu.

11. Tato směrnice by neměla bránit členským státům v tom, aby zachovaly nebo zavedly 
další obecné nebo odvětvové požadavky náležité péče za předpokladu, že nebudou 
bránit účinnému uplatňování požadavků náležité péče stanovených v této směrnici. 
Cílem této směrnice není nahradit již platné právní předpisy EU v oblasti náležité péče 
ani zabránit zavedení dalších odvětvových právních předpisů EU, a proto by se měla 
použít, aniž jsou dotčeny další požadavky náležité péče stanovené v odvětvových 
právních předpisech Unie, zejména v nařízení (EU) č. 995/20106 a nařízení (EU) 
2017/8217.  Tato směrnice v tomto ohledu stanoví kolizní pravidlo. V případě 

6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. 
L 295, 12.11.2010, s. 23).
7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví povinnosti 
náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata 
pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí (Úř. věst. L 130, 19.5.2017, s. 1).
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nepřekonatelné neslučitelnosti by se měly použít odvětvové právní předpisy.  

12. Provádění směrnice by v žádném případě nemělo sloužit jako odůvodnění snížení 
obecné úrovně ochrany lidských práv nebo životního prostředí. Zejména by nemělo 
ovlivnit jiné stávající rámce odpovědnosti za subdodávky, vysílání nebo dodavatelský 
řetězec. Skutečnost, že podnik splnil své povinnosti náležité péče podle této směrnice, 
jej nezbavuje povinností podle jiných platných rámců v oblasti odpovědnosti, a proto 
by žádné soudní řízení, které proti němu bylo zahájeno na základě jiných platných 
rámců v oblasti odpovědnosti za škodu, nemělo být vzhledem k této okolnosti 
zamítnuto. 

13. Směrnice se vztahuje na všechny podniky, které se řídí právem členského státu nebo 
jsou usazeny na území Unie bez ohledu na jejich velikost, odvětví a bez ohledu na to, 
zda se jedná o podniky v soukromém nebo státním vlastnictví. Tato směrnice se 
vztahuje na všechna hospodářská odvětví, včetně finančního sektoru.

14. Do procesu náležité péče je zakomponována určitá míra proporcionality, neboť tento 
proces závisí na rizicích, jimž je konkrétní společnost vystavena. To by znamenalo, že 
pro mnoho malých a středních podniků a mikropodniků by mohly postačovat méně 
rozsáhlé a formalizované postupy náležité péče. Podnik, který na základě posouzení 
rizik dospěje k závěru, že ve svých obchodních vztazích nezjistil žádná rizika, bude 
muset pouze vyplnit a vydat prohlášení, které by mělo být v každém případě 
přezkoumáno, kdykoli dojde ke změně provozních činností nebo provozního kontextu 
podniku. Mikropodniky čelí ve většině odvětví ve svých obchodních vztazích nízkému 
riziku, a proto se považuje za vhodné umožnit členským státům rozhodnout, zda 
vyjmou mikropodniky z uplatňování požadavků této směrnice.

15. V případě podniků vlastněných nebo ovládaných státem by plnění povinností náležité 
péče mělo zahrnovat, aby zadávaly služby podnikům, které splňují povinnosti náležité 
péče. Členské státy jsou vyzývány, aby neposkytovaly mimořádnou státní podporu 
společnostem, které nesplňují cíle této směrnice.

16. Náležitá péče je v této směrnici definována jako proces, který určitý podnik zavedl za 
účelem zjišťování, ukončení, prevence, zmírňování, sledování, zveřejňování, nesení 
odpovědnosti, řešení a nápravy rizik v oblasti lidských práv, včetně sociálních a 
pracovních práv, životního prostředí, včetně změny klimatu, a správy a řízení, a to jak 
ve svých vlastních provozních činnostech, tak v rámci obchodních vztahů.  

17. V souvislosti s riziky v oblasti lidských práv uvádí tato směrnice soupis řady nástrojů, 
které by měly podniky brát v úvahu při posuzování potenciálních rizik. Tento seznam 
je koncipován jako demonstrativní a podniky jsou důrazně vybízeny k tomu, aby 
zohledňovaly i další nástroje v oblasti lidských práv, které jim umožní provést úplný 
proces náležité péče, a předejít tak jakémukoli riziku pro lidská práva. 

18. Rizika v oblasti životního prostředí jsou často úzce propojena s riziky v oblasti 
lidských práv. Zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva a životní prostředí uvedl, že 
nezbytnými předpoklady plného požívání lidských práv jsou práva na život, zdraví, 
potraviny, vodu a rozvoj a také právo na bezpečné, čisté, zdravé a udržitelné životní 
prostředí; Valné shromáždění OSN kromě toho uznalo ve své rezoluci 64/292 právo 
na bezpečnou a čistou pitnou vodu a hygienu za jedno z lidských práv. Pandemie 
COVID-19 poukázala nejen na to, jak důležité je bezpečné a zdravé pracovní 
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prostředí, ale také to, aby podniky zajistily, že jejich hodnotové řetězce nebudou 
způsobovat zdravotní rizika ani k nim nebudou přispívat. Proto by se právní předpis na 
tato práva měl vztahovat. 

19. Tato směrnice stanoví demonstrativní výčet rizik v oblasti životního prostředí. S cílem 
přispět k vnitřní soudržnosti právních předpisů EU a poskytnout právní jistotu je tento 
seznam založen na nařízení (EU) 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných 
investic, který podnikům poskytuje pokyny pro posuzování rizik. 

20. Tato směrnice rovněž ukládá, aby podniky prováděly náležitou péči s cílem zabránit 
jakémukoli nepříznivému dopadu na řádnou správu věcí veřejných v zemích, 
regionech nebo na územích, kde vykonávají svou hospodářskou činnost. Podniky by 
měly zejména dodržovat Úmluvu OECD o boji proti úplatkářství a přijmout opatření 
na zabránění nepřípustnému ovlivňování úředníků státní správy s cílem získat výsady 
nebo nespravedlivé příznivé zacházení v rozporu s právem. Podniky by se rovněž 
měly zdržet nepatřičného zasahování do místního politického dění a měly by důsledně 
dodržovat platné daňové právní předpisy.

21. Rizika v oblasti životního prostředí, správy a řízení či lidských práv nejsou genderově 
neutrální. Podniky by měly být vybízeny k tomu, aby do svých postupů náležité péče 
začlenily i hledisko rovnosti žen a mužů. Příslušné pokyny jsou uvedeny v brožuře 
OSN nazvané Genderové rozměry obecných zásad v oblasti podnikání a lidských 
práv, 

22. Nepříznivé dopady nebo porušování lidských práv a sociálních a environmentálních 
norem ze strany podniků mohou být důsledkem jejich vlastních činností nebo činností 
subjektů, s nimiž udržují obchodní vztahy, zejména dodavatelů, subdodavatelů a 
podniků, do nichž se investovalo. Má-li být účinná, měla by náležitá péče zahrnovat 
celý hodnotový řetězec.

23. Náležitá péče je v první řadě preventivním mechanismem, který ukládá společnostem, 
aby zjišťovaly potenciální nebo skutečné nepříznivé dopady a přijaly politiky a 
opatření k jejich ukončení, prevenci, zmírňování, sledování, zveřejňování, řešení, 
nápravy a nesení odpovědnosti za to, jak tyto dopady řeší. Podniky by měly mít 
povinnost vypracovat dokument, v němž výslovně popíšou svou strategii náležité péče 
s uvedením každé z těchto fází. Tato strategie náležité péče by měla být řádně 
začleněna do celkové obchodní strategie společnosti.

24. Náležitá péče by neměla být prováděna jako „formální plnění povinnosti“, ale měla by 
spočívat v průběžném posuzování rizik, která jsou dynamická a mohou se změnit v 
důsledku nových obchodních vztahů nebo vývoje na kontextuální úrovni. Podniky by 
proto měly své strategie náležité péče průběžně sledovat a odpovídajícím způsobem 
upravovat. Tyto strategie by se měly vztahovat na každý skutečný nebo potenciální 
nepříznivý dopad, ačkoli je třeba zvážit závažnost rizika, pokud je vyžadováno 
stanovení priorit.

25. Podniky by se měly nejprve po konzultaci se zúčastněnými stranami snažit zaměřit na 
potenciální nebo skutečné riziko a řešit jej. Pokud by byl tento pokus neúspěšný a v 
úvahu přichází možnost odpovědného ukončení účasti společnosti, měla by společnost 
rovněž zvážit možné nepříznivé dopady tohoto rozhodnutí a přijmout vhodná opatření 
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k jejich řešení. 

26. Řádná náležitá péče vyžaduje účinné a smysluplné konzultace se všemi zúčastněnými 
stranami, a zejména náležité zapojení odborů. Konzultace a zapojení zúčastněných 
stran mohou společnostem pomoci přesněji zjišťovat rizika a vypracovat účinnější 
strategii náležité péče. Tato směrnice proto vyžaduje provedení konzultace se 
zúčastněnými stranami a jejich zapojení do všech fází procesu náležité péče. Jejich 
zapojení a konzultace mohou navíc pomoci odvrátit tlak finančních trhů a 
krátkodobých investorů a dát prostor těm, kteří mají silný zájmem na dlouhodobé 
udržitelnosti společnosti. Zapojení zúčastněných stran může pomoci zlepšit 
dlouhodobou výkonnost a ziskovost společností, neboť jejich zvýšená udržitelnost by 
měla kladné agregované hospodářské dopady.

27. Pojem zúčastněné strany by měl být vykládán široce a měl by zahrnovat všechny 
subjekty, jejichž práva a zájmy mohou být ovlivněny rozhodnutími společnosti, což 
mimo jiné zahrnuje pracovníky, místní společenství, původní obyvatele, sdružení 
občanů a akcionáře a organizace, jejichž statutárním účelem je zajistit dodržování 
lidských a sociálních práv, norem v oblasti životního prostředí a řádné správy věcí 
veřejných, jako jsou odbory či organizace občanské společnosti. 

28. Aby se zabránilo riziku, že v procesu náležité péče zůstanou některé hlasy 
zúčastněných stran nevyslyšeny nebo marginalizovány, poskytuje směrnice 
zúčastněným stranám právo na bezpečné a smysluplné konzultace, pokud jde o 
strategii náležité péče společnosti, a zajišťuje odpovídající zapojení odborů.

29. Postupy pro podávání stížností by měly zajišťovat ochranu anonymity, bezpečnosti, 
fyzické a právní integrity oznamovatelů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/1937.

30. Tato směrnice vyžaduje, aby podniky vynaložily veškeré nezbytné úsilí ke zjišťování 
všech svých dodavatelů. Aby byla náležitá péče plně účinná, neměla by se omezovat 
jen na následné a předcházející subjekty prvního stupně v rámci dodavatelského 
řetězce, ale měla by zahrnovat všechny dodavatele a subdodavatele, zejména ty, které 
by podnik mohl během procesu náležité péče označit za subjekty představující 
významná rizika. Tato směrnice však uznává, že ne všechny podniky mají stejné 
zdroje nebo schopnosti ke zjišťování všech svých dodavatelů, a proto se tato povinnost 
má řídit zásadami přiměřenosti a proporcionality, což by si podniky neměly v žádném 
případě vykládat jako záminku k nedodržení povinnosti vynaložit v tomto ohledu 
veškeré nezbytné úsilí.

31. Aby byla náležitá péče začleněna do kultury a struktury společnosti, je nezbytné, aby 
za přijetí a provádění strategie náležité péče odpovídali členové správních, řídících a 
dozorčích orgánů společnosti. Správní rada by měla mít odpovídající znalosti, 
odbornou přípravu a zkušenosti v záležitostech náležité péče. Směrnice vyžaduje, aby 
velké společnosti měly ustaveny poradní výbor, jehož know-how v záležitostech 
náležité péče by měl podnik využívat. Tato směrnice rovněž vyžaduje, aby politiky 
odměňování byly v souladu s cíli této směrnice.

32. Koordinace úsilí podniků v oblasti náležité péče na odvětvové úrovni by mohla posílit 
soudržnost a účinnost strategií v oblasti náležité péče. Za tímto účelem směrnice 
stanoví, že členské státy by mohly podpořit přijímání akčních plánů pro náležitou péči 
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na odvětvové úrovni. Aby se zabránilo přehlížení názorů zúčastněných stran, směrnice 
vyžaduje, aby se zúčastněné strany podílely na přípravě těchto plánů.  

33. Aby byl rámec náležité péče účinný, měl zahrnovat mechanismy pro stížnosti na 
úrovni podniků nebo odvětví, a v zájmu účinnosti těchto mechanismů by měla být 
zajištěna účast zúčastněných stran.   Tyto mechanismy by měly zúčastněným stranám 
dát možnost upozorňovat na konkrétní aspekty a měly by fungovat jako systémy 
včasného varování před riziky. Mechanismy pro stížnosti by měly být oprávněny 
předkládat návrhy na to, jakým způsobem by měl podnik rizika řešit. Měly by mít 
rovněž právo navrhnout odpovídající nápravu, jakmile zjistí, že podnik způsobil škodu 
nebo přispěl k jejímu vzniku. 

34. Členské státy by měly určit jeden nebo více vnitrostátních orgánů, které budou 
dohlížet na řádné provádění povinností náležité péče ze strany podniků a zajišťovat 
řádné prosazování této směrnice. Tyto vnitrostátní orgány by měly být oprávněny 
provádět z vlastního podnětu nebo na základě stížností obdržených od zúčastněných 
stran a třetích stran příslušné kontroly a ukládat sankce s cílem zajistit, že podniky 
budou plnit povinnosti stanovené právními předpisy; na úrovni Unie by Evropská 
komise měla zřídit evropský výbor příslušných orgánů.

35. Opakované porušení vnitrostátních předpisů přijatých v souladu s touto směrnicí ze 
strany podniku, ať už úmyslné, nebo z hrubé nedbalosti, by mělo představovat trestný 
čin.

36. Vnitrostátní orgány jsou vyzývány, aby spolupracovaly s vnitrostátními kontaktními 
místy OECD, které jsou v jejich zemi, a sdílely s nimi informace.

37. V souladu s obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv by 
uplatňování náležité péče v oblasti lidských práv nemělo podniky samo o sobě 
zprošťovat odpovědnosti za porušování lidských práv nebo škody na životním 
prostředí nebo za přispívání k těmto škodám. Zavedení důkladného postupu náležité 
péče však může podnikům pomoci zabránit vzniku škody nebo tomu, aby k ní 
přispívaly.

38. 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 (článek 47 Listiny). Jak připomněly obecné zásady OSN v 
oblasti podnikání a lidských práv, mají státy povinnost zajistit prostřednictvím 
soudních, správních, legislativních nebo jiných vhodných prostředků, aby osoby, u 
nichž došlo k porušení lidských práv v souvislosti s podnikáním, měly přístup k 
účinné právní ochraně. Směrnice proto konkrétně připomíná tuto povinnost s odkazem 
na základní zásady a pokyny Organizace spojených národů týkajících se práva 
na nápravu a odškodnění pro oběti hrubého porušování mezinárodních právních 
předpisů v oblasti lidských práv a vážného porušování mezinárodního humanitárního 
práva.

39. Členské státy by měly zavést další právní předpisy, které zajistí, aby podniky mohly 
nést odpovědnost za škody způsobené jimi ovládanými podniky, pokud se v rámci své 
činnosti dopustily porušení mezinárodně uznávaných lidských práv nebo 
mezinárodních norem v oblasti životního prostředí. Neměly by však být odpovědné, 
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pokud mohou prokázat, že vynaložily veškerou náležitou péči, aby se předešlo ztrátě 
nebo škodám, nebo že by ke škodě došlo i v případě, že by byla věnována veškerá 
náležitá péče. Při zavádění režimů odpovědnosti by členské státy měly zvážit přijetí 
vhodných promlčecích lhůt a zavedení zásady „kdo prohrál, platí”.

40. V zájmu zajištění jasnosti a jistoty a soudržnosti postupů podniků, zejména malých a 
středních podniků a mikropodniků, tato směrnice vyžaduje, aby Komise vypracovala 
pokyny po konzultaci s členskými státy a OECD a za pomoci řady specializovaných 
agentur. Existuje řada pokynů týkajících se náležité péče vypracovaných 
mezinárodními organizacemi, které by mohly Komisi sloužit jako podklad při přípravě 
pokynů podle této směrnice konkrétně pro společnosti z EU. Kromě obecných 
pokynů, které by mohly být vodítkem pro malé a střední podniky při uplatňování 
náležité péče v rámci jejich provozních činností, by Komise měla počítat s 
vypracováním pokynů pro jednotlivá odvětví a vyhotovit pravidelně aktualizovaný 
seznam informativních přehledů o jednotlivých zemích s cílem pomoci společnostem 
posoudit rizika jejich podnikatelské činnosti v dané oblasti. V těchto informačních 
přehledech by měl být uveden zejména seznam úmluv a smluv, mimo jiné úmluv a 
smluv uvedených v článku 3 směrnice, které daná země ratifikovala.

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1 
Předmět a cíle

1. Cílem této směrnice je zajistit, aby podniky působící na vnitřním trhu plnily své povinnosti 
v oblasti dodržování lidských práv, ochrany životního prostředí a zajišťování řádné správy věcí 
veřejných a aby v rámci svých činností a obchodních vztahů nevytvářely rizika pro lidská práva, 
životní prostředí a řádnou správu a řízení, ani k nim nepřispívaly.

Za tímto účelem stanoví minimální požadavky na zjišťování, prevenci, ukončení, zmírňování, 
sledování, zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a nápravu rizik v oblasti lidských práv, 
životního prostředí a správy a řízení ze strany podniků, která mohou tyto činnosti představovat. 
Díky koordinaci záruk na ochranu lidských práv, životního prostředí a řádné správy věcí 
veřejných jsou tyto požadavky náležité péče zaměřeny na zlepšení fungování vnitřního trhu.  

2. Cílem této směrnice je dále zajistit, aby podniky měly povinnost nést odpovědnost za 
nepříznivé dopady svých činností na lidská práva, životní prostředí a správu věcí veřejných v 
celém svém hodnotovém řetězci. 
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3. Směrnice se uplatní, aniž jsou dotčeny další požadavky náležité péče stanovené v 
odvětvových právních předpisech Unie, zejména v nařízení (EU) č. 995/20108 a nařízení (EU) 
2017/8219. 

V případě nepřekonatelné neslučitelnosti by se měly použít odvětvové právní předpisy.  

4. Tato směrnice nebrání členským státům v tom, aby zachovaly nebo zavedly další obecné 
nebo odvětvové požadavky náležité péče za předpokladu, že nebudou bránit účinnému 
uplatňování požadavků náležité péče stanovených v této směrnici. 

5. Provádění směrnice v žádném případě neslouží jako odůvodnění snížení obecné úrovně 
ochrany lidských práv nebo životního prostředí. Zejména se použije, aniž jsou dotčeny jiné 
stávající rámce odpovědnosti za subdodávky, vysílání nebo řetězce.

Článek 2
Oblast působnosti

1. Tato směrnice se vztahuje na všechny podniky, které se řídí právem členského státu nebo 
jsou usazeny na území Unie. 

2. Vztahuje se rovněž na podniky s ručením omezeným, které se řídí právem třetí země a nejsou 
usazeny na území Unie, pokud prodávají zboží nebo poskytují služby na vnitřním trhu. Podnik, 
který se řídí právem třetí země a není usazen na území Unie, dodržuje tuto směrnici, pokud 
splňuje požadavky náležité péče stanovené v této směrnici, jak jsou provedeny v právních 
předpisech členského státu, v němž působí. 

3. Členské státy mohou mikropodniky ve smyslu směrnice 2013/34/EU vyjmout z plnění 
povinností stanovených v této směrnici. 

Článek 3
Definice

Pro účely této směrnice se rozumí: 

– „náležitou péčí“ proces zavedený podnikem, jehož účelem je zjišťování, ukončení, prevence, 
zmírňování, sledování, zveřejňování, nesení odpovědnosti, řešení a náprava rizik pro lidská 
práva, včetně sociálních a pracovních práv, životní prostředí, mimo jiné prostřednictvím změny 
klimatu, a pro správu a řízení, způsobených jak vlastními provozními činnostmi, tak v rámci 
obchodních vztahů,  

– „zúčastněnými stranami“ jednotlivci a skupiny jednotlivců, jejichž práva nebo zájmy mohou 
být dotčeny riziky v oblasti lidských práv, životního prostředí a řádné správy věcí veřejných, 

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. 
L 295, 12.11.2010, s. 23).
9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví povinnosti 
náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata 
pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí (Úř. věst. L 130, 19.5.2017, s. 1).
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která představuje podnik nebo které představují jeho obchodní vztahy, jakož i organizace, 
jejichž statutárním účelem je obrana lidských práv, včetně sociálních a pracovních práv, 
životního prostředí a řádné správy věcí veřejných, a zahrnují mimo jiné pracovníky a jejich 
zástupce, místní společenství, původní obyvatelstvo, občanská sdružení, odbory, organizace 
občanské společnosti a akcionáře podniků,

– „obchodními vztahy“ síť vztahů podniku s obchodními partnery a jinými subjekty v celém 
jeho hodnotovém řetězci a jakýmikoli jinými nestátními nebo státními subjekty, které jsou 
přímo spojeny s obchodními činnostmi, výrobky nebo službami tohoto podniku, 

– „dodavatelem“ veškeré obchodní vztahy, které poskytují podniku nějaký výrobek nebo 
službu, ať už přímo, nebo nepřímo. 

– „subdodavatelem“ veškeré obchodní vztahy, které pro podnik zajišťují službu nebo činnosti 
nezbytné pro výkon provozních činností jiného podniku,

– „hodnotovým řetězcem“ veškeré činnosti, provozní činnosti, obchodní vztahy a investiční 
řetězce podniku v EU nebo mimo ni. Hodnotový řetězec zahrnuje subjekty, s nimiž má podnik 
přímé nebo nepřímé obchodní vztahy – předcházející i následné –, které buď a) dodávají 
výrobky nebo služby, jež se podílejí na vlastních výrobcích nebo službách podniku, nebo b) 
přijímají výrobky nebo služby od podniku,

– „rizikem“ potenciální nebo skutečný nepříznivý dopad na jednotlivce, skupiny jednotlivců a 
jiné organizace ve vztahu k lidským právům, včetně sociálních a pracovních práv, životnímu 
prostředí a k řádné správě věcí veřejných, 

– „rizikem v oblasti lidských práv“ jakýkoli potenciální nebo skutečný nepříznivý dopad, 
který může narušit plné požívání lidských práv jednotlivci nebo skupinami jednotlivců ve 
vztahu k mezinárodně uznávaným lidským právům, jimiž se rozumí přinejmenším práva 
formulovaná v Mezinárodní listině lidských práv, v nástrojích OSN v oblasti lidských práv 
týkajících se práv osob, které patří k obzvláště zranitelným skupinám nebo komunitám, a v 
zásadách týkajících se základních práv stanovených v Deklaraci MOP o základních 
principech a právech v práci, jakož i práva zakotvená v zásadách uznaných v Úmluvě MOP o 
svobodě sdružování a o účinném uznávání práva na kolektivní vyjednávání, Úmluvě MOP o 
odstranění všech forem nucené práce, Úmluvě MOP o účinném zrušení dětské práce a 
Úmluvě MOP o odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání. Dále zahrnují mimo jiné 
nepříznivé dopady ve vztahu k jiným právům uznaným v řadě úmluv MOP, jako je svoboda 
sdružování, minimální věk, bezpečnost a zdraví při práci a stejná odměna, a práva uznaná v 
Úmluvě o právech dítěte, Africké chartě lidských práv a práv národů, Americké úmluvě o 
lidských právech, Evropské úmluvě o lidských právech, Evropské sociální chartě, Listině 
základních práv Evropské unie a vnitrostátních ústavách a právních předpisech, jimiž se 
uznávají nebo provádějí lidská práva,

– „rizikem v oblasti životního prostředí“ jakýkoli potenciální nebo skutečný nepříznivý dopad, 
který může narušit právo na zdravé životní prostředí, ať dočasně nebo trvale, a bez ohledu na 
rozsah, dobu trvání nebo četnost. Dopady zahrnují mimo jiné nepříznivé dopady na klima, 
udržitelné využívání přírodních zdrojů a biologickou rozmanitost a ekosystémy. Tato rizika 
zahrnují změnu klimatu, znečištění ovzduší a vody, odlesňování, ztrátu biologické rozmanitosti 
a emise skleníkových plynů, 
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– „rizikem v oblasti správy a řízení“ jakýkoli potenciální nebo skutečný nepříznivý dopad na 
řádnou správu věcí veřejných země, regionu nebo území. Mezi tato rizika patří mimo jiné 
nesoulad s pokyny OECD pro nadnárodní společnosti, VII. kapitolou týkající se boje proti 
podplácení, vyžadování úplatků a vydírání a zásadami Úmluvy OECD o boji proti podplácení 
zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, stejně jako 
případy korupce a úplatkářství v situacích, kdy podnik uplatňuje nepřípustné ovlivňování nebo 
poskytuje nepatřičné finanční výhody veřejným činitelům za účelem získání výsad nebo 
nespravedlivého příznivého zacházení v rozporu s právními předpisy, včetně situací, kdy 
podnik nepatřičně zasahuje do místního politického dění, poskytuje nezákonné příspěvky na 
kampaně nebo nedodržuje platné daňové předpisy.   

Článek 4
Strategie náležité péče

1. Členské státy stanoví pravidla, která zajistí, aby podniky v rámci svých provozních činností 
a obchodních vztahů uplatňovaly náležitou péči, pokud jde rizika v oblasti lidských práv, 
životního prostředí a správy a řízení. 

2. Podniky prostřednictvím vhodné metodiky sledování průběžně zjišťují a posuzují, zda jejich 
činnosti a obchodní vztahy nezpůsobují jakákoli rizika v oblasti lidských práv, životního 
prostředí nebo správy a řízení, nebo k nim nepřispívají.

3. Pokud podnik dospěje k závěru, že nezpůsobuje žádná rizika, ani k nim nepřispívá, zveřejní 
v tomto smyslu prohlášení, včetně posouzení rizik, které se v případě, objeví-li se nová rizika, 
nebo v případě, že podnik vstoupí do nových obchodních vztahů, které mohou představovat 
rizika, přezkoumá.

4. Pokud podnik zjišťuje rizika, vypracuje strategii náležité péče. Strategie náležité péče:

i) uvádí výčet rizik, která podnik zjišťoval jako pravděpodobně spojená s jeho provozními 
činnostmi či obchodními vztahy, a míru závažnosti a naléhavosti těchto rizik.

ii) zveřejňuje podrobné, relevantní a smysluplné informace o hodnotovém řetězci podniku, 
včetně názvů, míst a dalších relevantních informací týkajících se dceřiných společností, 
dodavatelů a obchodních partnerů v jeho hodnotovém řetězci;

iii) uvádí politiky a opatření, které podnik hodlá přijmout s cílem tato rizika ukončit, předcházet 
jim nebo je zmírnit; 

iv) vymezuje politiku stanovení priorit pro případy, kdy podnik není schopen řešit všechna 
rizika současně. Podniky zváží míru závažnosti a naléhavosti různých přítomných rizik, rozsah 
rizik, jejich rozsah a to, jak nenapravitelné mohou být, a v případě potřeby uplatní při řešení 
těchto rizik politiku stanovení priorit; 

 v) uvádí metodiku použitou pro stanovení strategie, včetně zúčastněných stran, s nimiž byly 
provedeny konzultace.

5. Podniky vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby určily totožnost subdodavatelů a dodavatelů 
ve svém hodnotovém řetězci. 
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6. Podniky uvedou, v jakém vztahu je jejich strategie náležité péče k jejich obchodní strategii, 
politikám, včetně nákupních politik, a postupů s nimi spojených, a jak je do nich začleněna. 

7. Dceřiné společnosti podniku nebo společnosti ovládané podnikem splňují povinnost zavést 
strategii náležité péče, pokud je jejich mateřská nebo ovládající společnost zahrne do své 
strategie náležité péče. 

8. Podniky provádějí náležitou péči v rámci hodnotového řetězce, která je přiměřená a úměrná 
jejich konkrétní situaci, zejména odvětví, v němž působí, velikosti a délce dodavatelského 
řetězce, velikosti podniku, jeho kapacitě, zdrojům a pákovému efektu. 

9. Podniky prostřednictvím smluvních doložek a přijímání kodexů chování zajistí, aby jejich 
obchodní vztahy zavedly a prováděly politiky v oblasti lidských práv, životního prostředí a 
správy a řízení, které jsou v souladu s jejich strategií náležité péče. 

10. Podniky pravidelně ověřují, zda jejich subdodavatelé a dodavatelé plní své povinnosti podle 
odstavce 9.  

Článek 5 
Zapojení odborů a konzultace se zúčastněnými stranami 

1. Členské státy zajistí, aby podniky při vytváření a provádění své strategie náležité péče v 
dobré víře prováděly účinné, smysluplné a informované konzultace se zúčastněnými stranami, 
a to způsobem, který odpovídá jejich velikosti a povaze a kontextu jejich činnosti, přičemž 
zaručí zejména právo účasti odborů na příslušné úrovni na vytváření a provádění strategie 
náležité péče v dobré víře s jejich podnikem. 

2. Členské státy zajistí, aby zúčastněné strany byly oprávněny od podniku požadovat, aby je v 
souladu s podmínkami odstavce 1 zapojil do konzultací. 

3. Podnik zavede účinné ochranné mechanismy a opatření s cílem zajistit, aby dotčené nebo 
potenciálně dotčené zúčastněné strany nebyly v důsledku účasti na konzultacích uvedených 
v odstavci 1 nijak ohroženy.

4. Konzultace s původními obyvateli se provádějí v souladu s mezinárodními normami v oblasti 
lidských práv, včetně normy pro svobodný, předchozí a informovaný souhlas a respektování 
práva původních obyvatel na sebeurčení. 

5. Zaměstnanci nebo jejich zástupci jsou informováni o strategii náležité péče svého podniku a 
tato strategie je jim předkládána je konzultaci v souladu se směrnicí 2002/14/ES, kterou se 
stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v 
Evropském společenství, směrnicí 2009/38/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců a směrnicí 
Rady 2001/86/ES, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení 
zaměstnanců.

6. Členské státy zajistí, aby v případě, že podnik odmítne provést konzultace se zúčastněnými 
stranami, nezapojí odbory v dobré víře nebo náležitě neinformuje a nekonzultuje pracovníky 
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nebo jejich zástupce, mohly zúčastněné strany a odbory věc postoupit příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu.

Článek 6
Zveřejňování strategie náležité péče a informování o ní

1. Členské státy zajistí, aby podniky zveřejňovaly svou strategii náležité péče přístupným 
způsobem a bezplatně, zejména na internetových stránkách podniků.

2. Podniky informují o své strategii náležité péče pracovníky a obchodní vztahy a jeden z 
příslušných vnitrostátních orgánů určených podle článku 14. 

3. Členské státy zřídí centralizovanou platformu a zajistí, aby podniky na tuto platformu 
nahrávaly své strategie náležité péče nebo prohlášení podle článku 4. 

Článek 7
Uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti

Touto směrnicí nejsou dotčeny povinnosti, které některým podnikům ukládá směrnice 
2013/34/EU, tj. zahrnout do zprávy o řízení podniku přehled nefinančních informací včetně 
popisu politik, které podnik sleduje, přinejmenším v oblasti životního prostředí a sociálních a 
zaměstnaneckých záležitostí, ve vztahu k dodržování lidských práv, boji proti korupci a 
úplatkářství a uplatňovaným postupům náležité péče. 

Článek 8
Hodnocení a přezkum strategie náležité péče

1. Podniky vyhodnocují účinnost a vhodnost své strategie náležité péče nejméně jednou ročně 
a v případě potřeby ji příslušným způsobem přezkoumají. 

2. Hodnocení a přezkum strategie náležité péče se provádí po konzultaci se zúčastněnými 
stranami a zapojení odborů stejným způsobem jako při zavádění strategie náležité péče. 

3. Ve velkých společnostech je při hodnocení a přezkumu strategie náležité péče konzultován 
poradní výbor podle článku 12.

Článek 9
Mechanismy pro stížnosti

1. Podniky zavedou mechanismus pro stížnosti, který slouží jako systém včasného varování, 
tak také jako systém nápravy a který všem zúčastněným stranám umožní vyjadřovat obavy 
ohledně existence rizik v oblasti lidských práv, životního prostředí nebo správy a řízení. 



PE657.191v01-00 22/32 PR\1212406CS.docx

CS

Členské státy zajistí, aby podniky mohly takový mechanismus nastolit prostřednictvím dohod 
o spolupráci s jinými podniky nebo organizacemi.

2. Mechanismy pro stížnosti musí být legitimní, přístupné, předvídatelné, bezpečné, 
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. Zajišťují možnost podávání anonymních stížností.

3. Mechanismus pro stížnosti zajistí zúčastněným stranám včasné a účinné reakce, a to jak v 
případě varování a stížností, tak v případě nápravy.

4. Podniky zveřejňují obavy vyjádřené prostřednictvím svých mechanismů pro stížnosti, stejně 
jako úsilí o nápravu, a pravidelně podávají zprávy o pokroku dosaženém v těchto případech. 

5. Mechanismy pro stížnosti jsou oprávněny předkládat podniku návrhy, jakým způsobem by 
měl rizika řešit. 

6. Mechanismy pro stížnosti jsou vytvářeny ve spolupráci se zúčastněnými stranami, zejména 
se zástupci zaměstnanců, a jsou ve spolupráci s nimi také řízeny. Zástupci zaměstnanců mají k 
plnění svých povinností v této oblasti nezbytné zdroje, mimo jiné za účelem navázání vztahů s 
odbory a pracovníky v podnicích, s nimiž má hlavní podnik obchodní vztahy. 

Článek 10 
Mimosoudní opravné prostředky

1. Členské státy zajistí, aby podnik, který – zejména prostřednictvím svého mechanismu pro 
stížnosti – stanovil, že způsobil škodu nebo k ní přispěl, zajistil nápravu nebo součinnost s 
úsilím o nápravu. 

2. Nápravu lze navrhnout prostřednictvím mechanismu pro stížnosti stanoveného v článku 9. 

3. Náprava se určí po konzultaci s dotčenými zúčastněnými stranami a může sestávat z jednoho 
nebo více nápravných opatření z následujícího demonstrativního seznamu: finanční nebo 
nefinanční kompenzace, návrat na pracovní místo, veřejná omluva, navrácení, rehabilitace nebo 
příspěvek na vyšetřování. 

4. Podniky zamezí dalším škodám prostřednictvím záruky proti recidivě.

5. Členské státy zajistí, aby navržení nápravy ze strany podniku nebránilo dotčeným 
zúčastněným stranám v zahájení občanskoprávního řízení v souladu s vnitrostátním právem.  

Článek 11
Odpovědnost za postup náležité péče

1. Členské státy zajistí, aby členové správních, řídících a dozorčích orgánů podniku jednající v 
rámci pravomocí, které jim byly svěřeny vnitrostátním právem, měli kolektivní odpovědnost za 
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zajištění toho, že postupy náležité péče a obchodní rozhodnutí podniku, včetně politik v oblasti 
odměňování, budou v souladu s touto směrnicí. 

2. Členské státy zajistí, aby se v případě porušení povinností uvedených v odstavci 1 jejich 
právní a správní předpisy o odpovědnosti přinejmenším vůči podniku vztahovaly na členy 
správních, řídících a dozorčích orgánů podniků.

Článek 12 
Odborné znalosti v oblasti náležité péče 

1. Členské státy zajistí, aby řídící orgán podniku měl nezbytnou kvalifikaci, znalosti a odborné 
znalosti, pokud jde o náležitou péči.

2. Velké podniky zřídí poradní výbor, jehož úkolem je poskytovat poradenství řídícímu orgánu 
podniků v otázkách náležité péče a navrhovat opatření k ukončení, sledování, zveřejňování, 
řešení, prevenci a zmírňování rizik. Složení poradních výborů zahrnuje zúčastněné strany a 
odborníky.

Článek 13
Odvětvové akční plány pro náležitou péči

1. Členské státy mohou podpořit, aby podniky přijímaly odvětvové akční plány pro náležitou 
péči, jejichž záměrem je koordinace strategií náležité péče podniků v rámci hospodářského 
odvětví.

2. Členské státy zajistí, aby se na vymezování odvětvových akčních plánů pro náležitou péči 
měly právo podílet zúčastněné strany, zejména odbory.

3. Odvětvové akční plány pro náležitou péči mohou pro podniky spadající do jejich působnosti 
stanovit jednotný společný mechanismus pro stížnosti. Mechanismus pro stížnosti musí být v 
souladu s článkem 9 této směrnice.   

4. Odvětvové mechanismy pro stížnosti jsou vytvářeny ve spolupráci se zúčastněnými stranami 
a jsou spolu s nimi řízeny. 

5. Odbory mají k plnění svých povinností v této oblasti nezbytné zdroje, mimo jiné za účelem 
navázání vztahů s odbory a pracovníky v podnicích, s nimiž má hlavní podnik obchodní vztahy.

Článek 14
Dohled 

1. Každý členský stát určí jeden nebo více vnitrostátních příslušných orgánů odpovědných za 
dohled nad uplatňováním této směrnice ve vnitrostátním právu a za šíření osvědčených postupů 
náležité péče. 

2. Členské státy zajistí, aby příslušné vnitrostátní orgány určené v souladu s odstavcem 1 byly 
nezávislé a měly k dispozici nezbytné osobní, technické a finanční zdroje, prostory, 
infrastrukturu a odborné znalosti pro účinný výkon svých povinností.
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3. Členské státy oznámí Komisi název a adresu příslušných orgánů do [datum provedení 
směrnice ve vnitrostátním právu]. Členské státy sdělí Komisi všechny změny názvu a adresy 
příslušných orgánů. 

4. Komise zveřejní seznam příslušných orgánů, a to rovněž na internetu. Komise tento seznam 
pravidelně aktualizuje.

Článek 15 
Šetření týkající se podniků

1. Příslušné orgány členských států jsou oprávněny provádět šetření s cílem zajistit, aby 
podniky plnily povinnosti stanovené v této směrnici. Příslušné orgány jsou oprávněny provádět 
kontroly podniků a provádět dotazování mezi dotčenými nebo potenciálně dotčenými 
zúčastněnými stranami nebo jejich zástupci.

2. Vyšetřování uvedená v odstavci 1 se provádějí buď na základě přístupu založeného na 
posouzení rizik, nebo v případě, kdy má příslušný orgán k dispozici relevantní informace, a to 
i na základě odůvodněných stížností podaných třetí stranou. 

3. Členské státy usnadní podávání stížností uvedených v odstavci 2 třetími osobami 
prostřednictvím opatření, jako jsou formuláře pro podávání stížností, a zajistí, aby stížnosti byly 
na žádost stěžovatele i nadále anonymizovány. Členské státy zajistí, aby tento formulář mohl 
být vyplněn rovněž elektronicky. 

4. Příslušný orgán informuje stěžovatele o vývoji a výsledku šetření, zejména v případech, kdy 
je zapotřebí další šetření nebo koordinace s jiným orgánem dozoru.

5. Zjistí-li příslušný orgán na základě opatření přijatých podle odstavce 1, že došlo k nedodržení 
této směrnice, poskytne dotčenému podniku přiměřenou lhůtu k přijetí nápravných opatření. 

6. Členské státy zajistí, aby v případě, že by nedodržení této směrnice mohlo vést k 
nenapravitelné újmě, mohl příslušný orgán nařídit dotčenému podniku, aby přijal předběžná 
opatření, nebo nařídit dočasné pozastavení činnosti.

7. Členské státy stanoví sankce podle článku 19 pro podniky, které ve stanovené lhůtě nepřijaly 
nápravná opatření. 

8. Členské státy zajistí, aby příslušné vnitrostátní orgány vedly záznamy o kontrolách 
uvedených v odstavci 1, přičemž uvedou zejména jejich povahu a výsledek, včetně záznamů o 
uložení povinnosti zavést nápravná opatření vydaná podle odstavce 5. 
 
9. Záznamy o kontrolách uvedených v odstavci 1 se uchovávají po dobu nejméně pěti let.

Článek 16
Obecné pokyny

1. S cílem zajistit jasnost a jistotu pro podniky, zejména pro malé a střední podniky a 
mikropodniky, jakož i zajistit soudržnost jejich postupů, zveřejní Komise po konzultaci s 
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členskými státy a OECD a za pomoci Agentury pro základní práva, Evropské agentury pro 
životní prostředí a Evropské agentury pro malé a střední podniky obecné nezávazné pokyny 
pro podniky ohledně způsobu, jak nejlépe plnit povinnosti náležité péče stanovené v této 
směrnici. Tyto pokyny budou obsahovat praktický návod, jak uplatňovat zásady přiměřenosti 
na povinnosti náležité péče v závislosti na velikosti a sektoru podniku. Tyto pokyny se 
zpřístupní nejpozději 18 měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost.

2. Komise může po konzultaci s členskými státy a OECD a za pomoci Agentury pro základní 
práva, Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské agentury pro malé a střední podniky 
vypracovat zvláštní nezávazné pokyny pro podniky působící v určitých odvětvích.

3. Při přípravě nezávazných pokynů uvedených v odstavcích 1 a 2 se náležitě zohlední obecné 
zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv, tripartitní deklarace MOP o zásadách pro 
nadnárodní společnosti a sociální politiku, pokyny OECD pro náležitou péči na podporu 
odpovědného chování podniků, pokyny OECD pro nadnárodní společnosti, pokyny OECD pro 
zodpovědné dodavatelské řetězce nerostných surovin, pokyny OECD pro náležitou péči v 
zodpovědných dodavatelských řetězcích v oděvním a obuvnickém průmyslu, pokyny OECD 
pro odpovědné podnikání pro institucionální investory a pokyny OECD/FAO pro odpovědné 
zemědělské dodavatelské řetězce.

4. Evropská komise pravidelně aktualizuje informační přehledy o jednotlivých zemích a 
zveřejňuje je s cílem poskytnout aktuální informace o mezinárodních úmluvách a smlouvách 
ratifikovaných jednotlivými obchodními partnery Unie.  

Článek 17
Zvláštní opatření na podporu malých a středních podniků a mikropodniků

1. Členské státy zajistí, aby byl k dispozici zvláštní portál pro malé a střední podniky a 
mikropodniky, kde budou moci získat pokyny a další podporu a informace o tom, jak nejlépe 
plnit své povinnosti náležité péče.

2. Malé a střední podniky a mikropodniky jsou způsobilé pro získání finanční podpory za 
účelem plnění svých povinností náležité péče v rámci programů Unie na podporu malých a 
středních podniků a mikropodniků.

Článek 18 
Spolupráce na úrovni EU

1. Komise zřídí Evropský výbor příslušných orgánů s cílem usnadnit koordinaci a sbližování 
regulačních postupů a postupů dohledu a s cílem sledovat výkonnost příslušných vnitrostátních 
orgánů.

2. Komise, jíž je nápomocna Agentura Evropské unie pro základní práva, Evropská agentura 
pro životní prostředí a Evropská agentura pro malé a střední podniky, na základě informací 
poskytnutých příslušnými vnitrostátními orgány a ve spolupráci s dalšími odborníky z 
veřejného sektoru a zúčastněnými stranami zveřejní výroční srovnávací přehled v oblasti 
náležité péče. 



PE657.191v01-00 26/32 PR\1212406CS.docx

CS

Článek 19
Sankce

1. Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých v souladu s touto 
směrnicí a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující.

2. Členské státy zajistí, aby opakované porušení vnitrostátních předpisů přijatých v souladu s 
touto směrnicí ze strany podniku představovalo trestný čin, pokud bylo spácháno úmyslně nebo 
z hrubé nedbalosti. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby tato porušení 
zákona podléhala účinným, přiměřeným a odrazujícím trestním sankcím.

Článek 20
Občanskoprávní odpovědnost

Skutečnost, že podnik uplatňoval náležitou péči v souladu s požadavky stanovenými v této 
směrnici, nezbavuje podnik žádné občanskoprávní odpovědnosti, která by mu mohla vzniknout 
podle vnitrostátního práva. 

Článek 21
Provedení

1. Členské státy [do 24 měsíců po dni vstupu této směrnice v platnost] uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí 
Komisi.

2. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být 
takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

3. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v 
oblasti působnosti této směrnice.

Článek 22
Vstup v platnost 

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
unie.

****

Kromě návrhu směrnice o náležité péči a odpovědnosti podniků předloží Komise dva doplňující 
návrhy na změnu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. 
prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a 
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obchodních věcech10 (dále jen „nařízení Brusel I“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové 
vztahy (Řím II)11, s ohledem na následující navržené znění. 

****

10 Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1.
11 Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 40. 
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II. DOPORUČENÍ PRO VYPRACOVÁNÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
A RADY, KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 
(EU) Č. 1215/2012 ZE DNE 12. PROSINCE 2012 O PŘÍSLUŠNOSTI A UZNÁVÁNÍ 
A VÝKONU SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ V OBČANSKÝCH A OBCHODNÍCH 
VĚCECH (NAŘÍZENÍ BRUSEL I)

ZNĚNÍ POŽADOVANÉHO NÁVRHU

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 67 odst. 4 a čl. 81 odst. 2 
písm. a), c) a e) této smlouvy,

s ohledem na žádost Evropského parlamentu určenou Evropské komisi1,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

 v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

1. Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv z roku 2011 
představovaly nový vývoj v diskusi o podnikání a lidských právech. 

2. Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv vycházejí z rámce 
nazvaného „Chránit, respektovat a napravovat“ a zavádějí tři pilíře, v nichž je třeba 
přijmout opatření. První pilíř se týká povinnosti státu chránit před porušováním 
lidských práv, druhý odpovědnosti podniků za dodržování lidských práv a třetí 
práva oběti na přístup k účinné právní ochraně v případě, kdy došlo k poškození 
jejích lidských práv. 

3. Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv obsahují četné odkazy na 
náležitou péči, neboť mechanismus pro fungování druhého pilíře rámce OSN a 
směrnice xxx/xxxx o náležité péči a odpovědnosti podniků zavádí povinné 
požadavky na náležitou péči na úrovni Unie pro podniky spadající do oblasti 
působnosti směrnice 2013/34/EU.

4. Za účelem provádění třetího pilíře rámce OSN a usnadnění přístupu obětí 
porušování lidských práv k účinným soudním opravným prostředkům je třeba 
změnit nařízení (EU) č. 1215/2012.

5. Toto nařízení zavádí nový odstavec 5 v článku 8 nařízení (EU) č. 1215/2012 s 
cílem zajistit, aby podniky z EU měly povinnost nést odpovědnost za svou úlohu 
při porušování lidských práv ve třetích zemích. Toto nové ustanovení rozšiřuje 
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příslušnost soudů členských států, které tak mohou rozhodovat v 
občanskoprávních věcech souvisejících s podnikáním vůči podnikům EU z důvodu 
porušování lidských práv, jehož se dopustily jejich dceřiné společnosti nebo 
dodavatelé ve třetích zemích. V tomto druhém případě ustanovení vyžaduje, aby 
podnik měl s dodavatelem uzavřen smluvní vztah,  

6. Do nařízení se dále vkládá nový článek 26a, kterým se zavádí forum necessitatis, 
jež by mělo být podmíněno dvěma prvky, tj. rizikem odepření přístupu ke 
spravedlnosti ve třetí zemi, v níž došlo k porušení lidských práv, a dostatečně 
úzkou vazbu na dotčený členský stát. Tento druh ustanovení již existuje v právu 
EU, např. v článku 11 nařízení č. 650/2012 o dědických věcech a v článku 7 
nařízení č. 4/2009 o vyživovací povinnosti. Toto nové ustanovení dává ve 
výjimečných případech soudům členských států – nejsou-li příslušné podle jiných 
ustanovení (EU) č. 1215/2012 – pravomoc rozhodovat o občanskoprávních 
žalobách souvisejících s podnikáním v případě porušení lidských práv podaných 
vůči podnikům usazeným ve třetích zemích, které jsou však součástí 
dodavatelského řetězce podniku EU, a to za předpokladu, že ve třetím státě, k 
němuž má daná věc úzkou vazbu, není řízení možné nebo je v takovém třetím státě 
nelze rozumně zahájit nebo vést. Ustanovení dále vyžaduje, aby žaloba měla 
dostatečnou vazbu na členský stát, u jehož soudu bylo řízení zahájeno.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Změny nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 
o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

Nařízení (EU) č. 1215/2012 se mění takto:

1) V článku 8 se vkládá nový odstavec 5, který zní:

5)  V záležitostech týkajících se obchodních občanskoprávních žalob kvůli porušení 
lidských práv v rámci hodnotového řetězce v oblasti působnosti směrnice xxx/xxxx 
o náležité péči a odpovědnosti podniků může být žaloba na podnik usazený v členském 
státě podána rovněž v členském státě, v němž je usazený nebo kde působí, pokud škodu 
způsobenou ve třetí zemi lze přičíst dceřiné společnosti nebo jinému podniku, s nímž 
má mateřská společnost obchodní vztah ve smyslu článku 3 směrnice xxx/xxxx 
o náležité péči a odpovědnosti podniků. 

2) Vkládá se nový článek 26a, který zní: 

Článek 26a
O občanskoprávních žalobách souvisejících s podnikáním v případě porušení lidských 
práv v rámci hodnotového řetězce společnosti usazené v Unii nebo působící v Unii v 
oblasti působnosti směrnice xxx/xxxx o náležité péči a odpovědnosti podniků, mohou 
soudy členského státu, není-li žádný soud členského státu příslušný podle jiných 
ustanovení tohoto nařízení, rozhodovat ve výjimečných případech, pokud to vyžaduje 
právo na spravedlivý proces nebo právo na přístup ke spravedlnosti, zejména: a) pokud 
řízení nelze rozumně zahájit nebo vést ve třetím státě, který vykazuje úzkou vazbu se 
sporem, nebo pokud by řízení bylo v tomto státě nemožné; nebo b) pokud by rozhodnutí 
o žalobě ve třetím státě nebylo možné uznat a vykonat v členském státě, u jehož soudu 
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bylo zahájeno řízení podle práva tohoto státu, a toto uznání a výkon jsou nezbytné k 
tomu, aby bylo zajištěno uspokojení práv žalobce; a spor vykazuje dostatečnou vazbu 
na členský stát, u jehož soudu byl podán návrh.

III. DOPORUČENÍ PRO VYPRACOVÁNÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY, KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 864/2007 ZE DNE 11. ČERVENCE 2007 O 
PRÁVU ROZHODNÉM PRO MIMOSMLUVNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY (ŘÍM II)

ZNĚNÍ POŽADOVANÉHO NÁVRHU

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní 

závazkové vztahy (Řím II)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 67 odst. 4 a čl. 81 odst. 2 
písm. a) a c) této smlouvy,

s ohledem na žádost Evropského parlamentu určenou Evropské komisi1,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

1. Řádné fungování vnitřního trhu vyžaduje v zájmu zlepšení předvídatelnosti výsledku 
sporů, jistoty ohledně rozhodného práva a volného pohybu soudních rozhodnutí, aby 
kolizní normy platné v členských státech určovaly stejný právní řád bez ohledu na 
zemi soudu, u kterého byla žaloba podána. 

2. Za tímto účelem Unie přijala nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové 
vztahy (Řím II).

3. Nařízení Řím II stanoví v čl. 4 odst. 1 obecné pravidlo, podle něhož je právem 
rozhodným pro mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají z civilních deliktů, 
právo země, kde škoda vznikla, bez ohledu na to, ve které zemi došlo ke skutečnosti, 
jež vedla ke vzniku škody, a bez ohledu na to, ve které zemi nebo kterých zemích se 
projevily nepřímé následky této skutečnosti.

4. Uplatňování obecného pravidla ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení Řím II může vést ke 
značným problémům na straně žalobců, kteří jsou oběťmi porušování lidských práv, 
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zejména v případech, kdy jsou společnosti velkými nadnárodními společnostmi 
působícími v zemích s nízkými normami v oblasti lidských práv, kde je pro ně téměř 
nemožné získat spravedlivou náhradu škody. Ačkoli však nařízení Řím II stanoví 
zvláštní ustanovení týkající se určitých odvětví, včetně škod na životním prostředí, 
neobsahuje žádné zvláštní ustanovení týkající se nároků v oblasti lidských práv 
souvisejících s podnikáním.

5. Za účelem nápravy tohoto stavu by nařízení Řím II mělo být změněno tak, aby 
zahrnovalo zvláštní volbu rozhodného práva pro občanskoprávní spory týkající se 
údajného porušování lidských práv v souvislosti s podnikáním, kterého se dopustily 
společnosti EU ve třetích zemích, což by žalobcům, kteří jsou oběťmi porušování 
lidských práv údajně spáchaného podniky působícími v Unii, umožnilo zvolit si právo 
s vysokými normami v oblasti lidských práv. Do nařízení (ES) č. 864/2007 by proto 
měl být vložen nový článek 26a s cílem umožnit obětem porušování lidských práv v 
souvislosti s podnikáním volbu mezi právem země, v níž došlo ke škodě (lex loci 
damni), právem země, v níž došlo k události vedoucí ke škodě (lex loci delicti 
commissi) a právem místa, kde je žalovaný podnik usazen, nebo – není-li usazen v 
žádném členském státě, místa, v němž působí.  

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o 
právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)

Článek 1

Nařízení (EU) č. 864/2007 se mění takto:

1) vkládá se nový článek, který zní:

Článek 6a

Žaloby v případě porušování lidských práv v souvislosti s podnikáním

Pokud jde o občanskoprávní žaloby v souvislosti s podnikáním v případech porušování lidských 
práv v hodnotovém řetězci podniku, který je usazen v členském státě Unie nebo působí v Unii 
v oblasti působnosti směrnice xxx/xxxx o náležité péči a odpovědnosti podniků, je právem 
rozhodným pro mimosmluvní závazkové vztahy vyplývající z utrpěné škody právo určené 
podle čl. 4 odst. 1, pokud se osoba žádající o náhradu škody nerozhodne vycházet z práva země, 
v níž k události vedoucí ke škodě došlo, nebo z práva země, v níž je mateřská společnost 
usazena, nebo, není-li usazena v žádném členském státě, z práva země, v níž působí.
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