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podnikatelském chování  

Podniky mohou významným způsobem přispívat k hospodářskému a sociálnímu pokroku a 
pokroku v oblasti životního prostředí, avšak k tomu je nutné, aby současně zajistily zvládnutí 
nepříznivých dopadů spojených s jejich působením. Náležitá péče je proces, pomocí kterého 
mohou podniky poznat skutečné i potenciální nepříznivé dopady související jak s jejich 
vlastní činností, tak i s jejich dodavatelskými řetězci, a reagovat na ně. 

Pokyny OECD pro náležitou péči v odpovědném podnikatelském chování (dále jen „Pokyny“) 
byly přijaty v roce 2018 a poskytují podnikům podporu zajištěním praktických 
a srozumitelných vysvětlení, jak provádět náležitou péči podle doporučení Směrnice OECD 
pro nadnárodní podniky. Jedná se o první dokument pojednávající o náležité péči, který je 
podporován vládami a je relevantní pro všechny typy společností působící ve všech zemích 
a odvětvích ekonomiky. 

Tyto Pokyny představují jednotný výklad vlád a zúčastněných stran k náležité péči 
v odpovědném podnikatelském chování , přičemž podniky je mohou rovněž využít k tomu, 
aby splnily požadavky náležité péče vyplývající z Obecných zásad OSN v oblasti podnikání 
a lidských práv a z Tripartitní deklarace zásad týkajících se nadnárodních společností a 
sociální politiky Mezinárodní organizace práce. í Na jejich vypracování se podílelo více 
zúčastněných stran, včetně zástupců členských i nečlenských zemí OECD, mezinárodních 
organizací, podnikové sféry, odborových organizací a občanské společnosti. 

„Podnikatelská sféra nese odpovědnost za to, aby podnikala způsobem, který zohledňuje 
jak hospodářský výsledek, tak dopad jejích činností na společnost. Pokyny jsou významným 

milníkem při zajišťování toho, aby vlády a podniky mohly spolupracovat na podpoře 
inkluzivnějšího a udržitelnějšího růstu na celém světě prostřednictvím odpovědnějšího 

podnikatelského chování a náležité péče v celých dodavatelských řetězcích.“ 

Angel Gurría, generální tajemník OECD 

 

PROCES NÁLEŽITÉ PÉČE A PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 

 

SDĚLOVÁNÍ ZPŮSOBŮ ŘEŠENÍ DOPADŮ 

IDENTIFIKACE A VYHODNOCOVÁNÍ 
NEPŘÍZNIVÝCH DOPADŮ VE VLASTNÍ 

ČINNOSTI, DODAVATELSKÝCH 
ŘETĚZCÍCH A OBCHODNÍCH VZTAZÍCH 

ZAČLENĚNÍ ODPOVĚDNÉHO 
PODNIKATELSKÉHO CHOVÁNÍ DO 

METODIK A SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ  

ZAJIŠTĚNÍ NÁPRAVY NEBO 
SPOLUPRÁCE NA NÁPRAVĚ V PŘÍPADĚ 

POTŘEBY 

SLEDOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDKŮ 
ZASTAVENÍ, PREVENCE A ZMÍRŇOVÁNÍ 

NEPŘÍZNIVÝCH DOPADŮ 
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NÁLEŽITÁ PÉČE 
V ODPOVĚDNÉM  

PODNIKATELSKÉM 
CHOVÁNÍ: 

Obsahuje více procesů 
a cílů 

Týká se mezinárodně 
uznávaných norem 

odpovědného 
podnikatelského chování  

Je založena na  míře rizika 

Má za cílpředcházet 
nepříznivým dopadům 

Nepřenáší odpovědnost 

Je přizpůsobena 
podmínkám daného 

podniku 

Lze ji přizpůsobit 
omezením vyplývajícím 
z práce s obchodními 

vztahy 

Je dynamická, průběžná 
avstřícná 

Zahrnuje průběžnou 
komunikaci 

Čerpá informace ze 
spolupráce se 

zúčastněnými stranami 



Cílem náležité péče je řešit nepříznivé dopady související s následujícími kapitolami Směrnice OECD pro 
nadnárodní podniky: 

 

Lidská práva Životní prostředí 
Zaměstnanost a pracovněprávní 

vztahy 

Boj s úplatkářstvím, 
požadováním úplatků 

a vydíráním 
Zájmy spotřebitelů Zpřístupňování informací 

   

 

Cílem Směrnice OECD je zajistit otevřené a transparentní mezinárodní investiční prostředí a podpořit kladný přínos 
nadnárodních podniků k hospodářskému a sociálnímu pokroku. Směrnice představuje nejucelenější soubor vládami 
podporovaných doporučení ohledně toho, co představuje odpovědné podnikatelské chování. Vlády přistoupivší ke Směrnici 
OECD patří k předním světovým ekonomikám a doporučují, aby podniky působící na jejich území nebo z jejich území 
dodržovaly zásady a standardy stanovené ve Směrnici OECD. 

 

 

Odvětvové pokyny pro náležitou péči 

Tyto Pokyny doplňují stávající zdroje, které vytvořila OECD proto, aby podnikům pomohla provádět náležitou péči v oblasti 
odpovědného podnikatelského chování v konkrétních odvětvích a dodavatelských řetězcích včetně zemědělství, těžby 
nerostných surovin, oděvního a obuvnického průmyslu a finančního sektoru: 

 

Pokyny OECD-FAO pro odpovědné dodavatelské řetězce v zemědělství 

Náležitá péče v odpovědných dodavatelských řetězcích oděvního a obuvnického průmysluPokyny 
OECD k náležité péči v odpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí 
zasažených konflikty a vysoce rizikových oblastí 

Pokyny OECD pro náležitou péči a smysluplné zapojení zúčastněných stran v těžebním průmyslu 

Odpovědné podnikatelské chování pro institucionální investory 

 

 

mneguidelines.oecd.org/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm 
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