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Představení Směrnice 
součást Deklarace OECD o mezinárodních investicích a nadnárodních 
podnicích (1976) 
vytvořena členy OECD ve spolupráci se zástupci zaměstnavatelských 
a zaměstnaneckých svazů a nevládním sektorem 
soubor nezávazných doporučení a standardů odpovědného chování 
podniků 
instrument, jehož cílem je napomáhat posilování vzájemné důvěry 
mezi nadnárodními podniky, vládami a společností  
určena všem subjektům v rámci nadnárodního podniku (mateřským 
společnostem a/nebo místním subjektům) 
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Cíle Směrnice 

Vytvářet prostředí pro spolupráci nadnárodních společností ve třetích 
zemích a subjektů, které jsou jejich působením ovlivněny 

 

Šířit povědomí o odpovědném chování a jeho přínosech 

Vytvářet benchmark pro odpovědné chování zahraničních investorů  

Přispívat k rozvoji zahraničních investic 

Přispívat k trvale udržitelnému rozvoji 
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46 přidružených států 

Česká republika od r. 2000 
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Povinnosti přistoupivších zemí 

Založení Národního kontaktního místa pro implementaci Směrnice 
OECD (NKM)                za účelem  

 zvyšování povědomí o Směrnici mezi dotčenou veřejností  

 napomáhání smírnému řešení případů, ve kterých je namítáno porušení 
Směrnice 
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Doporučení pro podniky 

přispívat k pokroku v oblasti hospodářství, sociálních věcí a životního prostředí 
respektovat mezinárodně uznávaná lidská práva 
podporovat rozvoj místního potenciálu, tvorbu lidského kapitálu a povědomí o 
podnikové politice – vytváření pracovních příležitostí, podpora školení 
zaměstnanců 
dodržovat zásady řádného řízení podniků 
provádět proces náležité péče – předcházení rizik, zmirňování skutečných i 
potenciálních nepříznivých dopadů 
podporovat svobodu internetu 
dodržovat existující mezinárodně uznávané standardy 
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Oblasti úpravy 

Zpřístupňování informací 
Lidská práva  
Zaměstnanost a pracovněprávní vztahy 
Životní prostředí  
Boj s úplatkářstvím  
Zájmy spotřebitelů  
Věda a technologie  
Hospodářská soutěž 
Daně 
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Děkuji za pozornost 
 
Stránka českého NKM: 
http://www.mpo.cz/nkm 
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