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Podniky zabývající se průzkumem ložisek a těžbou ropy, zemního plynu a nerostných surovin mají potenciál  vytvářet příjmy, 
růst a prosperitu, udržovat zdroje obživy, podporovat místní rozvoj a vytvářet významné výnosy v oblastech, kde působí. 
Těžební provozy však mohou mít značné dopady na společnost a životní prostředí, a proto často hrozí, že způsobí nepříznivé 
dopady, jako je porušování lidských práv, hospodářské neúspěchy či zhoršování životního prostředí, nebo k nim přispějí. 
Smysluplné zapojení zúčastněných stran a náležitá péče jsou zásadní pro předcházení některým potenciálním nepříznivým 
dopadům těžebních provozů a pro optimalizaci jejich možných kladných přínosů. Jsou také ústředními prvky odpovědného 
podnikatelského chování podle Směrnice OECD pro nadnárodní podniky. 

Praktické pokyny a nástroje 

Pokyny OECD pro náležitou péči a smysluplné zapojení zúčastněných stran v těžebním průmyslu (dále jen „Pokyny“) poskytují 
těžebním, ropným a plynárenským podnikům vodítko k problematice týkající se zapojení zúčastněných stran. 
Nabízí  provozovatelům v těžebním průmyslu praktické nástroje a přístupy k řízení rizik a možné reakci na překážky, a to 
s cílem podpořit smysluplné zapojení zúčastněných stran jako nedílnou součást náležité péče. 

Pokyny obsahují: rámec náležité péče pro smysluplné zapojení zúčastněných stran, doporučení pro management a pracovníky 
v terénu, ukázkový monitorovací a hodnoticí rámec pro dohled nad zapojením zúčastněných stran, a konkrétní tematické 
pokyny týkající se zapojení domorodých obyvatel, žen, pracovníků a řemeslných a drobných těžařů. 

Široce podporovaný přístup 

Pokyny byly vypracovány na základě konzultací s početnou poradní skupinou zúčastněných stran složenou ze zástupců 
ropného, plynárenského a těžebního průmyslu, vlád, občanské společnosti, mezinárodních organizací a domorodých 
obyvatel. Jedná se o doplněk Směrnice OECD pro nadnárodní podniky k tomuto odvětví, a jako takový je podporován vládami 
46 států přistoupivších ke Směrnici. 

 

 

Tematické pokyny k zapojení: 

DOMORODÉHO OBYVATELSTVA PRACOVNÍKŮ ŘEMESLNÝCH A DROBNÝCH TĚŽAŘŮ ŽEN 

  



Provádění Pokynů 

Činnosti na podporu provádění Pokynů 
v letech 2016–2017 by mohly zahrnovat: 

• Pilotní prováděcí projekty se 
zainteresovanými ropnými, 
plynárenskými a těžebními podniky 

• Regionální a tematické akce na 
podporu dialogu o zapojení 
zúčastněných stran 

• Školicí semináře a webináře 
o uplatňování Pokynů v náročnějších 
podmínkách 

• Výzkum na podporu a propagaci 
smysluplného zapojení zúčastněných 
stran 
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KLÍČOVÉ KROKY K ZAJIŠTĚNÍ SMYSLUPLNÉHO ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH 
STRAN 

Monitorování a vyhodnocování 
angažmá 

Strategické postavení zapojení 
zúčastněných stran 

Zajištění plnění závazků 
Pochopení místních a provozních 

souvislostí 

Návrh vhodných 
a účinných angažmá 

Zavedení podpůrných 
systémů 

Určení prioritních 
zúčastněných stran 

a partnerů 


