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Náležitá péče v odpovědných dodavatelských řetězcích oděvního 
a obuvnického průmyslu 

Oděvní a obuvnický průmysl zaměstnává celosvětově přibližně 75 milionů lidí, z nichž mnoho tvoří ženy, a v mnoha zemích 
slouží jako vstupní bod do oficiální ekonomiky. Společnosti působící v tomto odvětví mají potenciál vytvářet růst, 
zaměstnanost a rozvoj dovedností jak prostřednictvím vlastních činností, tak prostřednictvím svých dodavatelů. 
Společným znakem celého dodavatelského řetězce v tomto odvětví však je porušování lidských práv, zneužívání pracovních 
sil a zhoršování životního prostředí. 

Problémy při vytváření odpovědných globálních 
dodavatelských řetězců 

Globální dodavatelské řetězce v oděvním a obuvnickém průmyslu se vyznačují 
výrobním procesem náročným na lidskou práci, jehož etapy jsou rozprostřeny do řady 
různorodých zemí, krátkými dodacími lhůtami a krátkodobými dodavatelsko-
odběratelskými vztahy. Tyto faktory snižují přehlednost dodavatelského řetězce 
společnosti a možnost jeho řízení a mohou být pro společnosti problematické při 
plnění povinností v oblasti prevence a zmírňování rizik v jejich dodavatelských 
řetězcích. 

Společný standard náležité péče v dodavatelských řetězcích 

Pokyny OECD pro náležitou péči v odpovědných dodavatelských řetězcích oděvního 
a obuvnického průmyslu (dále jen „Pokyny“) zavádějí jednotný výklad náležité péče 
v tomto odvětví s cílem pomoci společnostem plnit očekávání týkající se náležité péče 
stanovená ve Směrnici OECD pro nadnárodní podniky. Pokyny byly vypracovány 
v rámci procesu, do kterého bylo zapojeno více zúčastněných stran, byly schváleny 
všemi vládami přistoupivšími ke Směrnici OECD, a podpořeny podniky, odbory 
a občanskou společností. Představují přímou odezvu na prohlášení vedoucích 
představitelů skupiny G7 vydané 7. a 8. června 2015 na zámku Elmau, které uvítalo 
mezinárodní úsilí vyhlásit normy náležité péče pro celé odvětví textilního 
a konfekčního průmyslu. Pokyny se vztahují na všechny velké i malé společnosti 
působící v globálních dodavatelských řetězcích v oděvním a obuvnickém průmyslu. 

 

 

Rizikové oblasti, na které se Pokyny vztahují 
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Struktura Pokynů 

Oddíl I poskytuje praktický rámec pro 
náležitou péči a popisuje, jak mohou 

společnosti při své vlastní činnosti 
a ve svých dodavatelských řetězcích 

rozpoznat újmy a rizika týkající se 
lidských a pracovních práv, rizika 

v oblasti životního prostředí a etiky 
a těmto újmám a rizikům předcházet. 

Oddíl II poskytuje informace 
o uplatňování doporučení pro 

náležitou péči v případě konkrétních 
rizik v oděvním a obuvnickém 

průmyslu. 



V čem je proces náležité péče jiný? 

Proces náležité péče se od tradičních přístupů v tomto sektoru liší v mnoha ohledech. 

• Přístup zaměřený na celý dodavatelský řetězec – Prostřednictvím procesu náležité péče 
společnosti posuzují rizika, která jsou spojena jak s jejich přímými dodavateli, tak 
i s případnými dodavateli v horní části dodavatelského řetězce. 

• Vzájemné doplňování se a podpora – Každá společnost v dodavatelském řetězci, a to 
včetně maloobchodníků, odběratelů a dodavatelů, nese odpovědnost za zjišťování a 
řešení újmy  

• Postup na základě míry rizika – Společnosti mají zjišťovat nejzávažnější rizika při své 
činnosti a v dodavatelských řetězcích a těm se věnovat nejdříve. 

• Uznání významu nákupních postupů – Pokyny vyzývají společnosti, aby posoudily, jak 
jejich nákupní postupy mohou přispívat k rizikům v jejich dodavatelském řetězci. 

• Zapojení zúčastněných stran – Zúčastněné strany jsou zapojeny do posuzování 
dodavatelů na místě, do vypracovávání plánů nápravných opatření, do ověřování 
a monitorování, a do navrhování mechanismů pro podávání stížností na úrovni běžného 
provozu. 

• Přizpůsobení okolnostem společnosti – Způsob, jakým společnost provádí náležitou péči, 
vychází z její velikosti, vlastností dodavatelského řetězce a souvislostí její činnosti. 

• Motivující ke zlepšování – Prostřednictvím procesu náležité péče se společnosti učí 
z toho, co se osvědčilo a co nikoli, což vede k lepším přístupům k zjišťování, prevenci 
a zmírňování újmy. 

• Spolupráce – Společnosti jsou vybízeny ke spolupráci na úrovni odvětví a se zúčastněnými 
stranami v celém procesu náležité péče. Spolupráce může například sloužit ke sdílení 
znalostí, zvýšení pákového efektu a šíření účinných opatření. 

 

Implementace Pokynů 

Nyní, když byly Pokyny schváleny, pracuje organizace OECD se zúčastněnými stranami s cílem: 

• Zvýšit povědomí vlád, podniků a odborů o Pokynech. 

• Pozvednout schopnost odvětví dbát na náležitou péči v dodavatelských řetězcích, včetně 
malých a středních podniků. 

• Posílit schopnost vlád vytvářet příznivé prostředí pro odpovědné dodavatelské řetězce se 
zvláštním zaměřením na náležitou péči v dodavatelských řetězcích. 

• Usnadnit v oblasti textilního, oděvního a obuvnického průmyslu sladění vnitrostátních 
a odvětvových iniciativ s těmito Pokyny. 

• Identifikovat a doplnit chybějící znalosti, a tím podpořit zavádění náležité péče 
v dodavatelských řetězcích. 
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