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Hlavné zásady pre oblasť podnikania a ľudských práv:  

Implementácia OSN rámca „chrániť, dodržiavať a 

naprávať“ 
 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY  

Tieto Hlavné zásady sú založené na uznávaní:  

(a) Existujúcich záväzkov štátov dodržiavať, ochraňovať a realizovať ľudské práva a základné 
slobody;  

(b) Postavenia podnikateľských subjektov ako špecializovanej zložky spoločnosti pri vykonávaní 

špecializovaných funkcií, vyžadujúc súlad so všetkými relevantnými zákonmi a rešpektovanie 
ľudských práv; 

(c) Potreby, aby ľudské práva a záväzky boli podporované vhodnými a efektívnymi prostriedkami 
nápravy v prípade ich porušenia.  

Tieto Hlavné zásady sa vzťahujú na všetky štáty a podnikateľské subjekty, vrátane nadnárodných, bez 
ohľadu na ich veľkosť, sektor, miesto pôsobenia, vlastníctvo a štruktúru.  

Tieto Hlavné zásady sa považujú za celok a mali by byť vykladané, jednotlivo a ako celok, v zmysle 

ich cieľa posilniť štandardy a praktiky v oblasti podnikania a ľudských práv, tak aby sa dosiahli 

hmatateľné výsledky v prospech zasiahnutých jednotlivcov a komunít, a tým sa prispelo 
k spoločensky udržateľnej globalizácii.  

Žiadne ustanovenie týchto Hlavných zásad nezakladá nové medzinárodné záväzky, ani neobmedzuje 
či neoslabuje akékoľvek právne záväzky, ktoré štát prijal, alebo ktoré znáša v súlade s medzinárodným 
právom v oblasti ľudských práv.  

Tieto Hlavné zásady by mali byť uplatňované v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania, 

s osobitnou pozornosťou na práva, potreby a problémy, ktorým čelia príslušníci zraniteľných a 
marginalizovaných skupín, ako aj berúc do úvahy rôzne riziká, ktorým môžu čeliť ženy a muži.  

 

I. POVINNOSŤ ŠTÁTU OCHRAŇOVAŤ ĽUDSKÉ PRÁVA  

A. ZÁKLADNÉ ZÁSADY  

1. Štáty sú v rámci ich územia a jurisdikcie povinné chrániť pred porušeniami ľudských práv 

tretími stranami, vrátane podnikateľských subjektov. Táto povinnosť si vyžaduje prijatie 

vhodných opatrení na predchádzanie, vyšetrovanie, trestanie a odškodňovanie takýchto 

porušení prostredníctvom účinných politík, legislatívy, nariadení a súdnych rozhodnutí.  

Komentár 

Ľudskoprávne záväzky štátov vyplývajúce z medzinárodného práva vyžadujú, aby štáty 

dodržiavali, ochraňovali a napĺňali ľudské práva jednotlivcov na ich území a v rámci ich 

jurisdikcie. To zahŕňa aj povinnosť ochraňovať jednotlivcov pred porušeniami ľudských 

práv tretími stranami, vrátane podnikateľských subjektov.  

Povinnosť štátu ochraňovať ľudské práva je štandardom správania sa. Z tohto dôvodu, štáty nie sú 
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ako také zodpovedné za porušenia ľudských práv súkromnými aktérmi. Štáty však môžu porušiť 

svoje ľudskoprávne záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva v prípade, ak je porušenie 

pripísateľné štátu, alebo ak neprijmú vhodné opatrenia na to, aby predchádzali, vyšetrovali, trestali 
a naprávali porušenia ľudských práv súkromnými aktérmi. Pri prijímaní týchto opatrení majú štáty 

priestor pre úvahu, avšak majú brať do úvahy širokú škálu prípustných preventívnych a nápravných 

opatrení, vrátane politík, legislatívy, nariadení a rozhodovacej činnosti súdov. Štáty majú zároveň 
povinnosť ochraňovať a presadzovať princípy právneho štátu, a to aj prostredníctvom prijímania 

opatrení na zabezpečenie rovnosti pred zákonom, spravodlivosti pri aplikácii práva 

a zabezpečovania primeraného vyvodzovania zodpovednosti, právnej istoty a procesnej a právnej 
transparentnosti.  

Táto kapitola sa zameriava na preventívne opatrenia, zatiaľ čo Kapitola III. vysvetľuje prostriedky 
nápravy.  

2. Štáty by mali jasne nastaviť očakávanie, že všetky podnikateľské subjekty so sídlom na ich 

území alebo v ich jurisdikcii rešpektujú ľudské práva v rámci svojej činnosti.  

Komentár 

V súčasnosti medzinárodná ochrana ľudských práv vo všeobecnosti nezaväzuje štáty regulovať 

exteritoriálne aktivity podnikateľských subjektov so sídlom na ich území alebo v rámci ich 

jurisdikcie. Rovnako im v tom však nie je bránené, za predpokladu, že operujú na základe uznanej 
jurisdikcie. V medziach týchto parametrov niektoré dohovory o ochrane ľudských práv odporúčajú, 

aby štát pôvodu v rámci svojej jurisdikcie prijal kroky na predchádzanie porušení ľudských práv 
podnikateľskými subjektami v zahraničí.  

V rámci krajín pôvodu môžu existovať politické dôvody na to, aby štát jasne nastavil očakávania 

pre rešpektovanie ľudských práv podnikateľskými subjektami v zahraničí, predovšetkým v prípade, 

ak samotný štát podporuje tieto podnikateľské subjekty alebo je zapojený do ich činnosti. Tieto 
dôvody zahŕňajú zabezpečovanie predvídateľnosti pre podnikateľské subjekty prijatím jednotného 
a jasného posolstva v záujme zachovania reputácie daného štátu.  

Štáty zvolili rôzne prístupy k tejto otázke. Niektoré z nimi zvolených opatrení zahŕňajú 

vnútroštátne opatrenia s exteritoriálnymi účinkami. Ako príklad možno uviesť požiadavku, aby 

materské spoločnosti podávali správu o globálnych operáciách celého podnikateľského subjektu, 

multilaterálne právne nezáväzné nástroje ako napr. Smernice pre nadnárodné spoločnosti 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj alebo štandardy konania vyžadované 

inštitúciami, ktoré podporujú zahraničné investície. Iné prístupy spočívajú v priamej exteritoriálnej 

legislatíve a jej vynucovaní. Medzi takéto opatrenia patria trestnoprávne režimy umožňujúce 
stíhanie obvineného na základe národnosti bez ohľadu na to, kde sa skutok stal. Primeranosť 

konania štátu, domnelá alebo skutočná, závisí od rôznych faktorov, ako napríklad toho, či je takéto 
konanie zakotvené v medzinárodnej dohode. 

B. OPERATÍVNE ZÁSADY  

VŠEOBECNÉ ÚLOHY ŠTÁTU V OBLASTI REGULÁCIE A POLITÍK  

3. Pri napĺňaní ich povinnosti chrániť ľudské práva by štáty mali:  

(a) Vynucovať dodržiavanie právnych predpisov, ktorých cieľom je, alebo ktoré priamo 

vyžadujú, dodržiavanie ľudských práv podnikateľskými subjektami, pravidelne 

posudzovať adekvátnosť týchto predpisov a odstraňovať prípadné medzery v nich;  

(b) Zabezpečovať, aby právne predpisy a politiky upravujúce zriadenie a činnosť 

podnikateľských subjektov, ako napríklad právo obchodných spoločností, nebránili 

dodržiavaniu ľudských práv, ale práve naopak, toto dodržiavanie umožňovali;  
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(c) Poskytovať účinné usmernenia podnikateľským subjektom v otázke dodržiavania 

ľudských práv v rámci svojej činnosti; 

(d) Podporovať, a v prípade, ak je to vhodné, vyžadovať, aby podnikateľské subjekty 

komunikovali, akým spôsobom riešia dopady svojej činnosti na ľudské práva.  

Komentár 

Štáty by nemali predpokladať, že podnikatelia preferujú alebo benefitujú z ich nečinnosti a mali by 
zvážiť vhodnú kombináciu opatrení (národných a medzinárodných, záväzných a dobrovoľných) na 
zabezpečenie dodržiavania ľudských práv podnikateľmi.  

Neschopnosť presadzovať dodržiavanie existujúcich zákonov, ktoré priamo alebo nepriamo 

regulujú dodržiavanie ľudských práv podnikateľmi spravidla predstavuje významnú medzeru 

v právnej praxi štátov. Medzi takéto zákony patria predpisy o zákaze diskriminácie, 

pracovnoprávne predpisy, predpisy v oblasti životného prostredia vlastníckeho práva, ochrany 
súkromia a protikorupčné predpisy. Je preto nevyhnutné, aby štáty posúdili, či sú takéto zákony 

účinne uplatňované, a ak nie, prečo je tomu tak a aké opatrenia by mohli byť prijaté na nápravu 
tejto situácie.  

Je rovnako dôležité, aby štáty preskúmali, či tieto zákony poskytujú potrebnú ochranu vo všetkých 

situáciách a či spolu s príslušnými politikami vytvárajú vhodné prostredie na to, aby podnikatelia 
dodržiavali ľudské práva. Často je potrebné zabezpečiť viac jednoznačnosti v niektorých oblastiach 

práva a politík, napríklad tých, ktoré upravujú prístup k pôde, oprávnenia vyplývajúce z jej 

vlastníctva alebo využívania, s cieľom ochrany práv oprávnených osôb aj podnikateľských 
subjektov.  

Zákony a politiky upravujúce vznik a činnosť podnikateľských subjektov, ako napríklad právo 

obchodných spoločností alebo právo cenných papierov, priamo ovplyvňujú správanie 
podnikateľov. Ich dopady na ľudské práva sú napriek tomu veľmi slabo chápané. Chýba napríklad 

jasnosť a presnosť predpisov v oblasti práva obchodných spoločností a práva cenných papierov 

o tom, aké majú podnikatelia a ich pobočky oprávnenia a čo sa od nich vyžaduje vo vzťahu 
k ľudským právam. Predpisy a politiky v tejto oblasti by mali poskytovať dostatočné usmernenie 

umožňujúce podnikateľským subjektom dodržiavať ľudské práva, berúc do úvahy existujúce 
štruktúry riadenia spoločností, napríklad správne rady obchodných spoločností.  

Usmernenie pre podnikateľské subjekty v oblasti dodržiavania ľudských práv by malo naznačovať 

očakávané výsledky a napomáhať im rozširovať príklady dobrej praxe. Mali by tiež poskytovať 

poradenstvo o vhodných metódach, vrátane auditu dopadov na ľudské práva, a spôsoboch ako 
účinne brať ohľad na rodovú rovnosť, otázky zraniteľnosti alebo marginalizácie, ako uznávať 

špecifické výzvy, ktorým môže čeliť pôvodné obyvateľstvo, ženy, národnostné alebo etnické 

menšiny, náboženské alebo jazykové menšiny, deti, osoby so zdravotným postihnutím, ako aj 
migrujúci pracovníci a ich rodinní príslušníci.  

Národné inštitúcie pre ľudské práva, ktoré sú v súlade s Parížskymi princípmi, zohrávajú 
významnú úlohu pri napomáhaní štátu identifikovať, či sú jeho právne predpisy v súlade so 

záväzkami v oblasti ľudských práv, a či sú účinne presadzované. Zároveň napomáhajú 
podnikateľským subjektom a iným subjektom neštátneho charakteru v oblasti ľudských práv.  

Komunikácia zo strany podnikateľských subjektov o tom, ako riešia dopady svojej činnosti na 

ľudské práva môže zahŕňať všetko od neformálneho zapájania dotknutých zainteresovaných 

subjektov až po formálne verejné podávanie správ. Podpora zo strany štátu a prípadné vyžadovanie 
takejto komunikácie sú dôležitými pre zabezpečenie dodržiavania ľudských práv podnikateľskými 

subjektami. Stimuly pre poskytovanie vhodných informácií môžu zahŕňať ustanovenia, ktoré 

pripisujú význam podávaniu správ samotným subjektom v prípade akýkoľvek súdnych alebo 
správnych procesov. Požiadavka, aby podnikatelia v týchto otázkach poskytovali informácie, môže 
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byť obzvlášť oprávnená v prípadoch, keď podstata podnikateľskej činnosti alebo jej kontext 

predstavujú pre ľudské práva značné riziko. Politiky a predpisy v tejto oblasti môžu užitočne 

upresniť, čo a ako by podnikatelia mali komunikovať, a tým prispievať k prístupnosti a správnosti 
komunikácie.  

Akékoľvek ustanovenie o tom, čo je vhodná komunikácia, by malo brať do úvahy riziká pre 
bezpečnosť a ochranu jednotlivcov a zariadení, legitímne požiadavky dôvernosti obchodného styku 
a rôznorodé veľkosti a štruktúry obchodných spoločností.  

Požiadavka podávania finančných správ by mala jednoznačne ujasniť, že dopady na ľudské práva 

môžu byť v niektorých prípadoch zásadné vo vzťahu k hospodárskym výsledkom podnikateľského 
subjektu.  

VZŤAH ŠTÁT-PODNIKATEĽ  

4. Štáty by mali prijať dodatočné opatrenia na ochranu pred porušeniami ľudských práv zo 

strany podnikateľských subjektov, ktoré sú vlastnené alebo riadené štátom, alebo ktoré 

dostávajú značnú podporu a služby od štátnych agentúr, ako napríklad agentúr pre vývozné 

úvery alebo záruky investícií, vrátane vyžadovania auditu dopadov na ľudské práva, ak sú 

takéto dodatočné opatrenia vhodné.  

Komentár 

Štáty sú primárnymi nositeľmi povinností vyplývajúcich z medzinárodnej ochrany ľudských práv 

a spoločne sú správcami medzinárodného režimu ochrany ľudských práv. Ak je podnikateľský 
subjekt riadený štátom a jeho konanie je pripísateľné štátu, porušenie ľudských práv takýmto 

podnikateľským subjektom môže predstavovať porušenie vlastných medzinárodných záväzkov štátu. 

Čím bližšie má podnikateľský subjekt k štátu, alebo čím viac závisí na autorite zákona a podpore 
platcov daní, tým väčší zmysel majú politiky zabezpečujúce, aby takýto podnikateľský subjekt 
dodržiaval ľudské práva.  

Keď štáty vlastnia alebo kontrolujú podnikateľské subjekty, majú najväčší vplyv na to, aby 

zabezpečili, že relevantné politiky, legislatíva a nariadenia v oblasti ľudských práv budú 

implementované v praxi. Vrcholové vedenie spravidla reportuje štátnym agentúram a príslušné 

ministerstvá majú väčší priestor na kontrolu a dohľad, vrátane zabezpečenia vykonávania 
efektívneho auditu dopadov na ľudské práva. (Tieto subjekty tiež podliehajú zodpovednosti za 
dodržiavanie ľudských práv upravenej v Kapitole II.)  

Široký okruh agentúr formálne alebo neformálne prepojených na štát môže poskytovať podporu 

a služby podnikateľským aktivitám. Týka sa to napríklad agentúr pre vývozné úvery, agentúr pre 

oficiálne poistenie investícií alebo záruky, rozvojových agentúr a finančných inštitúcií pre rozvoj. 
Ak tieto agentúry výslovne neberú do úvahy skutočné alebo potenciálne negatívne dopady 

podporovaného subjektu na ľudské práva, vystavujú sa riziku – konkrétne poškodenia reputácie, 

finančného a politického rizika a prípadných právnych následkov – z dôvodu podpory takejto ujmy, 
a môžu tiež prispieť k ľudskoprávnym výzvam, ktorým čelí prijímací štát.  

Vzhľadom na tieto riziká by štáty mali podporovať, a ak je to vhodné, aj vyžadovať audit dopadov 

na ľudské práva od štátnych agentúr, ako aj od podnikateľských subjektov alebo projektov, ktoré sa 
rozhodnú podporiť. Požiadavka auditu dopadov na ľudské práva bude oprávnená práve vtedy, ak 
povaha podnikateľskej činnosti alebo jej kontext vytvára významné riziko pre ľudské práva.  

5. Štáty by mali vykonávať primeraný dohľad nad plnením svojich medzinárodných 

ľudskoprávnych záväzkov v prípade, keď vstupujú do zmluvných vzťahov 

s podnikateľskými subjektami alebo prijímajú legislatívu vo veci poskytovania služieb týmito 

subjektami, ak by tieto služby mohli mať dopad na užívanie ľudských práv. 
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Komentár 

Štáty sa nevzdávajú svojich medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv v prípadoch, keď 

privatizujú poskytovanie služieb, ktoré môžu mať vplyv na ľudské práva. Ak štát nezabezpečí, aby 

podnikateľské subjekty poskytujúce tieto služby operovali v súlade s ich medzinárodnými 

ľudskoprávnymi záväzkami, môže to mať právne následky priamo pre daný štát, rovnako ako aj 
dopad na jeho reputáciu. Z tohto dôvodu by mali zmluvy na poskytovanie daných služieb alebo 

legislatíva, na základe ktorej je ich prenos na podnikateľské subjekty umožnený, jasne vymedziť 

očakávanie štátu, že podnikateľské subjekty budú dodržiavať ľudské práva. Štáty by mali zabezpečiť 
účinný dohľad nad aktivitami podnikateľských subjektov, a to aj prostredníctvom vhodného 
nezávislého monitorovania a mechanizmov vyvodzovania zodpovednosti.  

6. Štáty by mali presadzovať dodržiavanie ľudských práv podnikateľskými subjektami, 

s ktorými vstupujú do obchodných vzťahov.  

Komentár 

Štáty vstupujú do rôznych obchodných vzťahov s podnikateľskými subjektami, a to nie výlučne 

prostredníctvom verejného obstarávania. Táto skutočnosť umožňuje štátom, aby samostatne alebo 
navzájom zvyšovali povedomie o ľudských právach a ich dodržiavanie zo stany týchto 

podnikateľských subjektov, a to aj formou zmluvných podmienok, berúc do úvahy záväzky štátu 
vyplývajúce z národných predpisov a medzinárodného práva.  

PODPOROVANIE DODRŽIAVANIA ĽUDSKÝCH PRÁV PODNIKATEĽMI 

V KONFLIKTNÝCH OBLASTIACH 

7. Keďže riziká hrubých porušení ľudských práv sú výraznejšie v oblastiach postihnutých 

konfliktom, štáty by mali zabezpečiť, aby podnikateľské subjekty pôsobiace v takomto 

kontexte neboli zapojené do takýchto porušení, a to aj prostredníctvom:  

(a) Spolupráce s podnikateľskými subjektami v čo najskoršom štádiu s cieľom 

napomáhať im identifikovať, predchádzať a zmierňovať ľudskoprávne riziká ich aktivít 

alebo obchodných vzťahov;  

(b) Poskytovania vhodnej pomoci podnikateľským subjektom pri posudzovaní a riešení 

rizík porušovania ľudských práv, venujúc osobitnú pozornosť rodovo podmienenému 

násiliu a sexuálnemu násiliu;  

(c) Odmietania prístupu k verejnej podpore a službám tým podnikateľským subjektom, 

ktoré sa podieľajú na hrubých porušeniach ľudských práv a odmietajú spolupracovať 

na riešení situácie;  

(d) Zabezpečovania, aby ich súčasné politiky, legislatíva, nariadenia a prostriedky ich 

vynucovania účinne riešili riziká spojené s podieľaním sa podnikateľov na hrubých 

porušeniach ľudských práv.  

Komentár 

Niektoré z najhorších prípadov porušení ľudských práv zahŕňajúce podnikateľov vznikajú práve 

počas konfliktov týkajúcich sa kontroly nad určitým územím, zdrojmi alebo samotnou vládou – t.j. 
v prípadoch, keď režim ochrany ľudských práv nefunguje tak, ako by mal. Zodpovední 

podnikatelia čoraz viac hľadajú usmernenia od štátu, ako sa vyhnúť prispievaniu k škodám na 

ľudských právach v takýchto ťažkých situáciách. Inovatívne a praktické prístupy sú v tejto oblasti 

potrebné. Je veľmi dôležité venovať pozornosť rizikám spojeným s rodovo podmieneným násilím 
a sexuálnym násilím, ktoré sú častým problémom v období konfliktu.  
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Je dôležité, aby všetky štáty riešili problémy skôr, než sa situácia na mieste zhorší. V oblastiach 

postihnutých konfliktom sa môže stať, že štát je neschopný adekvátne ochraňovať ľudské práva 

z dôvodu nedostatku účinnej kontroly. Ak sú v hre nadnárodné spoločnosti, štáty ich pôvodu majú 
úlohu napomáhať týmto spoločnostiam a hosťujúcim štátom, aby sa ubezpečili, že podnikatelia sa 

nepodieľajú na porušeniach ľudských práv. Susedné štáty môžu poskytnúť dôležitú dodatočnú 
podporu.  

Na dosiahnutie lepšej koherentnosti politík a pomoci podnikateľským subjektom by štáty pôvodu 

mali posilniť úzku spoluprácu medzi ich agentúrami na podporu rozvoja, ministerstvami 
zahraničných vecí a obchodu, finančnými inštitúciami pre vývoz v hlavných mestách a v rámci 

veľvyslanectiev, ako aj medzi týmito agentúrami a vládnymi aktérmi hosťujúceho štátu; vytvoriť 

indikátory včasného varovania pre vládne agentúry a podnikateľské subjekty; a vyvodzovať 

vhodné následky za akékoľvek zlyhania subjektov spolupracovať v takýchto situáciách, vrátane 
zamietnutia alebo odoberania existujúcej verejnej podpory alebo služieb, prípadne, ak je to možné, 
zamietnutie poskytnutia podpory v budúcnosti.  

Štáty by mali varovať podnikateľov pred zvýšeným rizikom podieľania sa na hrubých porušeniach 

ľudských práv v oblastiach postihnutých konfliktom. Mali by tiež preskúmať, či ich politiky, 

legislatíva, nariadenia a nástroje na ich vynucovanie efektívne riešia tieto zvýšené riziká, a to aj 
prostredníctvom ustanovení o auditoch dopadov na ľudské práva podnikateľmi. Ak štáty 

identifikujú nedostatky, mali by prijať vhodné kroky na to, aby ich odstránili. Môžu tak urobiť 

prostredníctvom zváženia občianskej, správnej alebo trestnej zodpovednosti podnikateľov 

sídliacich alebo pôsobiacich na ich území, alebo v rámci ich jurisdikcie, ktorí sa dopúšťajú či 
podieľajú na hrubých porušeniach ľudských práv. Štáty by tiež mali zvážiť multilaterálny prístup 
k prevencii a riešeniu takéhoto konania a podporovať účinné kolektívne iniciatívy.  

Všetky tieto opatrenia dopĺňajú záväzky štátov podľa medzinárodného humanitárneho práva v čase 
ozbrojených konfliktov a medzinárodného trestného práva.  

Zabezpečovanie koherencie politík  

8. Štáty by mali zabezpečiť, aby ministerstvá, agentúry a iné štátne inštitúcie, ktoré určujú 

obchodné praktiky, mali dostatočné vedomosti a dodržiavali povinnosti štátu pri napĺňaní ich 

špecifického mandátu, a to aj prostredníctvom poskytovania relevantných informácií, školení 

a podpory. 

Komentár 

Medzi záväzkami štátu v oblasti ľudských práv a zákonmi a politikami formujúcimi podnikateľskú 

prax nie je nevyhnutne rozpor. Napriek tomu musia štáty niekedy prijímať ťažké rozhodnutia na 

vyváženie a zmierenie rôznych spoločenských potrieb. Na to, aby dosiahli potrebnú vyváženosť, 

musia štáty postupovať pri riadení podnikateľov a agendy ľudských práv zoširoka s cieľom 
zabezpečenia vertikálnej aj horizontálne koherencie národných politík.  

Vertikálna koherencia politík znamená, že štát má potrebné politiky, zákony a procesy potrebné na 
implementáciu záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov. 

Horizontálna koherencia politík znamená podporovanie ministerstiev a národných a lokálnych 

agentúr určujúcich obchodné praktiky, vrátane tých, ktoré vytvárajú právo obchodných spoločností 
a reguláciu cenných papierov, vývozných úverov a poistenia, obchodu a pracovnoprávnych vzťahy, 

a ich vybavovanie tak, aby boli informované a konali v súlade so záväzkami štátu v oblasti 
ľudských práv.  

9. Pri napĺňaní politických cieľov orientovaných na podnikateľské aktivity s inými štátmi 

alebo podnikateľskými subjektami by štáty mali udržiavať priestor pre domáce politiky 

vhodný na napĺňanie svojich záväzkov v oblasti ľudských práv, a to napríklad 
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prostredníctvom investičných dohôd alebo zmlúv. 

Komentár 

Hospodárske dohody uzavreté medzi štátmi alebo podnikateľskými subjektami, ako napríklad 

bilaterálne investičné zmluvy, dohody o voľnom obchode alebo zmluvy o investičných projektoch, 
predstavujú pre štát ekonomické príležitosti. Zároveň však môžu tieto dohody ovplyvniť priestor 

pre národné politiky. Napríklad podmienky medzinárodných investičných dohôd môžu obmedziť 

štát pri plnej implementácii novej legislatívy v oblasti ľudských práv alebo ich vystaviť riziku 
medzinárodnej arbitráže, ak by k takejto implementácii došlo. Z tohto dôvodu by štáty mali 

zabezpečiť, aby si v rámci takýchto dohôd udržali adekvátne možnosti pre politiky a reguláciu 
s cieľom ochrany ľudských práv a zároveň poskytovali potrebnú ochranu investorom.  

10. Keď štáty vystupujú v postavení člena multilaterálnej inštitúcie pôsobiacej v oblasti 

podnikania, mali by:  

(a) Sa snažiť zabezpečiť, aby tieto inštitúcie neobmedzovali schopnosť ich členov plniť si 

povinnosť chrániť pred porušeniami ľudských práv, ani nebránili podnikateľom 

dodržiavať ľudské práva;  

(b) Podporiť takéto inštitúcie, aby v rámci ich mandátu a kapacít presadzovali 

dodržiavanie ľudských práv podnikateľmi a na žiadosť pomáhali štátom napĺňať ich 

povinnosti chrániť pred porušeniami ľudských práv zo strany podnikateľských 

subjektov, a to vrátane technickej pomoci, získavania nových poznatkov a zvyšovania 

povedomia;  

(c) Vychádzať z týchto Hlavných zásad a podporovať vzájomné porozumenie a širšiu 

medzinárodnú spoluprácu pri riadení výziev v oblasti podnikania a ľudských práv.  

Komentár 

Širšia koherencia politík je tiež potrebná na medzinárodnej úrovni, keď sa štáty podieľajú na 
činnosti medzinárodných inštitúcií, ktoré pôsobia v oblasti podnikania a ľudských práv, ako sú 

napríklad medzinárodné obchodné alebo finančné inštitúcie. Aj keď sa štáty podieľajú na činnosti 

takýchto inštitúcií, zachovávajú si svoje ľudskoprávne záväzky vyplývajúce z medzinárodného 
práva.  

Budovanie kapacít a zvyšovanie povedomia prostredníctvom takýchto inštitúcií môže byť 

kľúčovým pre napomáhanie štátom plniť si ich povinnosť chrániť pred porušeniami ľudských práv, 
a to aj vďaka zdieľaniu informácií o výzvach a príkladoch dobrej praxe prispievajúc tak ku 
súdržnejším prístupom.  

Kolektívne aktivity prostredníctvom multilaterálnych inštitúcií môžu napomôcť vyrovnávať hracie 

pole v oblasti dodržiavania ľudských práv podnikateľmi, najmä prostredníctvom skvalitňovania 

činnosti tých, ktorý v tejto oblasti zaostávajú. Spolupráca medzi štátmi, multilaterálnymi 
inštitúciami a inými kľúčovými aktérmi tiež zohráva významnú úlohu.  

Hlavné zásady poskytujú základný rámec v tejto oblasti a môžu slúžiť ako podklad pre vytváranie 
kumulatívneho pozitívneho dopadu, ktorý berie do úvahy úlohy štátov a záväzky všetkých 
relevantných aktérov.  

 

II. ZODPOVEDNOSŤ PODNIKATEĽOV ZA DODRŽIVANIE 

ĽUDSKÝCH PRÁV  
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A. ZÁKLADNÉ ZÁSADY  

11. Podnikateľské subjekty by mali dodržiavať ľudské práva. To znamená, že by sa mali 

zdržať porušovania ľudských práv iných a mali by riešiť negatívne dopady na ľudské práva, 

na ktorých sa podieľajú. 

Komentár 

Zodpovednosť za dodržiavanie ľudských práv je celosvetovým štandardom očakávaného správania 

sa všetkých podnikateľských subjektov bez ohľadu na to, kde vykonávajú svoju činnosť. Táto 

zodpovednosť existuje nezávisle od možností a vôle štátu plniť si svoje ľudskoprávne 

záväzky, tieto záväzky a možnosti neobmedzuje. Existuje popri povinnosti dodržiavať vnútroštátne 
predpisy na ochranu ľudských práv.  

Riešenie negatívnych dopadov na ľudské práva vyžaduje prijímanie vhodných opatrení na ich 
prevenciu, znižovanie a, ak je to vhodné, na ich odškodňovanie.  

Podnikateľské subjekty môžu prijať ďalšie záväzky alebo aktivity na podporu a propagovanie 
ľudských práv a tým prispieť k užívaniu ľudských práv vo všeobecnosti. Nekompenzujú sa tým ale 
pochybenia v dodržiavaní ľudských práv pri vykonávaní ich činnosti.  

Podnikateľské subjekty by nemali podkopávať možnosti štátu plniť si svoje ľudskoprávne záväzky, 
a to ani konaním, ktoré by oslabovalo integritu súdnych procesov.  

12. Zodpovednosť podnikateľov za dodržiavanie ľudských práv sa týka medzinárodne 

uznaných ľudských práv – teda minimálne tých, ktoré sú zakotvené v Medzinárodnej charte 

ľudských práv - a princípov týkajúcich sa základných práv vyjadrených v Deklarácii 

Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách a právach pri práci.  

Komentár 

Keďže podnikateľské subjekty môžu mať vplyv na celé spektrum medzinárodne garantovaných 

ľudských práv, ich zodpovednosť za dodržiavanie sa vzťahuje na všetky tieto práva. V praxi môžu 

byť niektoré ľudské práva vo vzťahu k vybranému odvetviu podnikania alebo v konkrétnom 

kontexte viac ohrozené ako iné, a preto si vyžadujú zvýšenú pozornosť. Situácia v oblasti ľudských 
práv periodicky preskúmavaná, nakoľko sa môže časom meniť.  

Oficiálny zoznam kľúčových medzinárodne uznaných ľudských práv obsahuje Medzinárodná 
charta ľudských práv (pozostáva zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv a hlavných 

kodifikačných dokumentov: Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach 

a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach) spolu so zásadami 
v oblasti základných práv vyplývajúcimi z ôsmych základných dohovoroch Medzinárodnej 

organizácie práce obsiahnutých v Deklarácii Medzinárodnej organizácie práce o základných 

zásadách a právach pri práci. Na základe týchto zásad relevantné subjekty posudzujú dopady 

podnikateľskej činnosti na ľudské práva. Zodpovednosť podnikateľských subjektov za 
dodržiavanie ľudských práv sa líši od právnej zodpovednosti a jej vymáhania, ktoré ostávajú 
v prevažnej miere definované národnou právnou úpravou v rámci danej jurisdikcie.  

V určitých situáciách musia podnikateľské subjekty zvážiť aj prijatie dodatočných štandardov. Mali 

by napríklad rešpektovať ľudské práva jednotlivcov patriacich k špecifickým skupinám alebo 

populácii, ktorá si vyžaduje osobitnú pozornosť, nakoľko podnikateľská činnosť môže mať 
negatívny dopad práve na ich ľudské práva. Inštrumenty OSN poskytujú bližšiu úpravu vo vzťahu 

k pôvodnému obyvateľstvu, ženám, národnostným, etnickým, náboženským alebo jazykovým 

menšinám, deťom, osobám so zdravotným postihnutím, migrujúcim pracovníkom a členom ich 

rodín. V prípade ozbrojených konfliktov by sa mali podnikateľské subjekty riadiť aj zásadami 
medzinárodného humanitárneho práva.  
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13. Zodpovednosť za dodržiavanie ľudských práv vyžaduje, aby sa podnikateľské subjekty:  

(a) vyhýbali spôsobovaniu alebo prispievaniu k negatívnym dopadom na ľudské práva 

prostredníctvom svojich aktivít, a aby ich riešili, pokiaľ by takéto situácie vznikli, 

(b) snažili predchádzať alebo zmierňovať negatívne dopady na ľudské práva, ktoré sú 

priamo spojené s ich činnosťou, produktami alebo službami v rámci ich obchodných 

vzťahov, a to aj v prípade, ak sa nepodieľali na vzniku týchto dopadov.  

Komentár 

Podnikateľské subjekty môžu byť zapojené do negatívnych dopadov na ľudské práva 
prostredníctvom svojich vlastných aktivít alebo v rámci obchodných vzťahov s inými subjektami. 

Hlavná zásada č. 19 bližšie pojednáva o tom, ako by mali podnikateľské subjekty pristupovať 

k takýmto situáciám. Na účely týchto Hlavných zásad sa pod „aktivitami podnikateľského 

subjektu“ rozumie jeho konanie aj nekonanie a termín „obchodné vzťahy“ zahŕňa vzťahy 
s obchodnými subjektami, subjektami v rámci jeho hodnotového reťazca, ako aj inými neštátnymi 

alebo štátnymi subjektami priamo napojenými na jeho podnikateľskú činnosť, produkty alebo 
služby.  

14. Zodpovednosť podnikateľských subjektov za dodržiavanie ľudských práv sa vzťahuje na 

všetky podnikateľské subjekty, bez ohľadu na ich veľkosť, odvetvie, kontext, v ktorom 

vykonávajú svoju činnosť, vlastníctvo alebo štruktúru. Napriek tomu, rozsah a zložitosť 

prostriedkov, ktorými podnikateľské subjekty spĺňajú túto zodpovednosť sa môže líšiť na 

základe uvedených faktorov a podľa závažnosti negatívnych dopadov konkrétneho 

podnikateľského subjektu na ľudské práva.  

Komentár 

Prostriedky, ktorými podnikateľské subjekty napĺňajú svoju zodpovednosť za dodržiavanie 

ľudských práv sú proporciálne, okrem iných faktorov, veľkosti subjektov. Malé a stredné podniky 
môžu mať menej možností či viac neformálne procesy a štruktúry riadenia ako veľké spoločnosti, 

a preto budú mať aj ich politiky a procesy inú formu. Napriek tomu, aj niektoré malé alebo stredné 

podniky môžu spôsobiť vážne dopady na ľudské práva, ktoré si budú vyžadovať zodpovedajúce 

opatrenia bez ohľadu na veľkosť podniku. Závažnosť dopadov sa posudzuje na základe ich 
veľkosti, rozsahu a nenapraviteľnej povahy. Prostriedky, ktorými podnikateľské subjekty napĺňajú 

svoju zodpovednosť za dodržiavanie ľudských práv, sa môžu líšiť v nadväznosti na to, či a v akom 

rozsahu podnikateľský subjekt vykonáva svoju činnosť v rámci obchodnej skupiny alebo 
samostatne. Zodpovednosť za dodržiavanie ľudských práv však zaväzuje plne a rovnako všetky 
podnikateľské subjekty.  

15. Na to, aby podnikateľské subjekty splnili svoju povinnosť dodržiavať ľudské práva, mali 

by, s ohľadom na ich veľkosť, prijať vhodné politiky a zaviesť procesy, vrátane:  

(a) politického záväzku plniť svoju zodpovednosť za dodržiavanie ľudských práv;  

(b) procesov auditu dopadov na ľudské práva za účelom identifikácie, predchádzania, 

zmierňovania a vyvodzovania zodpovednosti za to, ako pristupujú k dopadom ich 

činnosti na ľudské práva; 

(c) procesov umožňujúcich nápravu akýchkoľvek negatívnych dopadov na ľudské práva, 

ktoré spôsobia, alebo, na ktorých vzniku sa podieľajú.  

Komentár 

Podnikateľské subjekty musia poznať ľudské práva a preukazovať, že ich dodržiavajú. Nemôžu to 
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však robiť, pokiaľ nemajú prijaté a zavedené osobitné politiky a procesy. Zásady č. 16 až 24 bližšie 
objasňujú ich základné náležitosti.  

B. OPERATÍVNE ZÁSADY 

POLITICKÝ ZÁVÄZOK 

16. Ako základ zakotvenia zodpovednosti za dodržiavanie ľudských práv by podnikateľské 

subjekty mali vyjadriť svoj záväzok napĺňať túto povinnosť a to prostredníctvom politického 

vyjadrenia, ktoré: 

(a) schváli najvyšší stupeň riadenia podnikateľského subjektu;  

(b) sa zakladá na vnútornej a vonkajšej expertíze;  

(c) upresňuje ľudskoprávne očakávania podnikateľského subjektu voči svojim 

zamestnancom, obchodných partnerom a iným subjektom, ktoré sú priamo napojené na 

jeho činnosť, produkty alebo služby;  

(d) je verejne dostupné a interne aj externe komunikované smerom k zamestnancom, 

obchodným partnerom a iným relevantným subjektom;  

(e) sa odzrkadľuje v operatívnych politikách a procesoch potrebných na to, aby sa tento 

záväzok zakotvil v rámci celého nastavenia a fungovania podnikateľského subjektu. 

Komentár 

Pojem “záväzok” je používaný všeobecne, zahŕňa v sebe akékoľvek prostriedky, ktoré si 
podnikateľský subjekt zvolí, aby verejne uznal svoje povinnosti, záväzky a očakávania.  

Úroveň expertízy potrebná na to, aby sa zabezpečilo, že politický záväzok bude vhodne nastavený, 

záleží od toho, ako komplexnú činnosť má daný podnikateľských subjekt vykonávať. Táto 

expertíza môže byť postavená na viacerých zdrojoch, vrátane dôveryhodných online a písomných 
zdrojov a konzultácií s uznávanými expertmi.  

Politický záväzok by mal byť verejne dostupný. Mal by byť aktívne komunikovaný subjektom, 

s ktorými má podnikateľský subjekt zmluvné vzťahy, iným subjektom priamo napojeným na jeho 
činnosť, vrátane štátnych bezpečnostných zložiek, investorom, a v prípade aktivít s výrazným 
rizikom negatívneho dopadu na ľudské práva aj potenciálne dotknutým subjektom.  

V rámci vnútornej komunikácie vyjadrenia politického záväzku a súvisiacich politík a procesov by 

mal byť jasne vyjadrený vzťah a rozsah zodpovednosti. Zároveň by mal byť podporený 

akýmkoľvek potrebným školením pre zamestnancov na relevantných pozíciách podnikateľského 
subjektu.  

Tak ako by sa štát mal snažiť o koherentnosť politík, aj podnikateľské subjekty sa majú usilovať 

o koherentnosť ich zodpovednosti za dodržiavanie ľudských práv s politikami a procesmi riadenia 
ich širších obchodných aktivít a vzťahov. V rámci toho by mali napríklad zaviesť politiky 

a procesy nastavujúce finančné a iné výkonnostné stimuly pre zamestnancov, postupy verejného 
obstarávania a lobingové aktivity, ktoré sa priamo týkajú ľudských práv.  

Prostredníctvom týchto a iných vhodných opatrení by malo byť vyjadrenie politického záväzku 

začlenené do celej vertikálnej štruktúry podnikateľského subjektu vrátane vedenia a všetkých 
funkcií, ktoré by inak mohli byť vykonávané bez povedomia o ľudských právach. 

AUDIT DOPADOV NA ĽUDSKÉ PRÁVA  
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17. S cieľom identifikácie, prevencie a vyvodenia zodpovednosti za riešenie negatívnych 

dopadov na ľudské práva by mali podnikateľské subjekty vykonávať audit dopadov na 

ľudské práva. Tento proces by mal zahŕňať posudzovanie skutočných a potenciálnych 

dopadov na ľudské práva, zapracovávanie zistení a riadenie sa nimi, monitorovanie odoziev 

a poskytovanie informácií o tom, ako sú tieto dopady riešené. Audit dopadov na ľudské 

práva:  

(a) by mal zahŕňať negatívne dopady na ľudské práva, ktoré môžu spôsobiť alebo k ním 

prispieť podnikateľské subjekty prostredníctvom svojich aktivít, alebo ktoré sú priamo 

spojené s ich činnosťou, produktami alebo službami v rámci ich obchodných vzťahov;  

(b) jeho komplexnosť závisí od veľkosti podnikateľských subjektov, rizík závažných 

dopadov na ľudské práva, povahy ich činnosti alebo kontextu, v ktorom pôsobia;  

(c) by mal byť priebežný, berúc do úvahy, že riziká pre ľudské práva sa môžu meniť 

rovnako ako sa vyvíja aj činnosť podnikateľského subjektu a kontext, v ktorom pôsobí.  

Komentár 

Táto zásada definuje parametre pre audit dopadov na ľudské práva a Zásady 18 až 21 následne 
približujú jeho hlavné zložky.  

Riziká pre ľudské práva predstavujú možné negatívne dopady podnikateľského subjektu na ľudské 

práva. Potenciálne dopady môžu byť riešené formou prevencie alebo zmierňovania, zatiaľ čo 
skutočné dopady, teda tie, ktoré už nastali, by mali byť riešené formou nápravy (Zásada 22).  

Audit dopadov na ľudské práva môže byť súčasťou širšieho systému posudzovania rizík 

podnikateľského subjektu, za predpokladu, že obsahovo presahuje len identifikáciu a riadenie 

materiálnych rizík pre spoločnosť a zahŕňa aj riziká pre držiteľov práv. Audit dopadov na ľudské 
práva by mal byť spustený v čo najskoršej fáze prípravy novej aktivity či vytvárania obchodného 

vzťahu, nakoľko riziká pre ľudské práva môžu byť zvýšené alebo zmiernené už vo fáze prípravy 
zmlúv alebo iných dohôd, a môžu byť prenášané v rámci fúzií alebo akvizícií. 

Ak má podnikateľský subjekt veľké množstvo subjektov vo svojom hodnotovom reťazci, môže byť 

nepomerne náročné vykonať audit dopadov na ľudské práva vo všetkých z nich. V takom prípade 
by mal podnikateľský subjekt všeobecne identifikovať oblasti s najväčšou mierou rizika 

negatívnych dopadov na ľudské práva, či už z dôvodu kontextu, v ktorom pôsobia konkrétni 

dodávatelia alebo klienti, alebo vo vzťahu ku konkrétnym činnostiam, produktom alebo službám, 

alebo z iných relevantných dôvodov. Tieto oblasti by mal podnikateľský subjekt následne 
priroritizovať na účely auditu dopadov na ľudské práva.  

Ak podnikateľský subjekt prispieva alebo ak existuje u neho podozrenie, že prispieva k negatívnym 
dopadom na ľudské práva iných subjektov, môže nastať otázka spoluúčasti. Spoluúčasť má 

neprávny aj právny zmysel. Z neprávneho hľadiska možno podnikateľský subjekt považovať za 

spoluzodpovedný za činnosť inej strany v prípade, keď údajne benefituje z porušení ľudských práv 
ňou spôsobených. 

Z právneho hľadiska väčšina národných právnych poriadkov zakazuje spoluúčastníctvo na trestných 

činoch a viaceré z nich uznávajú trestnú zodpovednosť podnikateľských subjektov v takýchto 
príkladoch. Aj občianskoprávne žaloby môžu byť zvyčajne založené na domnelom podiele 

podnikateľského subjektu na škode, avšak tieto sa nemusia opierať o ľudskoprávne predpisy. 

Judikatúra v oblasti medzinárodného trestného práva upravuje, že štandardy pre napomáhanie 
a navádzanie zahŕňajú vedomé poskytovanie praktickej pomoci a také podnecovanie, ktoré má 
podstatný vplyv na spáchanie trestného činu.  

Vykonávanie vhodného auditu dopadov na ľudské práva napomáha podnikateľským subjektom 
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riešiť riziká právnych sporov proti nim a to preukázaním, že podnikli všetky primerané kroky, aby 

sa vyhli domnelému porušeniu ľudských práv. Podnikateľské subjekty vykonávajúce audit 

dopadov na ľudské práva sa nemôžu spoliehať na to, že iba na základe vykonania auditu budú 
automaticky a plne zbavené zodpovednosti za spôsobenie alebo prispievanie k porušeniam 
ľudských práv.  

18. S cieľom zmerania rizík pre ľudské práva by mali podnikateľské subjekty identifikovať 

a posúdiť skutočné a potenciálne negatívne dopady, ktoré môžu spôsobovať prostredníctvom 

vlastných aktivít alebo vyplývajúc z ich obchodných vzťahov. Tento proces by mal:  

(a) byť postavený na vnútornej a/alebo nezávislej vonkajšej expertíze v oblasti ľudských 

práv;  

(b) zahŕňať zmysluplnú konzultáciu s potenciálne zasiahnutými skupinami a inými 

relevantnými aktérmi, a to s ohľadom na veľkosť podnikateľského subjektu, povahu 

jeho činnosti a kontext, v ktorom pôsobí.  

Komentár 

Úvodným krokom pri vykonávaní auditu dopadov na ľudské práva je identifikácia a posúdenie 

povahy skutočných a potenciálnych negatívnych dopadov na ľudské práva, ktoré môže 

podnikateľský subjekt spôsobovať. Cieľom je porozumenie osobitným dopadom na konkrétnych 
jednotlivcov v osobitnom kontexte pôsobenia. Spravidla obsahuje posúdenie ľudskoprávneho 

kontextu pred uskutočnením navrhovanej podnikateľskej aktivity (ak je to možné), identifikáciu 

subjektov, ktoré môžu byť zasiahnuté, katalogizáciu ľudskoprávnych štandardov a problémov 

a vykreslenie toho, ako by navrhovaná aktivita a súvisiace obchodné vzťahy mohli mať negatívne 
dopady na ľudské práva identifikovaných subjektov.  

Pri tomto procese by mal podnikateľský subjekt venovať osobitnú pozornosť akýmkoľvek dopadom 
na ľudské práva jednotlivcov alebo skupín, ktorí môžu čeliť zvýšenému riziku ohrozenia alebo 
marginalizácie, a zohľadniť rozdielne riziká pre ženy a mužov. 

Procesy na posudzovanie dopadov na ľudské práva môžu tvoriť súčasť iných procesov ako 

napríklad posudzovania rizík alebo posudzovania vplyvov na životné prostredie a sociálnych 

vplyvov. Ich základom by mali byť medzinárodne uznané ľudské práva, keďže podnikatelia môžu 
mať potenciálne dopad na ktorékoľvek z týchto práv. 

Nakoľko situácia v oblasti ľudských práv sa dynamicky vyvíja, posudzovanie vplyvov na ľudské 

práva by sa malo vykonávať v pravidelných intervaloch: pred začatím novej aktivity alebo nového 
obchodného vzťahu; pred prijatím významných rozhodnutí alebo zmien v činnosti (napr. vstup na 

trh, predstavenie produktu, zmena politiky alebo širšie zmeny pre podnikateľský subjekt); v reakcii 

na zmeny prostredia pôsobenia alebo pri očakávaní takýchto zmien (napr. narastajúce sociálne 
napätie); a tiež opakovane počas vykonávania konkrétnej aktivity alebo v rámci existujúceho 
obchodného vzťahu.  

Na to, aby podnikateľské subjekty správne posudzovali svoje dopady na ľudské práva, mali by sa 

usilovať porozumieť obavám potenciálne dotknutých subjektov, a to prostredníctvom priamej 

konzultácie s nimi, s ohľadom na možné jazykové a iné bariéry. V prípadoch, keď takéto 

konzultácie nie sú možné, podnikateľské subjekty by mali zvážiť vhodné alternatívy, ako napríklad 
konzultáciu s dôveryhodným nezávislým expertným subjektom, vrátane ochrancov ľudských práv 
alebo zástupcov občianskej spoločnosti.  

Posúdenie vplyvov na ľudské práva tvorí základ pre nasledovné kroky v rámci procesu auditu 
dopadov na ľudské práva.  

19. Za účelom predchádzania alebo zmierňovania negatívnych dopadov na ľudské práva by 
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mali podnikateľské subjekty zapracovať závery svojich posúdení dopadov na ľudské práva 

do relevantných vnútorných funkcií a procesov a podniknúť vhodné kroky.  

(a) Účinná integrácia si vyžaduje, aby:  

(i) Zodpovednosť za riešenie takýchto dopadov bola zverená osobám na vhodnej 

pozícii a stupni riadenia v rámci podnikateľského subjektu;  

(ii) Postupy vnútorného rozhodovania, rozdeľovania rozpočtu a dohľadu umožňovali 

účinné adresovanie takýchto dopadov.  

(b) Vhodné kroky sa môžu líšiť podľa:  

(i) Toho, či podnikateľský subjekt spôsobuje alebo prispieva k negatívnym dopadom 

na ľudské práva, alebo či sú tieto negatívne dopady na ľudské práva priamo 

prepojené na činnosť, produkty alebo služby v rámci jeho obchodného vzťahu;  

(ii) Rozsahu vplyvu podnikateľského subjektu na riešenie negatívneho dopadu na 

ľudské práva.  

Komentár 

Predpokladom účinnej horizontálna integrácie osobitných záverov posúdenia dopadov na ľudské 
práva je zakotvenie politického záväzku vo všetkých relevantných obchodných funkciách. Dôvodom 

tejto požiadavky je, aby sa zabezpečilo správne porozumenie záverom posúdenia, bola im kladená 
náležitá váha a postupovalo sa podľa nich.  

Pri posudzovaní dopadov na ľudské práva by mal podnikateľský subjekt brať do úvahy skutočné aj 

potenciálne negatívne dopady. Potenciálnym dopadom by sa malo predchádzať alebo ich 

zmierňovať prostredníctvom horizontálnej integrácie záverov posúdenia vplyvov naprieč celou 
podnikovou štruktúrou. Dopady, ktoré už nastali, by mali byť napravené (Zásada 22).  

Ak podnikateľský subjekt spôsobí alebo by mohol spôsobovať negatívne dopady na ľudské práva, 
mal by podniknúť nevyhnutné kroky, aby ich zastavil, alebo aby im predišiel.  

Keď podnikateľský subjekt prispieva alebo by mohol prispievať k negatívnym dopadom na ľudské 
práva, mal by prijať nevyhnutné kroky, aby ich zastavil alebo predišiel ich vzniku a zároveň využiť 

svoj vplyv na zmiernenie akýchkoľvek ďalších dopadov v najširšej možnej miere. Tento vplyv je 

založený na možnosti podnikateľského subjektu spôsobiť zmenu protiprávneho správania subjektu, 
ktorý spôsobuje škodu. 

Zložitejšie je to v prípade, keď podnikateľský subjekt neprispel k negatívnemu dopadu na ľudské 

práva, ale tento dopad je priamo viazaný na činnosť, produkty alebo služby v rámci jeho 
obchodného vzťahu s iným subjektom. Medzi rozhodujúce faktory pri určovaní správnej reakcie na 

takúto situáciu patrí vplyv podnikateľského subjektu na dotknutý subjekt, dôležitosť konkrétneho 

obchodného vzťahu pre podnikateľský subjekt, závažnosť porušenia, a či skončenie obchodného 
vzťahu s týmto subjektom by samo o sebe malo negatívne následky pre ľudské práva.  

Čím komplexnejšia je situácia a jej dopady na ľudské práva, tým výraznejšia je potreba 
podnikateľského subjektu oprieť sa o radu nezávislého expertného subjektu pri určovaní vhodnej 
reakcie. 

Ak má podnikateľský subjekt vplyv na predídenie alebo zmiernenie negatívnych dopadov na 
ľudské práva, mal by ho využiť. Ak však tento vplyv nemá, mal by zvážiť spôsoby, ako ho 

posilniť. Vplyv môže byť posilnený napríklad ponukou budovania kapacít alebo súvisiacich aktivít, 
alebo prostredníctvom spolupráce s inými aktérmi.  

V určitých situáciách podnikateľský subjekt nemá vplyv na predídenie alebo zmiernenie negatívnych 

dopadov na ľudské práva a nedokáže si ho nijako posilniť. V takomto prípade by mal zvážiť 
ukončenie obchodného vzťahu, berúc do úvahy dôveryhodné posúdenie potenciálnych negatívnych 
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dopadov tohto rozhodnutia na ľudské práva.  

Ak je konkrétny obchodný vzťah pre podnikateľský subjekt kľúčový, jeho ukončenie je obzvlášť 

problematické. Obchodný vzťah možno považovať za kľúčový, ak poskytuje podnikateľskému 

subjektu produkt alebo službu, ktorá je potrebná pre jeho podnikanie a neexistuje pre ňu primeraný 

alternatívny zdroj. Závažnosť negatívnych dopadov na ľudské práva musí byť tiež braná do úvahy. 
Čím vážnejšie porušenie ľudských práv, tým skôr musí prísť k náprave takýchto porušení, aby sa 

podnikateľský subjekt mohol rozhodnúť, či má ukončiť obchodný vzťah alebo nie. Kým porušovanie 

ľudských práv pretrváva a podnikateľský subjekt zotrváva v takomto obchodnom vzťahu, mal by byť 
schopný preukazovať vlastné úsilie zmierniť dopady a byť pripravený akceptovať prípadné následky 
– reputačné, finančné alebo právne – vyplývajúce z takejto situácie.  

20. Podnikateľské subjekty by mali vyhodnocovať účinnosť svojej odozvy na porušenia 

ľudských práv, aby preverili, či sú dopady na ľudské práva riešené. Toto vyhodnocovanie by 

malo:  

(a) Byť podložené vhodnými kvalitatívnymi a kvantitatívnymi indikátormi;  

(b) Reflektovať vnútornú aj vonkajšiu spätnú väzbu, vrátane spätnej väzby od 

dotknutých subjektov.  

Komentár 

Sledovanie je potrebné na to, aby podnikateľský subjekt vedel, či sú jeho politiky v oblasti 

ľudských práv optimálne implementované, a či účinne reagoval na identifikované dopady na 
ľudské práva, ako aj za účelom neustáleho zlepšovania.  

Podnikateľské subjekty by mali vynaložiť osobitné úsilie na sledovanie účinnosti ich reakcie na 

dopady na ľudské práva jednotlivcov patriacich k zraniteľným skupinám alebo populácii, ktorá čelí 
zvýšenej marginalizácii.  

Sledovanie by malo tvoriť súčasť procesu vnútorného podávania správ. Na tento účel môžu 
podnikateľské subjekty využiť už existujúce nástroje. Môžu nimi byť zmluvy o dielo a správy 

o plnení, ako aj prieskumy a audity s využitím desagregovaných dát, ak je to relevantné. 

Operatívne mechanizmy sťažností môžu tiež poskytnúť významnú spätnú väzbu o účinnosti auditu 
dopadov na ľudské práva podnikateľského subjektu zo strany priamo dotknutých subjektov (pozri 
Zásadu 29).  

21. V rámci uznávania zodpovednosti za riešenie ich dopadu na ľudské práva, by mali byť 

podnikateľské subjekty pripravené komunikovať svoje postupy smerom navonok, a to 

obzvlášť v prípadoch, keď sú obavy vznesené zo strany alebo v mene dotknutých 

zainteresovaných subjektov. Podnikateľské subjekty, ktorých činnosť alebo kontext, 

v ktorom pôsobia, predstavujú riziko závažných dopadov na ľudské práva, by mali formálne 

podávať správy o tom, ako ich riešia. V každom prípade, komunikačné aktivity by mali:  

(a) Formou a frekvenciou zodpovedať dopadom podnikateľského subjektu na ľudské 

práva a byť dostupné pre cielené publikum;  

(b) Poskytovať dostatočné informácie na posúdenie vhodnosti reakcie podnikateľského 

subjektu na konkrétny dopad na ľudské práva;  

(c) Nepredstavovať riziko pre dotknuté zainteresované subjekty, zamestnancov alebo 

pre odôvodnené požiadavky obchodného tajomstva.  

Komentár 

Zodpovednosť za dodržiavanie ľudských práv vyžaduje, aby podnikateľský subjekt prijal politiky 
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a zaviedol procesy, prostredníctvom ktorých uplatňuje a preukazuje, že rešpektuje ľudské práva 

v praxi. Toto preukazovanie zahŕňa komunikáciu, ako nástroj transparentnosti a zodpovednosti voči 

jednotlivcom alebo skupinám, ktoré môžu byť dotknuté, ako aj voči iným relevantným 
zainteresovaným subjektom, vrátane investorov. 

Komunikácia môže mať rôzne formy, vrátane osobných stretnutí, online diskusií, konzultácií 
s dotknutými zainteresovanými subjektami a formálnych verejných správ. Aj formálne správy sa 

vyvíjajú, smerom od tradičných výročných správ a správ o napĺňaní spoločenskej 

zodpovednosti/správ o udržateľnosti podnikania k novým formám, ktoré obsahujú on-line novinky 
a zahŕňajú finančné aj nefinančné správy.  

Formálne podávanie správ podnikateľským subjektom sa očakáva v prípadoch, keď existujú riziká 
vážnych dopadov na ľudské práva, či už z dôvodu povahy podnikateľskej činnosti, alebo kontextu, 

v ktorom podnikateľský subjekt pôsobí. Správy by mali obsahovať témy a indikátory týkajúce sa 

toho, ako podnikateľský subjekt identifikuje a rieši negatívne dopady na ľudské práva. Nezávislé 

overovanie obsahu týchto správ môže byť prínosom pre ich obsah a dôveryhodnosť. Špecifikácia 
jednotlivých identifikátorov v závislosti od sektora môže poskytnúť nápomocné dodatočné 
informácie.  

NÁPRAVA 

22. Keď podnikateľské subjekty zistia, že spôsobili alebo prispeli k negatívnym dopadom, 

mali by poskytnúť nápravu, alebo sa na nej podieľať, a to prostredníctvom legitímnych 

procesov.  

Komentár 

Aj v prípadoch, keď podnikateľské subjekty aplikujú najlepšie politiky a praktiky, môžu spôsobiť 
alebo prispieť k vzniku negatívnych dopadov na ľudské práva, ktoré nepredvídali, alebo ktorým 
nedokázali predísť.  

Keď podnikateľský subjekt identifikuje takúto situáciu, či už prostredníctvom auditu dopadov na 

ľudské práva, alebo iným spôsobom, jeho zodpovednosť za dodržiavanie ľudských práv vyžaduje 

aktívne zapojenie sa do jej nápravy, a to samostatne, alebo v spolupráci s inými aktérmi. 

Operatívne mechanizmy sťažností na prevádzkovej úrovni pre osoby potenciálne dotknuté 
podnikateľskými aktivitami daného subjektu môžu predstavovať jeden z účinných prostriedkov 
umožňujúcich nápravu, a to za predpokladu, že spĺňajú hlavné kritériá podľa Zásady 31.  

Ak nastanú negatívne dopady, ktoré podnikateľský subjekt nespôsobil, ani k nim neprispel, ale 

ktoré sa priamo týkajú jeho činnosti, produktov alebo služieb v rámci obchodného vzťahu, zo 

zodpovednosti dodržiavať ľudské práva nevyplýva požiadavka, aby podnikateľský subjekt sám 
poskytol nápravu. Môže sa však na nej podieľať. 

V niektorých prípadoch sa vyžaduje spolupráca so súdnymi mechanizmami, obzvlášť vtedy, ak 
nastane podozrenie zo spáchania trestného činu.  

Bližšie usmernenie o mechanizmoch, prostredníctvom ktorých je možné domáhať sa nápravy, 

vrátane prípadov, keď sú podozrenia z negatívnych dopadov na ľudské práva spochybňované, je 
obsiahnuté v Kapitole III o prístupe k prostriedkom nápravy.  

SÚVISIACE OTÁZKY  

23. Podnikateľské subjekty by mali za každých podmienok:  

(a) dodržiavať platné zákony a rešpektovať medzinárodne uznané ľudské práva, bez 

ohľadu na to, kde pôsobia;  
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(b) hľadať spôsoby ako dodržiavať princípy medzinárodne uznaných ľudských práv, 

keď čelia protichodným požiadavkám;  

(c) považovať riziko spôsobovania alebo prispenia k vážnym porušeniam ľudských práv 

za otázku súladu s právnymi predpismi bez ohľadu na to, kde pôsobia.  

Komentár 

Bez ohľadu na to, kde pôsobia, všetky podnikateľské subjekty majú rovnakú zodpovednosť 
rešpektovať ľudské práva, a to napriek tomu, že konkrétny národný alebo lokálny kontext môže 

mať vplyv na ľudskoprávne riziká podnikateľskej činnosti alebo obchodných vzťahov. Ak domáci 

kontext znemožňuje úplné napĺňanie tejto zodpovednosti, očakáva sa, že podnikateľské subjekty 
budú rešpektovať princípy medzinárodne uznaných ľudských práv v najširšom možnom rozsahu za 
daných okolností a budú vedieť preukázať svoje úsilie v tejto oblasti.  

Určité faktory prostredia, v ktorom podnikateľských subjekt pôsobí, napríklad ak ide o oblasti 
postihnuté konfliktom, môžu zvýšiť riziko, že sa podnikateľský subjekt stane spolupáchateľom 

hrubých porušení ľudských práv inými aktérmi (napr. bezpečnostné sily). Podnikateľské subjekty 

by mali považovať tieto riziká za otázku dodržiavania právnych predpisov, a to s ohľadom na 
rozširujúcu sa sieť potenciálnej právnej zodpovednosti vyplývajúcej z exteritoriálnych civilných 

sporov a z implementovania ustanovení Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu 

v jurisdikciách, ktoré zakotvujú trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb. Riaditelia firiem, 
úradníci a zamestnanci môžu tiež niesť osobnú zodpovednosť za činy, ktoré predstavujú závažné 
porušenia ľudských práv.  

V takto zložitých kontextoch, by mali podnikateľské subjekty zabezpečiť, aby situáciu 
nezhoršovali. Pri posudzovaní toho, ako najlepšie reagovať na situáciu, im bude často odporúčané, 

aby sa nespoliehali iba na expertízu a medziodborové konzultácie v rámci podniku, ale 

konzultovali aj externe s dôveryhodnými, nezávislými expertmi, vrátane vládnych expertov, 
občianskej spoločnosti, národných inštitúcií pre ľudské práva a iniciatív relevantných 
zainteresovaných aktérov.  

24. Ak je potrebné prioritizovať kroky na riešenie skutočných alebo potenciálnych 

negatívnych dopadov na ľudské práva, podnikateľské subjekty by sa mali v prvom rade 

usilovať predísť alebo zmierniť najvážnejšie dopady, alebo tie dopady, v prípade ktorých by 

odkladanie riešenia mohlo znemožniť nápravu.  

Komentár 

Napriek tomu, že podnikateľské subjekty by mali riešiť všetky negatívne dopady svojej činnosti na 

ľudské práva, v praxi môže byť niekedy nemožné riešiť ich simultánne. Ak absentuje osobitné 

právne usmernenie a prioritizácia je nevyhnutná, podnikateľský subjekt by mal začať riešením 
najvážnejších dopadov na ľudské práva, berúc do úvahy, že oneskorené riešenie by mohlo 

ovplyvniť ich odstrániteľnosť. Závažnosť dopadu nemá v takomto kontexte absolútny charakter, 

ale naopak, treba ju vykladať relatívne vo vzťahu k iným dopadom na ľudské práva 
identifikovaným podnikateľským subjektom.  

 

III. PRÍSTUP K PROSTRIEDKOM NÁPRAVY  

A. ZÁKLADNÉ ZÁSADY  

25. Štáty majú v rámci svojej povinnosti chrániť pred porušeniami ľudských práv zo strany 

podnikateľov prijať vhodné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby v prípade vzniku takýchto 

porušení na ich území alebo v rámci ich jurisdikcie mali dotknuté subjekty prístup 
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k účinnému prostriedku nápravy, a to prostredníctvom súdnych, administratívnych, 

legislatívnych a iných vhodných prostriedkov.  

Komentár 

Keď nastanú porušenia ľudských práv v súvislosti s podnikateľskou činnosťou a štáty nepodniknú 

potrebné kroky s cieľom vyšetriť, potrestať a napraviť ich, povinnosť štátu chrániť môže byť 
oslabená alebo dokonca bezvýznamná.  

Prístup k účinnej náprave má procesné aj hmotnoprávne aspekty. Prostriedky nápravy poskytované 

prostredníctvom mechanizmov sťažností rozoberané v tejto časti môžu mať v praxi rôzne formy, 

pričom vo všeobecnosti je ich cieľom zabrániť vzniku alebo napraviť škody vzniknuté pri porušení 
ľudských práv. Prostriedok nápravy môže zahŕňať ospravedlnenie, navrátenie do pôvodného stavu, 

navrátenie práv, peňažnú alebo nepeňažnú kompenzáciu a represívne sankcie (trestnoprávne alebo 

administratívne, napr. pokuty), či prevenciu vzniku škody, napríklad prostredníctvom súdnych 
príkazov alebo záruk, že sa situácia nebude opakovať. Proces poskytovania nápravy by mal byť 

nestranný, chránený pred korupciou a nepodliehať politickým alebo iným pokusom o ovplyvnenie 
jeho výsledku.  

Na účely týchto Hlavných zásad sa pod pojmom neprávosť rozumie domnelá nespravodlivosť, na 

základe ktorej má jednotlivec alebo skupina pocit, že im vzniká nárok na základe práva, zmluvy, 

výslovných alebo implicitných prísľubov, obyčajovej praxe, alebo všeobecného vnímania 
spravodlivosti poškodenými komunitami. Pojem mechanizmus sťažností slúži na označenie 

akéhokoľvek bežného, štátneho alebo neštátneho, súdneho alebo mimosúdneho procesu, 

prostredníctvom ktorého môžu byť vznesené sťažnosti na porušenie ľudských práv v súvislosti 
s podnikateľskou činnosťou, a prostredníctvom ktorého sa možno domáhať prostriedku nápravy.  

Štátne mechanizmy sťažností môžu byť spravované niektorým z rezortov alebo agentúrou štátu, 
alebo nezávislým orgánom zriadenom na zákonnom či ústavnom základe. Môžu byť súdne alebo 

mimosúdne. Pri niektorých mechanizmoch sú dotknuté subjekty priamo zapojené do domáhania sa 

prostriedku nápravy. V prípade iných sa domáha nápravy v ich mene sprostredkujúci subjekt. Ako 

príklady možno uviesť súdy (trestnoprávne aj civilné), pracovnoprávne tribunály, národné 
inštitúcie pre ľudské práva, národné kontaktné miesta pre Smernice Organizácie pre hospodársku 

spoluprácu a rozvoj pre nadnárodné spoločnosti, úrady ombudsmanov, či vládou riadené úrady pre 
vybavovanie sťažností.  

Zabezpečovanie prístupu k náprave porušenia ľudských práv v súvislosti s podnikateľskou 

činnosťou vyžaduje tiež, aby štát zabezpečoval zvyšovanie povedomia o existencii týchto 
mechanizmov a porozumenie spôsobu ich fungovania, prístupu k nim a možnej podpore pri ich 
využívaní (finančnej alebo expertnej).  

Štátne súdne a mimosúdne mechanizmy sťažností by mali byť základom širšieho systému 
poskytovania nápravy. V rámci takéhoto systému, operatívne mechanizmy sťažností môžu slúžiť 

na poskytnutie počiatočných opravných prostriedkov a riešení. Štátne a operatívne mechanizmy 

sťažností môžu byť naopak doplnené alebo posilnené nápravnými funkciami spoločných iniciatív, 
ako aj medzinárodných a regionálnych mechanizmov. Bližšie usmernenia vo vzťahu k týmto 
mechanizmom sú upravené v Zásadách 26 až 31.  

B. OPERATÍVNE ZÁSADY  

ŠTÁTNE SÚDNE MECHANIZMY  

26. Štáty by mali podniknúť vhodné kroky na to, aby zabezpečili účinnosť národných 

súdnych mechanizmov pri riešení porušení ľudských práv v súvislosti s podnikateľskou 

činnosťou, a to vrátane zváženia spôsobov, ako redukovať právne, praktické a ďalšie 
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relevantné prekážky, ktoré môžu viesť k odopretiu prístupu k účinnému prostriedku 

nápravy.  

Komentár 

Účinné súdne mechanizmy sú kľúčom k zabezpečeniu prístupu k prostriedkom nápravy. Ich 
schopnosť riešiť porušenia ľudských práv súvisiacich s podnikateľskou činnosťou závisí od ich 
nestrannosti, integrity a schopnosti zabezpečiť spravodlivé konanie.  

V prípadoch, keď súdna cesta je významným prvkom prístupu k prostriedku nápravy, alebo ak 

alternatívne spôsoby dosiahnutia účinnej nápravy nie sú dostupné, štáty by nemali vytvárať bariéry 

znemožňujúce legitímnym prípadom dostať sa pred súd. Mali by tiež zabezpečiť, aby poskytnutie 
spravodlivosti nebolo znemožnené korupciou v rámci súdnych procesov, a aby súdy boli nezávislé od 

ekonomického alebo politického nátlaku zo strany iných predstaviteľov štátu, alebo podnikateľských 

subjektov. Mali by tiež zabezpečiť, aby legitímne a pokojné aktivity obhajcov ľudských práv neboli 
blokované.  

Právne bariéry, ktoré môžu brániť riešeniu legitímnych prípadov porušenia ľudských práv 
v súvislosti s podnikateľskou činnosťou môžu nastať napríklad v prípadoch, keď: 

• Spôsob pripisovania právnej zodpovednosti medzi členov korporátnej skupiny podľa národnej 

trestnoprávnej alebo občianskoprávnej legislatívy umožňuje vyhýbanie sa primeranej 
zodpovednosti;  

• Je sťažovateľom odopieraná spravodlivosť v hosťujúcom štáte alebo nemajú prístup k súdom 

v štáte pôvodu bez ohľadu na podstatu sporu;  

• Určité skupiny, ako napríklad pôvodné obyvateľstvo alebo migranti, neužívajú rovnakú mieru 
právnej ochrany ich ľudských práv ako zvyšok populácie.  

Praktické a procesné bariéry prístupu k súdnym prostriedkom nápravy sa môžu 
vyskytnúť napríklad v prípadoch, keď: 

• Súdne poplatky za podanie žaloby presiahnu výšku, ktorá má slúžiť ako vhodná prevencia pred 

zjavne neopodstatnenými spormi a/alebo nemôžu byť znížené na primeranú mieru prostredníctvom 
vládnej podpory, trhových mechanizmov (napr. poistenie pre prípad sporu alebo systém poplatkov 

za právne služby), či inými prostriedkami;  

• Sťažovatelia majú problém získať právne zastúpenie z dôvodu nedostatku zdrojov alebo iných 

stimulov pre právnikov, aby poskytovali poradenstvo sťažovateľom v tejto oblasti;  
• Možnosti na spojenie sťažností alebo umožňujúce pojednávanie v zastúpení (ako napr. hromadná 

žaloba alebo iné procesné mechanizmy kolektívnych žalôb) sú nedostatočné, čo bráni účinným 

prostriedkom nápravy pre jednotlivých sťažovateľov;  
• Prokurátorom chýbajú dostatočné zdroje, expertíza a podpora, aby napĺňali záväzok štátu 

vyšetrovať zapájanie jednotlivcov a podnikateľov do trestných činov súvisiacich s porušením 
ľudských práv.  

Mnohé z uvedených bariér sú spôsobené alebo ovplyvnené častou nerovnováhou medzi stranami 

sporu týkajúceho sa porušenia ľudských práv v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, a to 

napríklad z dôvodu ich finančných zdrojov, prístupu k informáciám a expertíze. Z dôvodu priamej 
diskriminácie alebo neúmyselným dôsledkom nastavenia a fungovania súdnych mechanizmov, 

jednotlivci patriaci k určitým skupinám a populácii vystavenej vyššiemu riziku zraniteľnosti alebo 

marginalizácie často čelia dodatočným kultúrnym, fyzickým alebo finančným prekážkam 
brániacim im v prístupe, využívaní alebo získaniu prospechu z týchto mechanizmov. Právam 

a špecifickým potrebám týchto skupín by mala byť venovaná osobitá pozornosť v každom stupni 
procesu odškodnenia: v prístupe k nemu, procedúrach aj výsledných rozhodnutiach. 

ŠTÁTNE MIMOSÚDNE MECHANIZMY SŤAŽNOSTÍ 
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27. V rámci štátneho systému poskytovania nápravy v prípadoch porušenia ľudských práv 

v súvislosti s podnikateľskou činnosťou by štáty mali popri súdnych mechanizmoch poskytnúť 

aj účinné a vhodné mimosúdne mechanizmy sťažností.  

Komentár 

Administratívne, legislatívne a iné mimosúdne mechanizmy plnia významnú úlohu pri dopĺňaní 

a zastupovaní súdnych mechanizmov. Ani v prípadoch, keď sú súdne mechanizmy účinné 

a disponujú dostatočnými zdrojmi, sa nemôže očakávať, že budú samy niesť bremeno riešiť všetky 
domnelé porušenia ľudských práv. Nie vždy sa vyžaduje súdny prostriedok nápravy, a tento spôsob 
nápravy nie je ani uprednostňovaný všetkými sťažovateľmi.  

Nedostatky v poskytovaní prostriedku nápravy v prípadoch porušenia práva v súvislosti 

s podnikateľskou činnosťou by mali byť vyplnené, ak je to vhodné, rozšírením mandátu 

existujúcich mimosúdnych mechanizmov a/alebo doplnením nových mechanizmov. Tieto môžu 

byť založené na mediácii, rozhodcovskom princípe alebo inom kultúrne vhodnom procese 
rešpektujúcom práva, prípadne môže v sebe zahŕňať kombináciu týchto prvkov v závislosti od 

predmetu sporu, dotknutého verejného záujmu a potenciálnych potrieb strán. Na zabezpečenie ich 
účinnosti je potrebné, aby spĺňali kritéria účinnosti podľa Zásady 31.  

Národné inštitúcie pre ľudské práva zohrávajú osobitne významnú úlohu v tejto oblasti.  

Tak, ako v prípade súdnych mechanizmov, štáty by mali zvážiť spôsoby odstránenia akýchkoľvek 

možných nerovností medzi stranami sporu týkajúceho sa porušenia ľudských práv podnikateľskými 

subjektami, ako aj možných dodatočných prekážok, ktorým čelia jednotlivci patriaci k skupinám 
alebo populácii čeliacej zvýšenému riziku zraniteľnosti alebo marginalizácie.  

NEŠTÁTNE MECHANIZMY SŤAŽNOSTÍ 

28. Štáty by mali zvážiť spôsoby sprostredkovania prístupu k účinným neštátnym 
mechanizmom sťažností na riešenie porušení ľudských práv podnikateľmi.  

Komentár 

Jedna kategória neštátnych mechanizmov sťažností obsahuje tie, ktoré sú spravované 
podnikateľskými subjektami samými alebo v spolupráci so zainteresovanými subjektami, 

odborovými združeniami v danej oblasti priemyslu alebo skupinou viacerých zainteresovaných 

subjektov. Ide o mimosúdne mechanizmy, ktoré môžu zahŕňať rozhodcovské procesy, procesy 
založené na dialógu alebo iné kultúrne vhodné procesy rešpektujúce práva. Tieto mechanizmy môžu 

poskytnúť osobitný prínos, ako napríklad rýchly prístup k prostriedku nápravy, redukované náklady 
a/alebo nadnárodný dosah.  

Ďalšia kategória zahŕňa regionálne a medzinárodné ľudskoprávne orgány. Tieto spravidla riešia 

domnelé porušenia ľudskoprávnych záväzkov zo strany štátu. Niektoré z nich však už riešili aj 

prípady, keď si štát nesplnil svoju povinnosť chrániť pred porušeniami ľudských práv zo strany 
podnikateľských subjektov.  

Štáty môžu byť popri štátnych mechanizmoch nápomocné pri zvyšovaní povedomia alebo ďalšom 
sprostredkovávaní prístupu k neštátnym mechanizmom.  

29. Aby sa umožnilo včasné riešenie a náprava sťažností, podnikateľské subjekty by mali 

založiť alebo sa podieľať na operatívnych mechanizmoch sťažností pre jednotlivcov alebo 

komunity, ktoré môžu byť ovplyvnené.  

Komentár 
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Operatívne mechanizmy sťažností sú priamo dostupné jednotlivcom a komunitám, ktoré môžu byť 

negatívne ovplyvnené činnosťou podnikateľského subjektu. Spravidla sú spravované samotnými 

podnikateľskými subjektami, a to samostatne alebo v spolupráci s inými subjektami, vrátane 
relevantných zainteresovaných subjektov. Môžu tiež byť poskytované prostredníctvom využitia 

vzájomne uznaného externého experta alebo orgánu. Predpokladom pre prístup k týmto 

prostriedkom nie je, aby sťažovateľ vyčerpal najskôr iné prostriedky. Podnikateľský subjekt v nich 
môže byť priamo zapojený do posudzovania problému a hľadania nápravy spôsobeného porušenia.  

Operatívne mechanizmy sťažností plnia dve základné funkcie vo vzťahu k zodpovednosti 
podnikateľských subjektov dodržiavať ľudské práva.  

• Po prvé, podporujú identifikáciu negatívnych dopadov na ľudské práva ako súčasť priebežného 

auditu dopadov na ľudské práva podnikateľského subjektu, a to tým, že poskytujú osobám priamo 

dotknutým činnosťou podnikateľského subjektu platformu, prostredníctvom ktorej môžu vyjadriť 
svoje obavy, ak veria, že ich ľudské práva sú alebo budú negatívne dotknuté. Analyzovaním trendov 

v sťažnostiach môžu podnikateľské subjekty identifikovať systémové problémy a náležite prispôsobiť 

svoje praktiky.  
• Za druhé, tieto mechanizmy umožňujú, aby identifikované sťažnosti boli riešené a negatívne 

dopady napravené včasne a priamo podnikateľským subjektom, čím sa predchádza kumulácii škôd 
a stupňovaniu sťažností.  

Podmienkou využitia týchto mechanizmov nie je, aby predmet podnetu alebo sťažnosti zakladal 

domnelé porušenie ľudských práv. Ich cieľom je výhradne identifikovať akékoľvek legitímne 

obavy tých, ktorí by mohli byť negatívne dotknutí. Ak tieto obavy nie sú identifikované a riešené, 
môžu časom prerásť do veľkých sporov a porušení ľudských práv.  

Operatívne mechanizmy sťažností by mali odzrkadľovať určité kritéria zabezpečujúce ich účinnosť 
v praxi (Zásada 31). Tieto kritéria môžu byť naplnené rôznymi formami mechanizmov sťažností 
v závislosti od požiadaviek vyplývajúcich z rozsahu, zdrojov, oblasti, kultúry a iných kritérií.  

Operatívne mechanizmy sťažností môžu významne dopĺňať procesy širšieho zapájania 

zainteresovaných subjektov a procesy kolektívneho vyjednávania, ale nemôžu ich nahrádzať. 

Nemali by byť využívané tak, aby oslabovali úlohu legitímnych odborových zväzov pri riešení 
pracovných sporov alebo bránili prístupu k súdnym alebo iným mimosúdnym mechanizmom 
sťažností.  

30. Iniciatívy v rámci priemyslu, iniciatívy viacerých zainteresovaných subjektov alebo iné 

kolektívne iniciatívy založené na rešpektovaní ľudskoprávnych štandardov by mali 

zabezpečovať dostupnosť mechanizmov sťažností.  

Komentár 

Ľudskoprávne štandardy sú v čoraz väčšej miere reflektované v záväzkoch prijatých orgánmi 
priemyselných subjektov, iniciatívami viacerých zainteresovaných subjektov a iných spoločných 

iniciatív prostredníctvom kódexov správania sa, výkonnostných štandardov, globálnych rámcových 
dohôd medzi odborovými zväzmi a nadnárodnými spoločnosťami a formou podobných záväzkov.  

Takéto spoločné iniciatívy by mali zabezpečiť dostupnosť účinných mechanizmov, 

prostredníctvom ktorých dotknuté strany alebo ich legitímni zástupcovia môžu vyjadrovať obavy 

v prípade, ak veria, že relevantné záväzky nie sú napĺňané. Legitímnosť spoločných iniciatív môže 
byť ohrozená, ak takéto mechanizmy nezabezpečujú. Samotné mechanizmy môžu fungovať na 

úrovni jednotlivých členov, na úrovni spoločných iniciatív, alebo na oboch úrovniach. Tieto 

mechanizmy by mali zahŕňať uznávanie zodpovednosti a napomáhať umožňovaniu nápravy 
negatívnych dopadov na ľudské práva.  

KRITÉRIA ÚČINNOSTI MECHANIZMOV SŤAŽNOSTÍ NEŠTÁTNEHO 
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CHARAKTERU 

31. V záujme zabezpečenia účinnosti by štátne aj neštátne mimosúdne mechanizmy sťažností 

mali byť:  

(a) Legitímne: umožňujúce dôveru tej skupiny zainteresovaných subjektov, ktorej sú 

určené, a zodpovedné za spravodlivý proces vybavovania sťažnosti;  

(b) Dostupné: teda byť známe všetkým skupinám zainteresovaných subjektov, pre ktoré 

sú určené, a poskytovať adekvátnu pomoc tým subjektom, ktoré môžu čeliť osobitným 

prekážkam v prístupe k nim;  

(c) Predvídateľné: poskytovať jasný a známy proces s orientačným časovým rámcom 

každej fázy a poskytovať jasné informácie o type dostupných procesov a ich výsledkov, 

ako aj spôsoboch monitorovania ich implementácie; 

(d) Spravodlivé: usilovať sa zabezpečiť, aby poškodené strany mali primeraný prístup 

k zdrojom informácií, poradenstvu a expertíze potrebnej na zapojenie sa do procesov 

sťažností, a to na báze spravodlivosti, informovanosti a rešpektu; 

(e) Transparentné: priebežne informovať zúčastnené strany o postupe v procese 

vybavovania sťažnosti a poskytovať dostatočné informácie o efektivite použitých 

procesov, aby sa vytvárala dôvera o ich účinnosti a napĺňal dotknutý verejný záujem; 

(f) V súlade s právami: zabezpečujúci súlad výsledkov a prostriedkov nápravy 

s medzinárodne uznanými ľudskými právami;  

(g) Zdrojom neustáleho vzdelávania: vychádzať z relevantných opatrení s cieľom 

identifikovať ponaučenia na zlepšenie mechanizmov a prevenciu ďalších sťažností 

a škody do budúcna; 

Operatívne mechanizmy sťažností by tiež mali byť:  

(h) Založené na princípe zapojenia a dialógu: ich nastavenie a spôsob aplikácie by mal 

byť konzultovaný so skupinami zainteresovaných subjektov, pre ktoré sú určené, s 

dôrazom na využitie dialógu ako prostriedku riešenia sťažností.  

Komentár 

Mechanizmus sťažností môže naplniť svoj účel iba za predpokladu, že osoby ktorým je určený, vedia 

o jeho existencii, dôverujú mu a vedia ho využívať. Toto sú základné kritériá pre nastavovanie, 
revíziu alebo posudzovanie mimosúdneho mechanizmu sťažností, aby sa zabezpečila jeho účinnosť 

v praxi. Zle nastavené alebo implementované mechanizmy sťažností môžu vyvolať pocit krivdy 

medzi dotknutými zainteresovanými subjektami, zvýšením ich pocitu bezmocnosti a nerešpektovania 
zo strany tohto procesu. 

Prvých sedem kritérií sa vzťahuje pri štátnych aj neštátnych mechanizmoch, rozhodcovských 

mechanizmoch aj mechanizmoch na princípe dialógu. Ôsme kritérium je špecifické pre operatívne 
mechanizmy sťažností, ktoré pomáhajú spravovať podnikateľské subjekty.  

Pojem „mechanizmus sťažností“ je používaný v prenesenom význame. Tento pojem sám osebe nemusí byť 
vždy korešpondujúci alebo nápomocný pri identifikácii konkrétneho mechanizmu, avšak kritériá 
účinnosti sú vždy nemenné. Komentár k jednotlivým kritériám je uvedený nižšie:  

(a) Na to, aby sa rozhodli zainteresované subjekty, ktorým je mechanizmus určený, využiť ho, 

musia mať v neho dôveru. Zodpovednosť za to, že strany v procese vybavovania sťažnosti nebudú 

zasahovať do samotného procesu je spravidla dôležitým faktorom budovania dôvery 
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zainteresovaných subjektov; 

(b) Bariéry v prístupe môžu zahŕňať nedostatok povedomia o mechanizme, jazyk, gramotnosť, 
náklady, geografickú dostupnosť a strach z represálií;  

(c) Mechanizmus by mal zverejňovať informácie o procesoch, ktoré poskytuje, aby získal dôveru 
a bol využívaný. Časový rámec každej fázy by mal byť dodržiavaný vždy, keď je to možné a 
vhodné, nakoľko niekedy môže byť potrebná aj flexibilita;  

(d) V prípade sťažnosti alebo sporu medzi podnikateľským subjektami a dotknutými 

zainteresovanými subjektami, majú zainteresované subjekty často menší prístup k informáciám 

a expertíze, často im chýbajú finančné zdroje, aby si za nich zaplatili. Ak táto nerovnosť nie je 
riešená, môže oslabiť dosiahnutie aj vnímanie spravodlivosti procesu a sťažiť prijatie udržateľných 
riešení;  

(e) Pravidelná komunikácia so zúčastnenými stranami o pokroku v riešení konkrétnej sťažnosti 
môže byť kľúčová k tomu, aby sa udržala dôvera v celý proces. Transparentnosť ohľadom 

priebehu daného mechanizmu smerom k širšej skupine zainteresovaných subjektov, 

prostredníctvom štatistík, prípadových štúdií alebo detailnejších informácií o vybavovaní 
konkrétneho prípadu, môže byť dôležitým nástrojom na preukázanie legitimity a získanie širšej 

dôvery. Zároveň, ak je to potrebné, mal by byť umožnený dôverný dialóg medzi stranami 
a zachovaná ochrana totožnosti zúčastnených strán. 

(f) Sťažnosti často nie sú formulované v terminológii ľudských práv a spočiatku nemusia vytvárať 

ľudskoprávne otázky. Ak však ich výsledok má ľudskoprávne implikácie, malo by sa dbať na to, 
aby bol výsledok v súlade s medzinárodne uznanými ľudskými právami;  

(g) Pravidelná analýza intervalov, vlastností a dôvodov sťažností môže inštitúcii, ktorá spravuje 

daný mechanizmus napomôcť identifikovať a ovplyvniť politiky, procesy alebo prax, ktoré by mali 
byť zmenené, aby sa predišlo ďalším škodám do budúcna;  

(h) Zapojenie skupín zainteresovaných skupín pri navrhovaní a prevádzkovaní operatívneho 
mechanizmu sťažností môže napomôcť zabezpečiť, aby tento mechanizmus spĺňal ich požiadavky, 

že ho v praxi budú využívať a že existuje všeobecný záujem na jeho úspešnosti. Keďže 

podnikateľský subjekt nemôže byť za účelom zachovania legitimity súčasne predmetom sťažnosti 
a zároveň rozhodovať o jej výsledku, tieto mechanizmy by sa mali zamerať dosiahnutie 

požadovaných výsledkov prostredníctvom dialógu. Ak je potrebné rozhodovanie vo veci, malo by 
byť vykonané legitímnym, nezávislým mechanizmom vykonávaným treťou stranou. 


