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I. Úvod 

Tyto Standardy odpovědného zajišťování zdrojů jsou odvozeny z požadavků týkajících se ochrany lidských 

práv, ochrany životního prostředí a etického chování společnosti Mercedes-Benz Group AG a jejích 

přidružených společností zaměřených na osobní/užitkové vozy a podrobněji vymezují tyto požadavky pro 

dodavatele (dále jen „Partner“).  

Referenčními dokumenty jsou náš etický kodex, zásady společenské odpovědnosti a lidských práv a naše 

firemní politika v oblasti environmentálního a energetického řízení, včetně vymezení našich ambicí k dosažení 

uhlíkové neutrality.  

Dodržování lidských práv v souladu s Mezinárodní listinou lidských práv, obecnými zásadami OSN v oblasti 

podnikání a lidských práv a základními úmluvami Mezinárodní organizace práce (MOP) tvoří základní prvek 

odpovědného řízení podniků v koncernu Mercedes-Benz a stejným způsobem se uplatňuje i na naše 

dodavatelské řetězce. Cílem níže uvedených minimálních požadavků a očekávání ve vztahu k Partnerovi je 

prevence, minimalizace a pokud možno zamezení negativním dopadům na lidská práva. 

Naše požadavky na ochranu životního prostředí jsou zaměřeny na zachování přírodních zdrojů a prevenci 

poškozování životního prostředí způsobeného hospodářskou činností v oblastech, kde k němu dochází, a 

kompenzaci škod v případech, kdy jim nelze zabránit nebo je napravit. Zahrnuje to širokou škálu témat, mezi 

něž patří například prevence znečištění ovzduší, půdy a vody, omezování škodlivých emisí hluku a zápachu, 

ochrana vodních zdrojů, přirozené kvality půdy a lesů, podpora obnovitelných a čistých zdrojů energie a 

bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami a nebezpečnými odpady. Očekáváme, že naši Partneři prokáží, že 

uplatňují systematický a celostní přístup k ochraně životního prostředí. Partner zahrne odpovědné obchodní 

jednání do svých strategií a systémů řízení, bude předem provádět posouzení dopadu získávání zdrojů, 

navrhování a výroby dílů a dopadů vstupních materiálů a výrobků na životní prostředí a toto hodnocení 

zapracuje do obchodních rozhodnutí a bude řešit příčiny případných problémů. 

Očekávání koncernu Mercedes-Benz týkající se spolupráce s obchodními partnery jsou uvedena ve 

Standardech spolupráce s obchodními partnery. Tyto Standardy odpovědného zajišťování zdrojů blíže 

vymezují očekávání kladená na naše dodavatele, pokud jde o odpovědné obchodní jednání, a to v souladu s 

těmito podnikovými zásadami: 

1. Dosahujeme zisku současně se závazkem vůči lidem a životnímu prostředí. 

2. Jednáme s úctou a respektujeme pravidla. 

3. Záležitosti řešíme otevřeně a zakládáme si na transparentnosti. 

4. Spravedlnost a respekt jsou základem naší spolupráce. 

5. Dbáme na různorodost. 

Tyto Standardy odpovědného zajišťování zdrojů platí celosvětově a jsou zaměřené na všechny dodavatele 

koncernu Mercedes-Benz.  

Standardy odpovědného zajišťování zdrojů obsahují povinné minimální požadavky na dodavatele. Tyto 

minimální požadavky tvoří nedílnou součást jednotlivých dodavatelských smluv. Standardy odpovědného 

zajišťování zdrojů dále dokládají naše očekávání vůči našim dodavatelům, abychom společně stanovovali a 

neustále vyvíjeli osvědčené postupy pro ochranu lidských práv a životního prostředí, jakož i postupy pro 

plnění povinností týkajících se uplatňování náležité péče v rámci odpovědného obchodního jednání.  
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Partner je povinen tyto požadavky sdělit svým zaměstnancům a přímým dodavatelům a zajistit jejich 

dodržování ve své sféře vlivu. Koncern Mercedes-Benz očekává, že jeho Partneři budou dodržovat veškeré 

platné právní a správní předpisy a následující normy.  

V případě, že se dozví o porušení požadavků těchto Standardů odpovědného zajišťování zdrojů, přijme 

koncern Mercedes-Benz kroky k tomu, aby tomuto porušení zabránil nebo jej zmírnil, např. tím, že se dohodne 

na plánu nápravných opatření. Partner je povinen poskytnout při tomto úsilí maximální možnou podporu. V 

případě, že porušení trvá, vyhrazuje si koncern Mercedes-Benz právo smluvní vztah pozastavit nebo ukončit. 

Naše standardy pro odpovědné zajišťování zdrojů 

Odpovědné zajišťování zdrojů začíná respektem k lidským právům. V rámci koncernu Mercedes-Benz 

uplatňujeme celostní přístup k dodržování lidských práv v našich dodavatelských řetězcích, včetně 

odpovědného přístupu k životnímu prostředí. Zejména si uvědomujeme, že dopady změny klimatu jsou 

globální výzvou, a proto zajišťujeme soulad naší strategie a našich kroků s klimatickými cíli podle Pařížské 

dohody.1 Nedílnou součástí společenské odpovědnosti je proto posouzení interakce mezi riziky souvisejícími s 

lidskými právy a riziky souvisejícími s životním prostředím. Očekáváme, že naši Partneři společně přispějí k 

dodržování zásad odpovědného obchodního jednání. 

Tyto standardy odrážejí vlastní vnímání koncernu Mercedes-Benz jako průmyslové společnosti. Odrážejí 

příslušné rámce a vycházejí přinejmenším z průběžného hodnocení rizik, zejména pokud jde o dodavatelské 

řetězce surovin. Koncern Mercedes-Benz spolupracuje se svými Partnery při uplatňování těchto standardů.  

Podrobná ustanovení a zvláštní podmínky zadávání zakázek mohou být uvedeny v dalších smluvních 

podmínkách, zejména ve Zvláštních podmínkách pro služby společnosti Mercedes-Benz. 

 

  

                                                        
1 Pařížská dohoda: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/parizska_dohoda/$FILE/OEOK-Cesky_preklad_dohody-20160419.pdf. 
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II. Společenská odpovědnost a ochrana lidských práv 

Partner se zavazuje dodržovat a respektovat lidská práva stanovená iniciativou Global Compact Organizace 

spojených národů, a dále v Mezinárodní listině lidských práv, Deklaraci Mezinárodní organizace práce o 

základních zásadách a právech při práci ze dne 18. června 1998 a Obecných zásadách Organizace spojených 

národů v oblasti podnikání a lidských práv ze dne 16. června 2011. 

 

 

1. Náležitá péče v oblasti lidských práv 

Minimální požadavky pro Partnery 

Pokud Partner dodává koncernu Mercedes-Benz produkty nebo poskytuje služby, u kterých existuje riziko 

možných nepříznivých dopadů na lidská práva v rámci hodnotového řetězce, je Partner povinen v přiměřené 

lhůtě zavést ve své společnosti příslušné postupy v rámci své povinnosti jednat s náležitou péčí v oblasti 

lidských práv (např. postupy kontroly náležité péče v oblasti lidských práv) a na základě těchto postupů 

přijmout systematická a přiměřená opatření týkající se náležité péče v oblasti lidských práv. V tomto ohledu 

jsou relevantní ustanovení vnitrostátních právních předpisů týkajících se náležité péče, která se na Partnera 

vztahují, avšak minimálně ustanovení Obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv (dále jen 

„Obecné zásady OSN“) a příslušné Obecné zásady a koncepce Organizace pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj (OECD).2 V souladu s Obecnými zásadami OSN navrhne Partner opatření, která budou přiměřená a 

úměrná velikosti a tržbám jeho společnosti, povaze a původu produktu nebo služby a surovin v nich 

obsažených, zejména v kontextu souvisejících rizik. 

Očekávání vůči Partnerům 

Partner by měl zavést účinné postupy pro aktivní ochranu lidských práv s cílem identifikovat, předcházet, 

minimalizovat a odstraňovat potenciální a skutečné nepříznivé dopady na lidská práva v rámci celého 

hodnotového řetězce. Při vytváření postupů náležité péče v oblasti lidských práv by měl Partner zavést 

alespoň následující opatření v souladu s Pokyny OECD pro náležitou péči na podporu odpovědného chování 

podniků: 

i. začlenit odpovědné chování podniků do strategií a systémů řízení, 

ii. identifikovat a vyhodnocovat skutečné a potenciální nepříznivé dopady spojené s provozem, 

výrobky nebo službami společnosti, 

iii. zastavit nepříznivé dopady, předcházet jim a zmírňovat je, 

iv. sledovat provádění a výsledky, 

v. komunikovat ohledně toho, jak jsou důsledky řešeny, 

vi. v případě potřeby zajistit nápravu nebo poskytnout součinnost při nápravě. 

Do vytvoření a provádění systému řízení by měly být začleněny relevantní dotčené subjekty, zejména ty, 

jejichž lidská práva mohou být obchodní činností Partnera dotčena. 

  

                                                        
2 Pokyny OECD pro náležitou péči na podporu odpovědného chování podniků: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/narodni-kontaktni-misto-pro-
smernici-oecd/smernice-a-sektorove-pokyny/pokyny-pro-nalezitou-peci-na-podporu-odpovedneho-chovani-podniku--240701/ 
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2. Transparentnost, spolupráce a účast 

Aby bylo zajištěno, že dodavatelé dodržují minimální požadavky a standardy v oblasti lidských práv stanovené 

v těchto Standardech odpovědného zajišťování zdrojů, požaduje koncern Mercedes-Benz od svých Partnerů, 

aby zaručili potřebnou transparentnost, a to zejména splněním následujících informačních povinností a 

závazků spolupráce: 

Minimální požadavky pro Partnery 

Na žádost koncernu Mercedes-Benz je Partner povinen poskytnout informace o postupech náležité péči v 

oblasti lidských práv zavedených v jeho společnosti. K tomuto účelu slouží dotazník poskytovaný koncernem 

Mercedes-Benz, na který Partner podle svého nejlepšího vědomí úplně a pravdivě odpoví a ke kterému 

předloží příslušné dokumenty. 

Partner je povinen automaticky informovat koncern Mercedes-Benz o zjištěných rizicích a zmírňujících 

opatřeních a je povinen na vyžádání předložit dokumentaci o svých opatřeních náležité péče. Partner je 

povinen zejména určit zásadní „kritické body“ z hlediska lidských práv (např. doly, hutě či rafinérie) a 

poskytnout o nich informace (např. společnost a výrobní místo daného „kritického bodu“). Koncern Mercedes-

Benz usiluje o dodržování Obecných zásad OSN a usiluje o zveřejnění informací o těchto „kritických bodech“ z 

hlediska lidských práv ve svém dodavatelském řetězci.  

Nebude-li možné v dohledné době ukončit porušování standardů v oblasti lidských práv vymezených v tomto 

článku, koncern Mercedes-Benz vypracuje a zavede společně s Partnerem a/nebo příslušnými třetími osobami 

plán nápravných opatření s cílem toto porušování v určité lhůtě ukončit nebo minimalizovat jeho rozsah. 

Partner vynaloží veškeré úsilí na podporu koncernu Mercedes-Benz. 

Koncern Mercedes-Benz je oprávněn provádět kontroly nebo audity postupů náležité péče v oblasti lidských 

práv zavedených Partnerem, včetně opatření pro kontrolu náležité péče přijatých Partnerem v souvislosti s 

lidskými právy, jakož i kontroly včasného zavedení jakéhokoli plánu nápravných opatření, případně je 

oprávněn zajistit jejich kontrolu či audit třetí osobou pověřenou koncernem Mercedes-Benz. Partner poskytne 

koncernu Mercedes-Benz nebo třetí osobě, kterou koncern pověří, veškeré požadované informace a 

dokumenty ke kontrole a umožní jim jednat s příslušnými řediteli, vedoucími pracovníky a zaměstnanci, je-li to 

pro tyto účely přiměřeně nezbytné. Partner umožní koncernu Mercedes-Benz nebo pověřené třetí osobě 

pořizovat kopie a výpisy. Koncern Mercedes-Benz je oprávněn použít informace a zjištění z těchto kontrol a 

auditů ke splnění zákonných povinností, jako jsou povinnosti vyplývající z oznamovacích povinností, s 

přihlédnutím k obchodním tajemstvím společnosti a povinnosti Partnera zachovávat důvěrnost. 

Partner se zavazuje, že se bude na žádost koncernu Mercedes-Benz účastnit školení a dalšího vzdělávání v 

oblasti lidských práv a očekávání koncernu. 

Partner předá obsah těchto standardů v oblasti lidských práv (viz článek II) svým subdodavatelům, uloží jim 

odpovídající povinnosti a bude monitorovat a kontrolovat dodržování standardů v oblasti lidských práv v 

dodavatelském řetězci. Partner  je zejména povinen zajistit, aby i jeho subdodavatelé jednali v souladu s 

těmito standardy v oblasti lidských práv. 

Pokud Partner nesplní požadavky těchto Standardů odpovědného zajišťování zdrojů, vyhrazuje si koncern 

Mercedes-Benz právo přijmout vhodná opatření, která mohou v konečném důsledku vést k pozastavení nebo 

ukončení dodavatelského vztahu. 
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Očekávání vůči Partnerům 

Pokud jde o povinnost spolupracovat na školeních, měl by Partner na vyžádání vyplnit internetový „Modul k 

povědomí o dodržování předpisů“ a na vyžádání písemně potvrdit svou účast na školení koncernu Mercedes-

Benz. Tréninkový modul je k dispozici na adrese www.group.mercedes-benz.com/en/ (v sekci „Company“, 

podsekci „Compliance“, „Compliance of our business partner“). 

Partner se zavazuje dodržovat tyto standardy v oblasti lidských práv: 

 

3. Zákaz dětské práce 

Minimální požadavky pro Partnery 

Partner zajistí, aby v rámci jeho obchodní činnosti nebo v rámci činností jeho přímých dodavatelů nebyla za 

žádných okolností tolerována dětská práce. Partner je povinen v rámci své obchodní oblasti dodržovat 

minimálně úmluvy MOP č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání a č. 182 o zákazu a odstranění 

nejhorších forem dětské práce a odpovídajícím způsobem kontrolovat věk zaměstnanců a uchazečů o 

zaměstnání. Dětem nesmí být bráněno v jejich rozvoji a vzdělávání. Nesmí být ohroženo jejich zdraví a 

bezpečnost. Partner je povinen dohodnout se se svými přímými dodavateli na požadavcích na prevenci dětské 

práce a také je požádat o jejich předání příslušným subdodavatelům. 

 Očekávání vůči Partnerům 

Partner by měl zavést zvláštní zásady zakazující dětskou práci v rámci své obchodní činnosti a dodavatelských 

řetězců v souladu s příslušnými úmluvami MOP. Partner by měl tento požadavek začlenit do svých právně 

závazných smluv a dohod. 

Zjistí-li Partner, že v rámci jeho pracovní síly dochází k dětské práci, měl by nejen ukončit příslušný pracovní 

poměr, ale také dbát na vytvoření přiměřených opatření k nápravě situace, např. zajištění zahrnutí příslušné 

osoby do vhodného programu vzdělávání. Je třeba zabránit pouhému odložení dětské práce.  

Partner by měl spolupracovat, např. v oborových asociacích, na propagaci práv dětí a jejich přístupu ke 

vzdělávání a zdravému vývoji. 

 

4. Zákaz nucené práce a moderního otroctví 

Minimální požadavky pro Partnery 

Partner zajistí, aby veškeré jeho zaměstnavatelské postupy byly v souladu s úmluvami MOP č. 29 o nucené 

nebo povinné práci a č. 105 o zrušení nucené práce, zejména aby všichni zaměstnanci, včetně smluvních 

zaměstnanců, pracovali z vlastní vůle a byli oprávněni ukončit pracovní poměr s příslušnou výpovědní lhůtou. 

Partner je povinen zakázat veškeré formy nucené práce, zejména povinné práce, dluhové otroctví, 

obchodování s lidmi a jakékoli jiné formy moderního otroctví. 

Zaměstnanci nesmí být finančně zatěžováni zadržením mzdy nebo výdajů nebo stanovením poplatků v rámci 

náborového procesu. 

Partner nesmí omezovat volný pohyb zaměstnanců tím, že zadržuje jejich doklady totožnosti nebo přijme jiná 

podobná opatření proti jejich vůli. 
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Očekávání vůči Partnerům 

Partner by měl zavést jasné zásady, které stanoví postupy pro přijímání nových zaměstnanců, povyšování a 

ukončení pracovního poměru. Partner by měl dále stanovit, jakým způsobem monitoruje své vlastní pracovní 

postupy a postupy náboru zaměstnanců v rámci společnosti a u třetích osob, jako jsou personální agentury a 

personalisté, a jakým způsobem uchovává příslušnou dokumentaci. Pracovní podmínky a pracovní smlouvy by 

měly být dokumentovány jasně a v písemné podobě. 

Partner by měl spolupracovat, např. v oborových asociacích, na odmítnutí všech forem moderního otroctví a 

na ochraně práv pracovníků. 

 

5. Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání 

Minimální požadavky pro Partnery 

Partner zajistí dodržování svobody sdružování svých zaměstnanců ve smyslu úmluv MOP č. 87 o svobodě 

sdružování a č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat a aktivně uznává jejich právo na kolektivní 

vyjednávání bez zasahování, diskriminace, postihu nebo obtěžování. Partner je povinen respektovat právo 

zaměstnanců sdružovat se, vstupovat do odborů, jmenovat své zástupce a právo být volen do odborových 

funkcí. Je-li svoboda sdružování se a kolektivní vyjednávání omezeno zákonem, je Partner povinen hledat 

alternativní způsoby, jak nejlépe dodržovat zásady úmluv MOP v souladu s místními právními předpisy. 

Očekávání vůči Partnerům 

Partner by měl své zaměstnance informovat o jejich příslušných právech podle úmluv MOP č. 87 a č. 98.  

Partner by měl své vedoucí pracovníky proškolit tak, aby práva vyplývající z úmluv MOP č. 87 a č. 98 platila 

bez omezení. Kromě toho by měla být stanovena jasná pravidla a rámcové podmínky pro kolektivní 

vyjednávání nebo by měly být stanoveny alternativní postupy, pokud tato práva nejsou zaručena zákonem. 

Tato pravidla by se měla vztahovat na všechny zaměstnance. 

 

6. Zákaz diskriminace a rovné příležitosti 

Minimální požadavky pro Partnery 

Partner zajistí, aby se všemi zaměstnanci bylo zacházeno s respektem a důstojností ve smyslu úmluv MOP č. 

100 o stejném odměňování a č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání. Zásada stejné odměny za práci 

stejné hodnoty musí platit bez ohledu na pohlaví. Partner je povinen zajistit rovné příležitosti na pracovišti a 

zakázat veškeré formy diskriminace, včetně diskriminace na základě pohlaví, etnického původu a příslušnosti 

ke konkrétní skupině obyvatel, barvy pleti, zdravotního postižení, členství v odborech, politické příslušnosti, 

původu, náboženského vyznání, věku, těhotenství nebo sexuální orientace. 

Partner je povinen zavést odpovídající předpisy a tyto předpisy jasně oznámit všem zaměstnancům. Dále je 

třeba bez zbytečného odkladu přijmout opatření k zastavení konkrétních případů diskriminace a k ochraně 

dotčených osob. 

Očekávání vůči Partnerům 

Partner by měl zajistit, aby nadřízení byli odpovídajícím způsobem proškoleni k rozpoznávání a prevenci 

případů diskriminace, zejména pokud jde o rozhodování o obsazování pracovních míst. Všichni zaměstnanci 

by měli být pravidelně upozorňováni na problematiku diskriminace a obtěžování a měly by jim být vysvětleny 

kroky pro nahlášení porušení, např. formou školení. 



 

 
strana 9 

Internal 

Partner by měl poskytnout mateřskou dovolenou (dovolenou a dávky) v souladu s místními právními předpisy 

nebo úmluvami MOP (č. 183, 103 a 3) v závislosti na tom, která právní úprava je širší. Zaměstnanci by měli mít 

po návratu do práce zajištěn stejný typ zaměstnání a stejnou mzdu. 

Partner by měl usilovat o vytvoření strategií pro aktivní podporu individuálních životních situací svých 

zaměstnanců, včetně vytváření flexibilního pracovního prostředí a pracovní doby v rozsahu, v jakém je to pro 

příslušnou činnost možné. 

Je třeba podporovat rozmanitost a začlenění na pracovišti. 

 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Minimální požadavky pro Partnery 

Partner jako zaměstnavatel zaručuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci platných vnitrostátních 

právních předpisů. Pokud by výroba produktu nebo poskytování služeb mohla mít významný dopad na zdraví 

a bezpečnost jeho zaměstnanců, zavazuje se Partner zavést a provozovat uznávaný a certifikovaný systém 

řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. v souladu s normami ISO 45001 nebo OHSAS 18001) a tuto 

skutečnost na vyžádání prokázat koncernu Mercedes-Benz předložením příslušného osvědčení.  

Partner je povinen zavést pokyny týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které podporují průběžný 

rozvoj a zlepšování pracovních podmínek, a všem zaměstnancům poskytovat pravidelný přístup k příslušným 

školením. 

Partner je povinen chránit své zaměstnance před riziky souvisejícími s výkonem práce, ať už jde o pracovní 

úrazy, práci s nebezpečnými látkami nebo nadměrnou fyzickou a psychickou zátěž. Partner je povinen zajistit 

bezpečné pracoviště, nezbytné pracovní nástroje a materiály a dostatečné ochranné pomůcky. 

Očekávání vůči Partnerům 

Partner by měl podporovat průběžný rozvoj a zlepšování pracovních podmínek s cílem zamezit pracovním 

úrazům a nemocem z povolání. Partner by měl mít zavedeny zásady a směrnice týkající se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a podporovat preventivní přístup, podle něhož lze pracovním úrazům a nemocem z 

povolání předcházet. 

Partner by měl provádět pravidelné kontroly, aby zajistil bezpečnost zaměstnanců, a stanovovat ambiciózní 

cíle, pokud jde o frekvenci pracovních úrazů, úmrtí a dny pracovní neschopnosti, a jednou ročně informovat o 

vývoji těchto cílů. 

Partner by měl zdokumentovat všechna školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, která svým 

zaměstnancům poskytl, a zajistit jim přístup ke zdravotnickým službám. Vhodné služby mohou zahrnovat např. 

kliniky na pracovišti nebo systém odkazování zaměstnanců na externí poskytovatele zdravotní péče. 

 

8. Spravedlivé pracovní podmínky (odměna a pracovní doba) 

Minimální požadavky pro Partnery 

Partner je povinen zajistit přiměřenou odměnu, která bude přinejmenším v souladu s minimální mzdou 

stanovenou platnými právními předpisy a umožní zaměstnancům pokrýt jejich životní náklady. Je třeba 

zohlednit životní náklady a příspěvky na sociální zabezpečení v příslušné zemi a odměny za práci na plný 

úvazek. Mzda za poskytnuté služby musí být vyplácena v plné výši a nesmí být protiprávně zadržována. 
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Partner je povinen stanovit jasné pokyny pro pracovní dobu zaměstnanců ve smyslu úmluv MOP č. 1 a č. 30 o 

úpravě pracovní doby. 

Partner zajistí, aby pracovní doba byla v souladu s příslušnými místními právními předpisy nebo příslušnými 

odvětvovými normami, pokud tyto normy zajišťují vyšší stupeň ochrany. 

Očekávání vůči Partnerům 

Mzdy a sociální dávky by měly být pravidelně přezkoumávány, aby se zajistilo, že umožňují přiměřenou životní 

úroveň s ohledem na odměnu za práci na plný úvazek. Měly by být dohodnuty na základě jednání s odbory 

nebo prostřednictvím alternativních forem účasti. 

Partner by se měl připojit k oborovým iniciativám, které podporují mzdy a platy nad rámec zákonného minima. 

Práce přesčas by měla být dobrovolná. 

 

9. Využívání pracovníků veřejných a soukromých bezpečnostních složek 

Minimální požadavky pro Partnery 

Pokud Partner využívá k ochraně své provozovny vlastní ostrahu nebo si najímá soukromé poskytovatele 

bezpečnostních služeb, musí zaručit, že respektují mezinárodně uznávaná lidská práva. Partner nesmí uzavírat 

smlouvy se soukromými bezpečnostními pracovníky nebo využívat veřejné bezpečnostní složky, které 

nedodržují lidská práva. 

Očekávání vůči Partnerům 

Partner by měl aktivně prosazovat dobrovolné zásady bezpečnosti a lidských práv, aby bylo zaručeno, že 

činnosti bezpečnostních složek jsou v souladu s lidskými právy. Za tímto účelem by měl Partner provádět 

příslušné kontroly, např. kontroly spolehlivosti bezpečnostních sil, které mají být nasazeny, aby bylo možné 

vyloučit jejich případnou spojitost s porušováním lidských práv. 

Partner by měl všem smluvním bezpečnostním pracovníkům poskytnout školení o dodržování lidských práv, 

která musí tito pracovníci při své práci respektovat. 

Partner by měl napravit veškeré negativní dopady na lidská práva způsobené soukromými nebo veřejnými 

bezpečnostními složkami v rámci jejich práce jménem Partnera a spolupracovat s dotčenými stranami nebo 

jejich zástupci, aby se zabránilo opakovanému porušování těchto práv. 

 

10. Ochrana obránců lidských práv 

Minimální požadavky pro Partnery 

V případech, kdy v souvislosti s poskytovanými produkty nebo službami vznikají potenciální rizika pro obránce 

lidských práv, musí Partner vystupovat proti jakékoli formě zastrašování, vyhrožování, hanobení a 

kriminalizace obránců lidských práv. 

Očekávání vůči Partnerům 

Partner by měl usilovat o ochranu obránců lidských práv a veřejně deklarovat svůj závazek k jejich ochraně a 

vyžadovat stejný závazek od svých subdodavatelů. Partner by měl s obránci lidských práv vést dialog a 

usilovat o konstruktivní spolupráci. 
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11. Ochrana místních komunit a původních obyvatel 

Minimální požadavky pro Partnery 

Partner se zavazuje respektovat práva místních komunit a původních obyvatel, kteří mohou být v dané lokalitě 

dotčeni jeho podnikáním, a zohledňovat místní dopad svých obchodních činností. Partner je povinen zejména 

zabránit možným nepříznivým dopadům na zdraví, bezpečnost a životní podmínky dotčených místních 

komunit a původních obyvatel přijetím vhodných preventivních opatření. Partner se nesmí nezákonně podílet 

na nuceném přemisťování místních komunit a původních obyvatel ani nezákonně přispívat k jejich 

nedobrovolnému přemisťování. 

Partner je povinen při své činnosti dodržovat zásady svobodného, předchozího a informovaného souhlasu 

původních obyvatel ve smyslu úmluvy MOP č. 169 o domorodých a kmenových národech v nezávislých 

zemích. Partner je povinen respektovat práva původních obyvatel, jejich sociální a kulturní dědictví a jejich 

environmentální a ekonomické zájmy. To zahrnuje jejich vztah k půdě a jejímu obdělávání, jakož i k dalším 

přírodním zdrojům. 

Očekávání vůči Partnerům 

 Partner by měl spolupracovat s místními orgány a příslušnými zúčastněnými stranami a budovat jejich 

důvěru, aby dosáhl co nejlepšího výsledku pro lidi, kterých se tyto obchodní činnosti týkají. Za tímto účelem 

by také měl aktivně přispívat k rozvoji místní komunity a vytváření pracovních příležitostí.  

Pokud je přemístění nezbytně nutné, měly by být minimalizovány a kompenzovány veškeré nepříznivé sociální 

a ekonomické dopady s cílem obnovit předchozí životní podmínky.  

Partner by měl zavést politiku nulové tolerance vůči krádežím půdy ve svých dodavatelských řetězcích. Měl by 

také provádět nápravná opatření pro oblasti, které byly v minulosti neoprávněně přisvojeny. 

Partner by měl dbát na to, aby všechny činnosti a komunikace s místními komunitami byly inkluzivní a kulturně 

přiměřené. Partner by měl transparentně komunikovat a dokumentovat všechny své interakce s místními 

komunitami. 

Partner by měl zavést politiku ochrany a zachování kultury domorodých komunit. Tato politika by měla 

podporovat vzájemnou výměnu dovedností a znalostí s domorodými komunitami. 

 

12. Odpovědné zajišťování surovin z oblastí zasažených konfliktem a vysoce rizikových oblastí 

Minimální požadavky pro Partnery 

Partner se zavazuje, že se nedopustí žádného závažného porušování lidských práv, zejména mučení, krutého, 

nelidského a ponižujícího zacházení, včetně tělesných trestů, sexuálního násilí, válečných zločinů a zločinů 

proti lidskosti, a ani k takovému porušování lidských práv nepřispěje. Dodavatelé surovin, které pocházejí z 

oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí nebo jsou přepravovány přes oblasti postižené 

konfliktem, a dodavatelé, kteří takové suroviny používají ve svých výrobcích, jsou povinni účinně plnit své 

povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci, aby minimalizovali riziko skutečných a potenciálních 

nepříznivých dopadů v dodavatelském řetězci. Musí zavést zásady, které stanoví, jakým způsobem 

systematicky odhalují rizika a stanovují jejich prioritu, a jak uplatňují protiopatření. 
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Dodavatelé konfliktních minerálů 3TG3 (cín, tantal, wolfram a zlato) a dodavatelé, kteří tyto suroviny používají 

ve svých výrobcích, jsou povinni identifikovat a zveřejnit všechny hutě a rafinerie ve svých dodavatelských 

řetězcích a posoudit, zda jsou jejich postupy v souladu s postupy náležité péče podle OECD. Dodavatelé 

přitom musí uplatňovat zavedené postupy, jako je například proces zajištění odpovědného využívání 

nerostných surovin (RMAP). Dodavatel zajistí, aby nákup těchto materiálů probíhal výhradně v rafineriích a 

hutích, které v době zahájení výroby splňují požadavky (stav: „Vyhovuje“) v rámci procesu odpovědného 

využívání nerostných surovin (RMAP) Iniciativy pro odpovědné využívání nerostných surovin (Responsible 

Minerals Initiative, RMI). Jako důkaz tito dodavatelé každoročně nejpozději do 1. března předkládají formulář 

informování o konfliktních minerálech (Conflict Minerals Reporting Template – CMRT). Pokud používaná huť 

nebo rafinerie nesplňuje požadovanou normu, může koncern Mercedes-Benz požadovat, aby Partner rafinerie 

a hutě, které nesplňují požadavky procesu RMAP, dlouhodobě vyřadil z dodavatelských řetězců koncernu 

Mercedes-Benz. 

Očekávání vůči Partnerům 

Partner by měl spolupracovat se svými předvýrobními dodavatelskými řetězci, aby posílil svou schopnost 

posuzovat rizika a zlepšil svá opatření náležité péče. 

Partner by se měl zapojit do iniciativ v rámci celého odvětví, které se snaží posílit podnikatelskou náležitou 

péči v dodavatelských řetězcích surovin. 

Partner by měl napravit nepříznivé dopady na lidská práva, které v minulosti způsobil nebo k nim přispěl. 

Partner by měl spolupracovat s dotčenými stranami (např. prostřednictvím sdružení) na zavedení systémů, 

které zabrání opakování pochybení. 

Kromě toho by měl Partner nabízet školení a rozvíjet vzdělávací iniciativy na podporu dodržování lidských práv 

v rámci svých vlastních podnikatelských aktivit a své komunity. 

Dodavatelé kritických surovin a dodavatelé, kteří ve svých výrobcích používají kritické suroviny, by měli určit a 

poskytnout informace o všech hutích a rafineriích ve svých dodavatelských řetězcích a posoudit, zda jsou 

jejich postupy náležité péče v souladu s příslušnými postupy OECD. Dodavatelé by přitom měli přinejmenším 

uplatňovat zavedené postupy, jako je proces zajištění odpovědného využívání nerostných surovin (RMAP), a v 

závislosti na příslušném posouzení rizik zavést odpovídající certifikáty nerostných surovin (např. IRMA, ASI). 

III. Ochrana životního prostředí 

1. Náležitá péče v oblasti životního prostředí 

 

Minimální požadavky pro Partnery 

Partner je povinen zajistit, aby jeho výrobní procesy a všechny materiály, látky a prefabrikáty používané při 

výrobě byly v souladu s příslušnými platnými předpisy v oblasti životního prostředí, jakož i s dalšími nebo 

doplňkovými normami v oblasti životního prostředí. Kromě toho je Partner povinen dodržovat požadavky 

Minamatské (pokud jde o rtuť), Stockholmské (pokud jde o persistentní organické polutanty) a Basilejské 

(pokud jde o nebezpečný odpad) mezinárodní úmluvy. Partner je povinen systematicky identifikovat 

environmentální rizika pro svou vlastní výrobu a svůj předvýrobní dodavatelský řetězec a přijmout vhodná 

opatření podle zásad předběžné opatrnosti, aby zabránil, nebo pokud to prokazatelně není možné, 

minimalizoval jakékoli environmentální hrozby a z nich potenciálně vyplývající škody na životním prostředí.  

                                                        
3 Včetně meziproduktů definovaných v nařízení (EU) 2017/821 souhrnně označovaných jako „konfliktní minerály“. Případné budoucí rozšíření nařízení EU o 
další suroviny se použije obdobně. 
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Očekávání vůči Partnerům 

Partner by měl usilovat o vypracování a uplatňování vlastních zásad a postupů ochrany životního prostředí s 

podporou odborníků a místních skupin zúčastněných stran. Koncern Mercedes-Benz očekává, že Partner bude 

v případě potřeby jednat nad rámec požadavků stanovených místními právními předpisy. Partner by měl 

veřejně informovat o svých cílech a přístupu ke snižování a prevenci environmentálních hrozeb a škod a 

zveřejňovat informace o příslušných závazcích, výzvách a dosaženém pokroku. Partner by měl jmenovat a 

vyškolit zaměstnance, kteří budou zodpovědní za řádnou evidenci a sledování všech environmentálních 

požadavků, které se týkají jeho podnikatelské činnosti. 

Partner by měl aktivně utvářet veřejný dialog o tématech ochrany životního prostředí a podporovat spolupráci 

v rámci odvětví. 

 

2. Ochrana klimatu 

Minimální požadavky pro Partnery 

Partner je povinen vypracovat vhodné podnikové cíle ve vztahu k emisím, které produkuje (kategorie Scope 1, 

2 a 3), a přijmout opatření, která pomohou dosáhnout cílů Pařížské dohody. Partner je povinen pravidelně 

sledovat svůj pokrok a podávat o něm zprávy koncernu Mercedes-Benz, zejména pokud jde o jeho uhlíkovou 

stopu na úrovni výrobků. 

Aby snížil své emise CO2, je Partner povinen řídit se zásadou zamezení, snižování a – pouze pokud neexistuje 

jiná možnost – kompenzace4 a neutralizace emisí CO2. 

Partner je povinen usilovat o naplnění ambicí koncernu Mercedes-Benz do roku 2039.  Partner je povinen 

zavázat se k plnění cílů koncernu Mercedes-Benz v oblasti emisí CO2 pro jednotlivé materiály a součásti, které 

byly dohodnuty v rámci zadávacího řízení, a ve střednědobém horizontu přejít na uhlíkově neutrální výrobky. 

Aby bylo možné těchto cílů dosáhnout, je potřeba tato očekávání uplatňovat i v rámci vlastního 

dodavatelského řetězce. 

Očekávání vůči Partnerům 

Partner by měl nechat posoudit své cíle v oblasti ochrany klimatu v souladu s uznávanými vědeckými 

metodami, jako je například iniciativa Science Based Targets (SBTi). 

Partner by měl používat účinné technologie a materiály a využívat obnovitelné zdroje energie. 

3. Zachování zdrojů 

Minimální požadavky pro Partnery 

Partner je povinen ve svých procesech získávání zdrojů a výroby využívat přírodní zdroje, jako je voda, a 

technické zdroje, jako jsou vstupní suroviny a energie, uvědoměle a co nejhospodárněji, tj. Partner je povinen 

používat efektivní a technologicky inovativní řešení pro využívání energetických komodit, výrobních komodit a 

vody ve svých procesech získávání zdrojů a výroby produktů. 

Kromě toho je Partner povinen poskytovat koncernu Mercedes-Benz informace o používání druhotných 

surovin na úrovni výrobků. 

                                                        
4 Viz Pokyny pro hodnocení opatření a výpočet snížení CO2, Dodavatelský portál společnosti Mercedes-Benz. 
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Očekávání vůči Partnerům 

Partner by se dále měl rozhodnout využívat sekundární, biologické a obnovitelné materiály, pokud jsou k 

dispozici a jejich použití je kvalitativně a technicky proveditelné. Při používání nových materiálů je třeba určit 

rizika v kontextu environmentální náležité péče, včetně nezamýšlených dopadů na životní prostředí a lidská 

práva. 

Partner by měl využívat inovativní postupy k využívání druhotných zdrojů surovin nebo k účinnější recyklaci 

surovin, aby pozitivně přispěl k oběhovému hospodářství. Jako základ by měl Partner zajistit vysokou kvalitu 

recyklace a dodržování hierarchie nakládání s odpady v souvislosti s vlastním odpadem. 

 

4. Biodiverzita a prevence odlesňování v rámci dodavatelských řetězů 

Minimální požadavky pro Partnery 

Partner je povinen zajistit, aby jeho vlastní podnikatelská činnost nepřispívala k nezákonné přeměně 

přírodních ekosystémů ani z ní neměla prospěch. To platí i pro nezákonné odlesňování, což se týká zejména 

přeměny přírodních lesů na hospodářsky využitelné oblasti. Partner musí rovněž provést odpovídající kontrolu 

náležité péče v rámci svého dodavatelského řetězce.5 

Pokud hodnotové řetězce produktů zahrnují riziko přeměny přírodních lesů nebo jiných přírodních 

ekosystémů, je Partner povinen přijímat opatření náležité péče na podporu dlouhodobé ochrany těchto 

přírodních ekosystémů, včetně ochrany přírodních a kulturních hodnot. 

Očekávání vůči Partnerům 

Partner by měl připravit a zavést povinnosti, pokyny pro získávání zdrojů a smlouvy s dodavateli v souladu s 

požadavky iniciativy Accountability Framework (AFi). 

Partner by měl věnovat zvláštní pozornost biologické rozmanitosti v souvislosti s odlesňováním a přeměnou 

jiných přírodních ekosystémů, které probíhají v souladu se zákonem, a usilovat, aby se tomuto odlesňování a 

přeměně ekosystémů v rámci svých hodnotových řetězců vyhýbal. Partner by měl přijmout vhodná a 

ověřitelná opatření na podporu biologické rozmanitosti. 

V případech, kdy jsou přírodní lesy a jiné ekosystémy přesto přeměňovány v důsledku vlastní výrobní činnosti 

a/nebo dodavatelského řetězce, by měl Partner přijmout účinná a ověřitelná opatření k jejich obnově a/nebo 

náhradě nebo takováto opatření podporovat. 

5. Ochrana vody a kvalita vody 

Minimální požadavky pro Partnery 

Partner je povinen posoudit dopad vypouštění odpadních vod a znehodnocení půdy na životní prostředí, aby 

zabránil kontaminaci povrchových nebo podzemních vod. Partner je zejména povinen zavést vhodná 

organizační a technická opatření, aby zajistil, že jeho procesy získávání zdrojů a výroby produktů neohrozí 

sladkou nebo mořskou vodu. 

Očekávání vůči Partnerům 

V regionech postižených nedostatkem vody by měl Partner přijmout opatření, aby se nezvyšovala stávající 

úroveň vodního stresu a neohrožoval přístup obyvatelstva k dostatečnému množství čisté vody. 

                                                        
5 Pojmy použité v tomto odstavci („přeměna“, „přírodní ekosystémy“, odlesňování“, „přírodní lesy“) vycházejí z definic zveřejněných iniciativou 
Accountability Framework: https://accountability-framework.org/the-framework/contents/definitions/. 
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6. Nebezpečné látky a odpady 

Minimální požadavky pro Partnery 

Při nakládání s chemickými a jinými nebezpečnými látkami, které jsou skladovány nebo zpracovávány v jeho 

provozovně a/nebo vznikají při výrobě, je Partner povinen provést odpovídající identifikaci a označení a zajistit 

vhodné skladovací a manipulační postupy a poskytnout zaměstnancům příslušné pokyny. Nebezpečím 

plynoucím z těchto látek, jako je znečištění ovzduší a půdy, kontaminace vody a další škodlivé dopady, je 

třeba v co největší míře předcházet. 

Partner je povinen zavést vhodné systémy a postupy pro nakládání s odpady, aby zajistil, že nebezpečné 

odpady budou na místě pečlivě klasifikovány a správně shromažďovány, skladovány, zpracovávány a 

likvidovány. Partner je rovněž povinen zajistit, aby nedocházelo k nelegální likvidaci odpadů. 

Očekávání vůči Partnerům 

Partner by měl minimalizovat používání chemikálií a jiných nebezpečných látek, a tím i vznik nebezpečného 

odpadu. Vysoce nebezpečné látky by měly být nahrazeny méně nebezpečnými alternativami. Stejnou 

povinnost by měl Partner uložit i v rámci svého dodavatelského řetězce. 

 

7. Systém environmentálního řízení 

Minimální požadavky pro Partnery 

Partner je povinen přistupovat k ochraně životního prostředí systematicky; dodavatelé výrobních materiálů 

musí zavést systém environmentálního řízení. 

Partner je povinen pravidelně přezkoumávat svůj systém environmentálního řízení a zajistit, aby byly 

pravidelně aktualizovány příležitosti a rizika, ambice a cíle a aby byl systém provozován odborně způsobilými 

zaměstnanci. 

Očekávání vůči Partnerům 

Partner by měl usilovat o získání certifikace ISO 14001 nebo EMAS pro tento systém environmentálního řízení. 

To zahrnuje minimálně zavedení a neustálý rozvoj a externí ověřování vlastních výrobních procesů a závodů, 

aby bylo zajištěno, že dopady na životní prostředí (např. v důsledku spotřeby energie a vody, odpadních vod, 

emisí do ovzduší / emisí hluku, odpadů a nebezpečných látek) jsou systematicky identifikovány a analyzovány. 

Partner by měl pravidelně a veřejně informovat o dopadu svých činností na životní prostředí. 

8. Systémy řízení hospodaření s energií a energetická účinnost 

Minimální požadavky pro Partnery 

Partner je povinen zavést systém pro minimalizaci plýtvání energií, zlepšení energetické účinnosti a snížení 

spotřeby energie. 

Partner je povinen pravidelně přezkoumávat svůj systém řízení hospodaření s energií a zajistit, aby byly 

pravidelně aktualizovány příležitosti, rizika, ambice a cíle a aby byl systém provozován odborně způsobilými 

zaměstnanci. 

Očekávání vůči Partnerům 

Partner by měl usilovat o získání příslušné certifikace pro svůj systém environmentálního řízení (např. ISO 

50001). Partner by měl pokud možno využívat obnovitelné zdroje energie. 
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IV. Odpovědné obchodní jednání 

1. Dodržování platných právních předpisů 

Minimální požadavky pro Partnery 

Partner je povinen dodržovat všechny platné zákony a předpisy v rámci své vlastní obchodní činnosti a v 

obchodních vztazích s dodavateli na místní, vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Partner se nesmí aktivně podílet 

na trestné činnosti v žádné zemi ani v žádné formě, ať už přímo nebo nepřímo. 

Kvalita výrobků má pro koncern Mercedes-Benz vysokou prioritu. Základem spolupráce koncernu Mercedes-

Benz s dodavateli je zejména dodržování všech požadavků na bezpečnost výrobků a všech technických 

předpisů. Partner je povinen dodržovat technické předpisy, které se vztahují na jeho předmět dodávky v 

souladu se smluvními a právními ujednáními (např. shoda s předpisy, pokyny, zákony a technickými normami). 

V případě dodávek souvisejících s výrobky a službami musí být dodrženy zejména pokyny a specifikace pro 

technickou shodu podle zvláštních podmínek společnosti Mercedes-Benz zejména musí být v souladu se 

Zvláštními nákupními podmínkami pro služby. 

 

2. Korupce, úplatkářství a vydírání 

Minimální požadavky pro Partnery 

V rámci svých obchodních vztahů s koncernem Mercedes-Benz je Partner povinen zdržet se veškerého 

jednání, které by mohlo vést k trestní odpovědnosti z důvodu podvodu nebo zpronevěry, trestného činu 

v oblasti insolvence, trestného činu v oblasti hospodářské soutěže, záruky výhod, nabízení úplatků, přijetí 

úplatků nebo jiných trestných činů v oblasti korupce ze strany osob zaměstnaných Partnerem nebo jiných 

třetích osob. V případě porušení výše uvedeného je koncern Mercedes-Benz oprávněn okamžitě odstoupit od 

veškerých právních transakcí s Partnerem nebo je ukončit a zrušit veškerá jednání. 

Bez ohledu na výše uvedené je Partner povinen dodržovat veškeré právní a správní předpisy, které se vztahují 

jak na Partnera samotného, tak na obchodní vztah s koncernem Mercedes-Benz. 

Při transakcích se surovinami je Partner zejména povinen zakázat vyžadování úplatků, jejichž cílem je zatajit 

nebo zastřít původ nerostných surovin. Daně, cla a licenční poplatky placené vládám za těžbu, obchodování, 

manipulaci, přepravu a vývoz musí být pravdivě zveřejněny. Dodavatelé nerostných surovin jsou povinni 

zavázat se, že budou zveřejňovat platby v souladu se zásadami Iniciativy pro transparentnost těžebního 

průmyslu (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI). 

 

3. Poskytování finančních informací a legalizace výnosů z trestné činnosti 

Minimální požadavky pro Partnery 

Partner je povinen zajistit, aby veškeré finanční informace, včetně nezbytných daní, cel a licenčních poplatků v 

souvislosti s jeho podnikatelskou činností, byly zveřejňovány v souladu s platnými vnitrostátními a 

mezinárodními předpisy a očekáváními v rámci odvětví. Partner je rovněž povinen provádět všechny nezbytné 

změny, aby vyhověl příslušným změnám právních předpisů. 

Partner je povinen přijmout nezbytná opatření k identifikaci a nápravě všech případů legalizace výnosů z 

trestné činnosti nebo rizik legalizace výnosů z trestné činnosti, které vznikly v důsledku jeho obchodní 



 

 
strana 17 

Internal 

činnosti a obchodní činnosti jeho dodavatelů. Za tímto účelem je Partner povinen zavést vhodná preventivní 

opatření. 

 

4. Hospodářská soutěž 

Minimální požadavky pro Partnery 

Partner je povinen dodržovat zákony na ochranu a podporu hospodářské soutěže a všechny platné 

antimonopolní předpisy. Partner je povinen dodržovat pravidla hospodářské soutěže a nesmí uzavírat dohody 

nebo se účastnit obchodních praktik či chování, které by protiprávně omezovaly hospodářskou soutěž. Partner 

je povinen dodržovat zákaz uzavírání dohod s konkurenty a vyvarovat se dalších opatření, která by narušovala 

volný trh, jako jsou dohody o stanovení cen a o rozdělení trhů. 

 

5. Střet zájmů 

Minimální požadavky pro Partnery 

Při jednání s obchodními partnery je Partner povinen rozhodovat se výhradně na základě objektivních 

informací a nesmí se nechat ovlivnit osobními zájmy. Partner je povinen oznámit potenciální nebo skutečný 

střet zájmů a určit vhodnou reakci. 

 

6. Ochrana a bezpečnost údajů 

Minimální požadavky pro Partnery 

Partner je povinen dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se ochrany a zabezpečení údajů a 

nakládat s údaji odpovědně a transparentně. 

Partner je povinen přijmout nezbytná opatření k odpovídající ochraně osobních údajů. To zahrnuje údaje 

zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. 

Partner ručí za bezpečnost informací. Partner je povinen přijmout nezbytná opatření k ochraně důvěrných 

informací před neoprávněným přístupem třetích stran v souladu s nejmodernějšími technologiemi a smí tyto 

informace používat pouze k dohodnutým účelům. 

 

7. Ochrana duševního vlastnictví 

Minimální požadavky pro Partnery 

Partner je povinen dodržovat všechny platné vnitrostátní a mezinárodní právní předpisy týkající se ochrany 

duševního vlastnictví. Duševní vlastnictví zahrnuje práva duševního vlastnictví, která mohou být zapsána 

(např. patenty, ochranné známky, průmyslové vzory), domény, autorská práva a požadavky vyplývající z 

právních předpisů o ochraně hospodářské soutěže. Partner je rovněž povinen dbát na to, aby měl všechna 

potřebná práva k užívání, aby nedocházelo k porušování práv duševního vlastnictví. 
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8. Sankce 

Minimální požadavky pro Partnery 

Partner je povinen zajistit, aby dodržoval všechny platné vnitrostátní a nadnárodní sankce a obchodní 

embarga. Partner proto musí přijmout veškerá nezbytná opatření, aby se vyhnul riziku porušení sankcí. 

 

9. Umělá inteligence 

Minimální požadavky pro Partnery 

Partneři, kteří vyvíjejí a/nebo používají umělou inteligenci (zejména strojové učení a hluboké učení), musí 

zajistit, aby byla umělá inteligence používána a aby s ní bylo nakládáno zodpovědně, aby bylo možné vysvětlit 

její použití, aby bylo chráněno soukromí a aby její používání bylo bezpečné, zabezpečené a spolehlivé. V této 

souvislosti musí uplatňovat přístup, který zajistí, že rozvoj zůstane zaměřen na člověka a že rizika a příležitosti 

budou zohledněny ve stejné míře. 

 

10. Ochrana zvířat 

Očekávání vůči Partnerům 

Partner by měl zavést standardy a osvědčené postupy, aby dodržoval tyto etické zásady: 

 Zásadu „pěti svobod“ Rady pro ochranu zvířat (AWC) pro hodnocení dobrých životních podmínek 

zvířat (svoboda od hladu, žízně a podvýživy; svoboda od nepohodlí; svoboda od bolesti, zranění a 

onemocnění; svoboda od strachu a úzkosti, jakož i svoboda projevovat přirozené chování). 

 Standardy pro dobré životní podmínky zvířat Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) (Kodex zdraví 

suchozemských živočichů a Kodex zdraví vodních živočichů).  

 Koncepci 3R pro pokusy na zvířatech (z anglických slov reduction, refinement, replacement – snížení 

počtu, zjemnění, náhrada). Cílem koncepce 3R je zcela se vyhnout testování na zvířatech (nahrazení) a 

omezit počet zvířat (snížení počtu) a jejich utrpení (zjemnění) při pokusech na minimum. 
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Oznamování protiprávního jednání 

Oznamovatelé mohou oznámit jakékoli porušení těchto standardů koncernu Mercedes-Benz prostřednictvím 

systému pro oznamování podezření z protiprávního jednání koncernu Mercedes-Benz, oddělení Business 

Practices Office (BPO).6 Pokud porušení spadá do sféry vlivu Partnera, je Partner povinen okamžitě související 

rizika napravit. Partner je rovněž povinen informovat své dodavatelské řetězce o dostupných kanálech pro 

podávání stížností, zajistit, aby tyto informace byly předávány na další úrovně dodavatelského řetězce, a 

zavést rovnocenný formát pro podávání stížností pro svůj vlastní dodavatelský řetězec. 

Partner je povinen vynaložit maximální úsilí, aby zajistil, že ve smlouvách se subdodavateli bude zahrnuta 

rovnocenná oznamovací povinnost, přičemž subdodavatelé budou povinni předkládat Partnerovi odpovídající 

hlášení o podezření z protiprávního jednání. 

  

                                                        
6 Kontaktní údaje a informace oddělení BPO: https://group.mercedes-benz.com/unternehmen/compliance/bpo/. 
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Zdroje 

 Mezinárodní listina lidských práv, sestávající z: Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodního paktu OSN o 

občanských a politických právech, Mezinárodního paktu OSN o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

 Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv 

 Iniciativa OSN Global Compact 

 Směrnice OECD pro nadnárodní podniky  

 Směrnice OECD o odpovědném chování podniků  

 Pokyny OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí 

postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí 

 Pokyny OECD-FAO pro odpovědné zemědělské dodavatelské řetězce 

 Německý národní akční plán (NAP) pro byznys a lidská práva 

 Etický kodex společnosti Mercedes-Benz 

 Zásady společenské odpovědnosti a lidských práv společnosti Mercedes-Benz 

 Základní úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP): 

 Úmluva MOP č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání 

 Úmluva MOP č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce 

 Úmluva MOP č. 29 o nucené nebo povinné práci 

 Úmluva MOP č. 105 týkající se odstranění nucené práce 

 Úmluva MOP č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání) 

 Úmluva MOP č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty 

 Úmluva MOP č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat  

 Úmluva MOP č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat  

 Další relevantní úmluvy MOP: 

 Úmluva MOP č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí 

 Úmluva MOP č. 183 o ochraně mateřství 

 Úmluva MOP č. 169 o domorodém a kmenovém obyvatelstvu 

 Úmluva MOP č. 131 o stanovení minimální mzdy 

 Norma ISO 45001 pro zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 Dobrovolné principy bezpečnosti a lidských práv 

 Deklarace OSN o právu a povinnosti jednotlivců, skupin a společenských organizací propagovat a chránit 

všeobecně uznávaná lidská práva a základní svobody 

 Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen 

 Deklarace Organizace spojených národů o právech původních obyvatel 

 Základní zásady a pokyny OSN k vystěhováním a vysídlením způsobeným rozvojem 

 Pařížská dohoda o změně klimatu 

 Ambice pro rok 2039 společnosti Mercedes-Benz 

 ISO 14001 Standard pro řízení v oblasti ochrany životního prostředí 

 ISO 50001 Standard systémy hospodaření s energií 

 Iniciativa pro transparentnost těžebního průmyslu (EITI) 

 Minamatská úmluva o rtuti 

 Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech 

 Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A312256%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C131
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2019/12/TheVoluntaryPrinciples.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html

