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Klíčové body:
● V  rámci strategie udržitelných financí EU je due diligence (tzv. náležitá péče) v oblasti

lidských práv a životního prostředí jednou z podmínek, které musí splňovat takzvané
zelené aktivity dle EU taxonomie a zelené financování dle SFDR, včetně zelených
dluhopisů.

● Francie, Norsko a Německo již přijaly legislativu, která vyžaduje, aby velké společnosti
prováděly due diligence v rámci všech jejich aktivit a obchodních vztahů.

● Evropská komise plánuje v únoru 2022 publikovat návrh legislativy na úrovni EU, jejímž
cílem je harmonizovat rozdílné národní požadavky a zajistit rovné podmínky, z nichž by
benefitovaly zejména firmy s domácími hodnotovými řetězci a odpovědné globální podniky.
Směrnice bude pravděpodobně vyjednávána během českého předsednictví.

● Zkušenosti z byznysu ukazují, že due diligence má pozitivní vliv na obchodní výsledky
a růst firmy. Podniky pozorují menší fluktuaci ve svých dodavatelských řetězcích, vyšší
odolnost vůči krizím i zlepšení vztahů s investory a finančními institucemi.

● Due diligence je flexibilní nástroj, který pomáhá společnostem identifikovat závažné
problémy v oblasti lidských práv (např. dětskou práci) a zaměřit se na ně. Ve většině
odvětví jsou lidskoprávní rizika předvídatelná, což společnostem usnadňuje určit, zda jsou či
nejsou vystaveny těmto typickým rizikům závažných dopadů.

● Pokud je společnost spojena s potenciálními nebo skutečnými závažnými dopady, měla by
přijmout odpovídající opatření na základě svého postavení, zapojení do negativních dopadů
a svojí schopnosti tyto dopady ovlivnit. Dobrá praxe due diligence ve vysoce rizikových
dodavatelských řetězcích (např. bavlna, palmový olej) znamená, že společnost zná svůj
dodavatelský řetězec, posuzuje nové dodavatele a spolupracuje s nimi.
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Frank Bold:
Frank Bold je mezinárodní expertní skupina a certifikovaná B Corporation kombinující byznys
přístup s odpovědností vůči společnosti. Věnujeme se korporátní odpovědnosti v EU a ve spolupráci
s předními organizacemi občanské společnosti, progresivními firmami a dalšími odborníky měníme
současnou praxi reportingu o udržitelnosti a související evropskou legislativu. Iniciovali jsme
například projekt Alliance for Corporate Transparency, který analyzoval ESG reporty 1000 největších
evropských korporací.
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