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Shrnutí
Tento text se věnuje regulaci dovozu zboží pocházejícího z nucené práce. Jsou v něm představeny
přístupy vybraných států a určité nástroje, které mohou přispět k tomu, aby k porušování zákazu
nucené práce nedocházelo. Pozornost je soustředěna také na aktuální situaci Ujgurů v autonomní
oblasti Sin-ťiang.
V současné době neukládá právo Evropské unie společnostem povinnost provést náležitou péči
zaměřenou na dodržování lidských práv v jejich dodavatelských řetězcích. Do pracovního
programu Evropské komise na rok 2021 ale již byla začleněna legislativní iniciativa, která by tuto
povinnost mohla zakotvit. Evropský parlament také zareagoval na vykořisťování Ujgurů a dalších
muslimských menšin v Čínské lidové republice. V usnesení z prosince 2020 apeloval na čínskou
vládu, aby státem řízené programy nucené práce ukončila, a v této souvislosti vyzval společnosti
působící v Číně, aby provedly audity dodržování lidských práv ve svých dodavatelských řetězcích.
Evropský parlament dospěl ve svém usnesení rovněž k závěru, že k efektivnímu řešení problému
nucené práce v dodavatelských řetězcích je třeba zakázat uvádění příslušného zboží na unijní trh.
Některé státy projevily v tomto směru už vlastní iniciativu. V Rakousku je projednáván návrh
zákona, jehož cílem je zabránit tomu, aby bylo na trh uváděno a následně prodáváno oblečení,
obuv a textil, při jejichž výrobě došlo k porušení zákazu nucené práce. Dodavatelé by podle tohoto
návrhu zákona měli mít povinnost zanalyzovat rizika vznikající v jejich dodavatelských řetězcích a
aplikovat potřebná preventivní opatření. Zákon ukládající velkým společnostem povinnost provést
náležitou péči ve vztahu ke svým dodavatelům přijala i Francie a podobný zákon připravuje také
Německo. Ve Spojených státech amerických je dovoz předmětů a zboží, které byly vytěžené nebo
vyrobené za využití nucené práce, zakázán celním zákonem (Tariff Act of 1930). V loňském roce
přijaly Spojené státy americké rovněž zákon o podpoře lidských práv Ujgurů (Uyghur Human Rights
Policy Act of 2020).
Určitá opatření směřující k eliminaci dovozu zboží pocházejícího z oblasti Sin-ťiang představilo také
Spojené království a Kanada. Kromě povinnosti náležité péče pro dodavatele bude přezkumu
podléhat i zboží určené k exportu. Cílem je totiž zajistit, že do Sin-ťiangu nebudou vyváženy
předměty, které by mohly přispívat k porušování lidských práv v regionu.
Dalším nástrojem, jejž mohou uplatnit subjekty rozhodující o veřejných zakázkách, je vyloučení
těch dodavatelů, v jejichž dodavatelských řetězcích velmi pravděpodobně dochází k porušování
lidských práv. Zohlednit dodržování lidských práv při zadávání veřejných zakázek umožňuje také
česká právní úprava. V České republice je zákaz nucené práce zakotven na ústavní úrovni v Listině
základních práv a svobod. Trestný čin obchodování s lidmi pak upravuje trestní zákoník.
Problematiky nucené práce se dotýká rovněž český Národní akční plán pro byznys a lidská práva
na období 2017–2022.
Kromě zmíněných zákonů přispívá k odstranění nucené práce také evropský všeobecný systém
preferencí (systém GSP). Na jeho základě je umožněn výhodnější přístup na evropský trh těm
rozvojovým státům, které ratifikovaly různé lidskoprávní úmluvy, a to včetně úmluv Mezinárodní
organizace práce týkajících se nucené práce. Tento systém by tak mohl být doplněn plánovanou
evropskou legislativou.
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Evropský rámec
V listopadu 2020 schválila Rada Evropské unie závěry k Akčnímu plánu EU pro lidská práva a
demokracii na období 2020–2024 (dále jako „závěry Rady k Akčnímu plánu EU“)1, v němž jsou
představeny ambice a priority Evropské unie ve vztahu ke třetím zemím.2 Z dokumentu vyplývá,
že si Evropská unie dala za cíl vymýtit nucenou práci, prosazovat náležitou péči v globálních
dodavatelských řetězcích a vyvíjet tlak na ratifikaci protokolu Mezinárodní organizace práce
o nucené práci (s. 13 závěrů Rady k Akčnímu plánu EU). Kromě toho chce Evropská unie posílit
provádění ustanovení o lidských právech v obchodní politice, a to i prostřednictvím systému GSP
(s. 26 závěrů Rady k Akčnímu plánu EU).
Systém GSP je upraven v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října
2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES)
č. 732/2008 (dále jako „nařízení o GSP“). Jedná se o všeobecný systém preferencí (Generalised
Scheme of Preferences), jehož prostřednictvím poskytuje Evropská unie preferenční přístup na svůj
trh (čl. 2 písm. a) nařízení o GSP). Poskytnutí tohoto preferenčního přístupu má pomoct
rozvojovým zemím v jejich úsilí snižovat chudobu a podporovat jejich udržitelný rozvoj.
Díky mezinárodnímu obchodu totiž mají tyto země možnost získat příjmy, které mohou investovat
do svého rozvoje (recitál 9 nařízení o GSP). Výhodnější režim pak mohou využívat ty země,
jež ratifikovaly úmluvy uvedené v příloze nařízení o GSP, k nimž patří i úmluvy Mezinárodní
organizace práce týkající se nucené práce (čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení o GSP).

1

Závěry k Akčnímu plánu EU pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024. Dostupné z:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12848-2020-INIT/cs/pdf,
Blíže k Akčnímu plánu EU viz KRAUSOVÁ, Marta a Martin KUTA. Akční plán EU pro lidská práva a demokracii
na období 2020–2024: Informační podklad k akčnímu plánu EU pro lidská práva a demokracii na období 2020-2024
a ke společnému návrhu doporučení o přijetí rozhodnutí, kterým se určují strategické cíle Unie, jež mají být
sledovány prostřednictvím akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024.
2
Rada schválila závěry k Akčnímu plánu EU pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/11/19/council-approves-conclusions-on-the-euaction-plan-on-human-rights-and-democracy-2020-2024/.
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Reakce Evropského parlamentu na aktuální situaci Ujgurů v Číně
Na konci minulého roku přijal Evropský parlament usnesení Evropského parlamentu ze dne
17. prosince 2020 o nucené práci a situaci Ujgurů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang
(2020/2913(RSP)), (dále jako „usnesení o nucené práci a situaci Ujgurů“), kterým navázal na své
usnesení3 z prosince 2019, jež se rovněž týkalo situace Ujgurů v Číně.
V usnesení o nucené práci a situaci Ujgurů vyzval Evropský parlament Komisi, Radu a členské státy
k přijetí veškerých nezbytných opatření, jejichž cílem bude přimět čínskou vládu k ukončení
porušování lidských práv Ujgurů. Současně vyjádřil Evropský parlament také politování nad tím,
že dosavadně uplatněné nástroje nevedly k hmatatelnému pokroku (bod 19 usnesení o nucené
práci a situaci Ujgurů).
Evropský parlament výslovně odsoudil systém nucené práce řízený čínskou vládou, „zejména
vykořisťování Ujgurů, etnických Kazachů a Kyrgyzů a jiných muslimských menšinových skupin
v továrnách uvnitř i vně internačních táborů v Sin-ťiangu [a] transfery těchto osob nasazených
na nucené práce do jiných čínských správních oblastí“. V této souvislosti zkritizoval Evropský
parlament také evropské značky a společnosti, které profitují z využívání nucené práce.
Aktéři soukromého sektoru byli vyzváni k provádění nezávislých auditů dodržování lidských práv
ve svých dodavatelských řetězcích. Zjistí-li, že k porušování lidských práv opravdu dochází, měli by
zvážit i ukončení těchto obchodních vztahů. (bod 1 a 3 usnesení o nucené práci a situaci Ujgurů).
Nadnárodní společnosti jsou dlouhodobě povzbuzovány k tomu, aby převzaly odpovědnost
za své dodavatelské řetězce. V lednu 2020 zveřejnila Evropská komise studii4 týkající se požadavků
na náležitou péči v dodavatelském řetězci, z níž ovšem vyplývá, že tento dobrovolný přístup
není dostatečný. Evropská komise proto zahájila konzultace o obnovené strategii udržitelného
financování, která má určit hlavní linie pro legislativní iniciativu, jež by zakotvovala povinnost
náležité péče pro podniky Evropské unie ve vztahu k jejich dodavatelským řetězcům.5
Do pracovního programu Evropské komise na rok 20216 již byla začleněna legislativní iniciativa
týkající se závazných předpisů náležité péče s ohledem na dodržování lidských práv
v dodavatelských řetězcích. Evropský parlament vyzval Komisi, aby skutečně přijala naplánované
legislativní návrhy ohledně povinností členů správních rad, udržitelné správy, řízení společností a
povinností podniků v oblasti náležité péče ve vztahu k lidským právům a životnímu prostředí
a aby přijala také reformu směrnice upravující vykazování nefinančních informací (bod 15 usnesení
o nucené práci a situaci Ujgurů).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou se mění
směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se
rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami, totiž sice ukládá povinnost uvádět informace
o politikách, které společnosti uplatňují v souvislosti s ochranou životního prostředí, sociální

3

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. prosince 2019 o situaci Ujgurů v Číně („China Cables“)
(2019/2945(RSP)).
4
SMIT, Lise a kol. Study on due diligence requirements through the supply chain: Final Report.
5
Towards a mandatory EU system of due diligence for supply chains. Dostupné z:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf, s. 1–2.
6
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů
COM(2020) 690 final: Pracovní program komise na rok 2021 - Vitální Unie v křehkém světě. Dostupné z: https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF.
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odpovědností, dodržováním lidských práv, a to včetně postupů náležité péče v celém
dodavatelském řetězci, ale už jim neukládá povinnost náležitou péči v oblasti lidských práv
provést.7 Po společnostech není vyžadováno, aby přijaly preventivní opatření k zamezení škod
vzniklých v jejich dodavatelských řetězcích, a směrnice ani neumožňuje, aby za to nesly
odpovědnost (písmeno L usnesení o nucené práci a situaci Ujgurů).
Evropský parlament rovněž vyslovil názor, že „v zájmu účinného řešení problému nucené práce
a dalších případů porušování lidských práv v dodavatelských řetězcích podniků by (…) právní
předpisy měly rovněž zahrnovat zákaz uvádění příslušného zboží na trh EU“ (bod 15 bod usnesení
o nucené práci a situaci Ujgurů). Tento postoj ostatně vyjádřil Evropský parlament už v usnesení
Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2020 o přezkumu obchodní politiky EU
(2020/2761(RSP)), (dále jako „usnesení o přezkumu obchodní politiky“), v němž vyzval právě
k přijetí „doplňkových opatření, jako je zákaz dovozu výrobků spojených se závažným porušováním
lidských práv, jako je nucená práce nebo dětská práce“ (bod 19 usnesení o přezkumu obchodní
politiky). Konkrétně pak vyslovil hluboké znepokojení nad vykořisťováním Ujgurů v čínských
továrnách a zdůraznil, že právě produkty vyrobené v převýchovných táborech by měly být
zakázány na trzích Evropské unie (bod 14 usnesení o přezkumu obchodní politiky).
V usnesení o nucené práci a situaci Ujgurů vyzval Evropský parlament již opakovaně čínskou vládu
k ratifikaci Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a také k ratifikaci úmluv
Mezinárodní organizace práce, konkrétně Úmluvy č. 29 (o nucené práci), Úmluvy č. 105
(o odstranění nucené práce), Úmluvy č. 87 (o svobodě sdružování a ochraně práva odborově
se organizovat) a Úmluvy č. 98 (o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat). Podle Evropského
parlamentu by závazky ohledně dodržování mezinárodních úmluv o nucené práci měla zahrnovat
i komplexní dohoda o investicích s Čínou a Čína by měla ratifikovat právě Úmluvu č. 29 a Úmluvu
č. 105 (bod 8 a 17 usnesení o nucené práci a situaci Ujgurů).
Jednání o tzv. „investiční dohodě“ (Comprehensive Agreement on Investment – CAI) dokončila
Evropská unie a Čína dne 30. prosince 2020. Tato dohoda by měla přispět k rovnováze
v obchodních vztazích mezi Evropskou unii a Čínou a určitým způsobem vyrovnat dosavadní
asymetrii.8 Čína se zavázala umožnit evropským investorům lepší přístup na čínský trh a poprvé
vyslovila souhlas i s ustanoveními ohledně udržitelného rozvoje, a to včetně závazků týkajících se
nucené práce. Kromě implementace Pařížské dohody o změně klimatu přislíbila Čína
také implementaci úmluv Mezinárodní organizace práce, které již ratifikovala, a prohlásila,
že vyvine úsilí i k ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce týkajících se nucené práce.
Finální znění dohody nicméně ještě není vypracováno. Konečnou verzi pak bude schvalovat Čína
a také Rada EU a Evropský parlament.9

7

Towards a mandatory EU system of due diligence for supply chains. Dostupné z:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf, s. 5.
8
EU and China reach agreement in principle on investment. Dostupné z:
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2233.
9
EU-China Comprehensive Agreement on Investment: The Agreement in Principle. Dostupné z:
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159242.pdf,
EU and China reach agreement in principle on investment. Dostupné z:
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2233.
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Přístup vybraných evropských států
Česká republika
V českém právním řádu upravuje zákaz nucené práce na ústavní úrovni Listina základních práv a
svobod (čl. 9 Listiny základních práv a svobod). Trestněprávní rovinou otroctví a nucené práce se
pak zabývá zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „trestní
zákoník“).
Trestného činu obchodování s lidmi se podle trestního zákoníku dopustí ten, kdo za podmínek
stanovených zákonem přiměje nebo vydá jinou osobu k tomu, aby byla užita k otroctví,
nevolnictví, nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, popř. ten, kdo z takového
jednání profituje (§ 168 trestního zákoníku). Určitá minimální pravidla týkající se definice trestných
činů a udílených sankcí v oblasti obchodování s lidmi stanovuje směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a
o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV.
Národní akční plán pro byznys a lidská práva na období 2017–202210 (dále jako „Národní akční
plán“), který vytvořila pracovní skupina složená ze zástupců státní správy, podnikatelů, neziskových
organizací i odborů, dále rozebírá úkoly a doporučení týkající se přístupu podnikatelů
k lidskoprávním otázkám (s. 5 Národního akčního plánu).
Dodržování lidských práv může být jedním z aspektů zohledňovaných při zadávání veřejných
zakázek. V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“) může zadavatel v zadávací dokumentaci
požadovat předložení osvědčení dokládajícího, že stavební práce, služby nebo dodávky jsou
z environmentálního nebo sociálního hlediska vyhovující (§ 94 odst. 1 zákona o zadávání veřejných
zakázek). Zákon o zadávání veřejných zakázek tímto zapracovává ustanovení směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení
směrnice 2004/18/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února
2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy
a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES.
Vláda České republiky od českých podniků rovněž očekává, že nebudou porušovat lidská práva,
případně k jejich porušování přispívat (např. nátlakem na dodavatele, aby obcházeli bezpečnostní
a pracovněprávní standardy) anebo být s porušováním lidských práv nějakým způsobem spojovány
(např. spoluprací s dodavateli, jež využívají dětskou nebo nucenou práci). Ačkoli podnikatel
mnohdy nemá přímou kontrolu nad celým svým dodavatelským řetězcem, může do smlouvy
kupříkladu vložit doložku, že smlouvu vypoví, pokud bude zjištěno závadné jednání, popř. může
požadovat od dodavatele určitou mezinárodně uznávanou certifikaci (s. 25–27 Národního akčního
plánu).
Podniky by měly podle vlády přijmout nad rámec svých zákonných povinností i opatření
k minimalizaci rizika porušování lidských práv. Vláda doporučuje, aby podniky zavedly
mechanismus due diligence pro vyhledávání a odstranění lidskoprávních rizik, přičemž kromě
identifikace rizik by součástí mechanismu měl být i způsob řešení takového problému.

10

Národní akční plán pro byznys a lidská práva 2017-2022. Dostupné z: https://www.databaze-strategie.cz/cz/uradvlady/strategie/narodni-akcni-plan-pro-byznys-a-lidska-prava-na-obdobi-2017-2022?typ=struktura.
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Podniky by měly dát rovněž veřejně najevo, že jsou si vědomy své odpovědnosti a že ji nepřijímají
jenom formálně (s. 25 a 30–32 Národního akčního plánu).
Francie
Francie přijala v březnu 2017 zákon, který zakotvil povinnost obezřetnosti pro velké francouzské
společnosti (Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et
des entreprises donneuses d'ordre (1)). Tento zákon uložil společnostem, jež zaměstnávají
více než 5 000 zaměstnanců ve Francii, popř. více než 10 000 zaměstnanců v zahraničí, povinnost
provést náležitou péči ve vztahu ke svým dodavatelům a ke společnostem, které kontrolují.
Cílem tzv. plánu obezřetnosti je identifikace rizik a předcházení závažného porušování lidských
práv a poškozování životního prostředí. Plán by měl zahrnovat také postupy pro pravidelné
hodnocení dodavatelů a subdodavatelů, opatření ke zmírnění rizik, opatření k prevenci vážných
škod a systém vyhodnocování realizovaných opatření. Finanční sankce uvedené v návrhu zákona
byly ale z důvodu neústavnosti zrušeny.11
Německo
V Národním akčním plánu o provádění Obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv
2006 – 2020 (Nationaler Aktionsplan Umsetzung der VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und
Menschenrechte 2016 – 2020, dále jako „národní akční plán o obecných zásadách OSN“)12 se
německá vláda odkazuje na pilíře, které ve svém dokumentu týkajícím se obecných zásad v oblasti
podnikání a lidských práv představila OSN (s. 4 národního akčního plánu o obecných zásadách
OSN).
Jedním z pilířů popsaných ve zmíněném dokumentu je zodpovědnost podniků za dodržování
lidských práv.13 V národním akčním plánu o obecných zásadách OSN proto byly v návaznosti
na tento pilíř shrnuty některé požadavky, jimiž by se měly podniky řídit. Německá vláda očekává
od všech podniků, že budou ve svých dodavatelských řetězcích provádět náležitou péči zaměřenou
na ochranu a dodržování lidských práv. Společnosti by měly veřejně prohlásit, že přijímají svoji
zodpovědnost, a popsat, jak povinnost náležité péče plní. Dále by měly implementovat určité
mechanismy sloužící k identifikaci, prevenci a zmírňování negativních dopadů. Na základě výsledků
z provedených analýz je pak třeba přijmout patřičná opatření, jako jsou např. specializovaná
školení zaměstnanců, změny ve způsobu řízení nebo změny v dodavatelských řetězcích.
K včasnému odhalení rizik by mělo přispět také zavedení systému umožňujícího podávání
anonymních stížností. V neposlední řadě by měly společnosti zveřejňovat zprávy popisující aktuální
stav a kroky, které v oblasti náležité péče učinily (s. 7–10 národního akčního plánu o obecných
zásadách OSN).

11

Towards a mandatory EU system of due diligence for supply chains. Dostupné z:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf, s. 5–6.
12
Nationaler Aktionsplan Umsetzung der VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 2016 – 2020.
Dostupné z: https://www.auswaertiges-amt.de/blob/297434/8d6ab29982767d5a31d2e85464461565/napwirtschaft-menschenrechte-data.pdf.
13
Pilířový systém je založen na obecné povinnosti států chránit lidská práva. Jedním z úkolů státu je vytvořit vhodné
prostředí a motivovat podniky k tomu, aby i ony plnily své povinnosti a respektovaly lidská práva. Státy musí rovněž
zajistit možnost nápravy (náhrady) škody pro poškozené subjekty, a to např. legislativní cestou.
Guiding Principles for Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy”
Framework [online]. Dostupné z:
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf (s. 3–12 a 27–30).
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Cílem vytyčeným v národním akčním plánu o obecných zásadách OSN bylo, aby do roku 2020
minimálně 50 % společností se sídlem v Německu, jež mají více než 500 zaměstnanců, zmíněné
prvky náležité péče do svých dodavatelských řetězců integrovalo (s. 10 národního akčního plánu
o obecných zásadách OSN). V koaliční smlouvě se vláda zavázala, že se zasadí o přijetí národní
i evropské legislativy upravující povinnost náležité péče, pokud se při vyhodnocení plnění akčního
plánu ukáže, že princip dobrovolnosti v této oblasti není dostatečný. Ze závěrečné zprávy
vyplynulo, že všechny požadavky splnilo jen méně než 20 % společností. Tento výsledek byl tak
impulsem pro vypracování návrhu zákona, který by povinnosti závazně upravil.14
V polovině února 2021 dospěla zainteresovaná ministerstva po několika měsících jednání k určité
dohodě ohledně návrhu zákona o dodavatelských řetězcích (Lieferkettengesetz). V tomto zákoně
by měly být jasně stanoveny požadavky týkající se povinnosti náležité péče, která by se vztahovala
na celý dodavatelský řetězec. Pokud se objeví zřetelné náznaky, že dochází k porušení lidských
práv, bude muset společnost přijmout adekvátní opatření. Na dodržování tohoto zákona by měl
dohlížet zvláštní úřad, který by spolu se Spolkovým úřadem pro hospodářství a kontrolu vývozu
(Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) kontroloval vydané zprávy a vyšetřoval případné
stížnosti. Poškození by se mohli i nadále domáhat ochrany u německých soudů a nově by mohli
podávat stížnosti také ke Spolkovému úřadu pro hospodářství a kontrolu vývozu. Pokud bude
zákon přijat, měl by se od roku 2023 vztahovat na společnosti s více než 3 000 zaměstnanci
a od roku 2024 by se jím měly řídit i společnosti s více než 1 000 zaměstnanci. Po uplynutí roku
2024 by měl být rozsah zákona přezkoumán.15
Rakousko
Rakouští poslanci a rakouské poslankyně předložili v květnu 2020 návrh zákona o společenské
odpovědnosti (Sozialverantwortungsgesetz). Cílem tohoto návrhu je zamezit tomu, aby byly na trh
uváděny a následně prodávány produkty, při jejichž výrobě došlo k porušení zákazu nucené
a dětské práce (§ 1 návrhu zákona o společenské odpovědnosti).
Návrh zákona ukládá dodavatelům povinnost provést analýzu rizik, jejímž účelem je zjistit,
zda v rámci dodavatelského řetězce nedochází k využívání dětské nebo nucené práce.
Nelze-li podle výsledků analýzy takové riziko vyloučit, musejí dodavatelé přijmout vhodná
preventivní opatření a také vést dokumentaci, která dokládá, že povinnost náležité péče splnili
(§ 4 a § 5 návrhu zákona o společenské odpovědnosti). Subjektům, které zákonné požadavky
nedodrží, budou podle návrhu zákona hrozit i určité sankce (§ 7 a § 8 návrhu zákona o společenské
odpovědnosti).
Podobným návrhem se rakouský parlament zabýval již v roce 2018. Už tehdy zazněl názor,
že by se zákon neměl vztahovat pouze na oděvní a textilní průmysl, ale také na průmysl
elektrotechnický a na těžbu surovin.16 V uplynulém volebním období původní návrh přijat nebyl a
aktuální znění návrhu se opět týká pouze oblečení, obuvi a textilu (§ 3 odst. 1 návrhu zákona o
14

Monitoring zum Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte. Dostupné z: https://www.auswaertigesamt.de/de/aussenpolitik/themen/aussenwirtschaft/wirtschaft-und-menschenrechte/monitoring-nap/2124010.
15
Das Lieferkettengesetz kommt!. Dostupné z: https://www.bmz.de/de/themen/lieferkettengesetz/index.html.
16
SPÖ will Sozialverantwortungsgesetz als Beitrag im Kampf gegen Zwangs- und Kinderarbeit: Erste Lesung zum
Gesetzesantrag im Nationalrat zeigt Willen der Abgeordneten zu gemeinsamer Lösung. Dostupné z:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2018/PK1010/.
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společenské odpovědnosti). Legislativní proces nicméně ještě není u konce, takže nelze vyloučit
případnou změnu znění tohoto návrhu.17
Spojené království
V lednu 2021 oznámil ministr zahraničních věcí, že Spojené království zavede opatření, jež mají
zabránit tomu, aby se subjekty soukromého i veřejného sektoru spolupodílely na porušování
lidských práv v oblasti Sin-ťiang, popř. z tohoto porušování profitovaly. Opatření tak mají vyslat
jasný signál Číně, že porušování lidských práv je nepřípustné.18
Pro podniky byly připraveny pokyny19 týkající se povinnosti náležité péče právě ve vztahu
k oblasti Sin-ťiang. Subjekty veřejného sektoru, které rozhodují o veřejných zakázkách, zase obdrží
pokyny k vyloučení těch dodavatelů, u nichž existují důkazy, že v rámci jejich dodavatelských
řetězců dochází k porušování lidských práv. Zboží určené k exportu pak bude podléhat přezkumu,
aby bylo zajištěno, že do Sin-ťiangu nebudou vyváženy předměty, které by mohly k porušování
lidských práv přispívat.20
Dalším opatřením je zavedení pokut pro společnosti, které nesplní svou povinnost stanovenou
v zákoně o moderním otroctví (Modern Slavery Act). Tento zákon z roku 2015 ukládá
společnostem povinnost každoročně vypracovat prohlášení o provedených krocích, jimiž zajistily,
že v jejich dodavatelských řetězcích nedochází k otroctví a obchodování s lidmi (§ 54 zákona o
moderním otroctví). Nově bude v zákoně zakotven i finanční postih pro ty, kteří tato pravidla
nedodržují. Ministerstvo vnitra má připravit legislativní návrh, v němž stanoví výši těchto pokut.
Požadavky na transparentnost zákon o moderním otroctví rozšiřuje také na veřejný sektor.21
Cílem všech těchto opatření je pak mimo jiné zajistit, aby britští spotřebitelé nevědomky
nenakupovali produkty, které byly vyráběny za krutých podmínek.22

Přístup vybraných mimoevropských států
Kanada
Podobná opatření, jaká představilo Spojené království, prezentovala ve stejný den také Kanada,
s níž Spojené království v této věci kooperovalo.23
17

Sozialverantwortungsgesetz – SZVG (579/A): Parlamentarisches Verfahren. Dostupné z:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_00579/index.shtml#tab-ParlamentarischesVerfahren.
18
Human rights violations in Xinjiang and the government's response: Foreign Secretary's statement: Oral statement
to Parliament. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-on-the-situation-inxinjiang-and-the-governments-response.
19
Overseas Business Risk – China. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/overseas-businessrisk-china/overseas-business-risk-china.
20
UK Government announces business measures over Xinjiang human rights abuses. Dostupné z:
https://www.gov.uk/government/news/uk-government-announces-business-measures-over-xinjiang-human-rightsabuses.
21
Human rights violations in Xinjiang and the government's response: Foreign Secretary's statement: Oral statement
to Parliament. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-on-the-situation-inxinjiang-and-the-governments-response.
22
UK Government announces business measures over Xinjiang human rights abuses. Dostupné z:
https://www.gov.uk/government/news/uk-government-announces-business-measures-over-xinjiang-human-rightsabuses.
23
Canada announces new measures to address human rights abuses in Xinjiang, China. Dostupné z:
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2021/01/canada-announces-new-measures-to-address-humanrights-abuses-in-xinjiang-china.html.
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Kanadské společnosti s vazbou na oblast Sin-ťiang24 budou muset podepsat prohlášení, že dodržují
lidská práva a všechny relevantní právní přepisy, a také potvrdit, že vědomě nečerpají zboží nebo
služby od dodavatele, který by byl nějakým způsobem zapojen do využívání nucené práce nebo
jiného porušování lidských práv. Kromě toho se také musejí zavázat, že provedou náležitou péči,
aby zjistily, zda jejich čínští dodavatelé takové vazby nemají.25
Kanada rovněž zamítne vývozní povolení, pokud existuje značné riziko, že by vývoz vedl k vážnému
porušení lidských práv. Zvláštní kontrola se pak bude vztahovat na vývoz technologií a služeb,
které by mohly být zneužity k vládnímu dohledu, represi nebo nucené práci, a to právě s ohledem
na vývoj situace v ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang.26
Už v červenci 2020 vešla v platnost dohoda mezi Kanadou, Spojenými státy a Mexikem
(Canada-United States-Mexico Agreement – CUSMA, dále jako „CUSMA“), která nahradila původní
Severoamerickou dohodu o volném obchodu (North American Free Trade Agreement – NAFTA).27
Strany se v dohodě zavázaly, že vhodnými opatřeními zakážou dovoz zboží, jež zcela nebo z části
pochází z nucených nebo povinných prací, a to včetně nucené a povinné dětské práce (čl. 23.6
CUSMA).28 V návaznosti na tuto dohodu přijala Kanada novelu zákona o celním sazebníku
(Customs Tariff Act), která zakazuje dovoz zboží, jež zcela nebo zčásti pochází z nucené práce.29
Legislativa v této oblasti má být přitom ještě rozšířena.30
Spojené státy americké
Ve Spojených státech amerických zakazuje celní zákon (Tariff Act of 1930) dovoz předmětů a zboží,
které byly vytěžené nebo vyrobené za využití nucené práce. Nucenou prací rozumí zákon jakoukoli
práci nebo službu, jež je vyžadována pod hrozbou trestu a kterou pracovník sám dobrovolně
nenabízí (§ 1307 celního zákona). Předměty a zboží s tímto původem mohou být zabaveny a
jednání dovozce může být trestně vyšetřováno.31
Problematikou porušování lidských práv Ujgurů se konkrétně zabývá zákon o podpoře lidských
práv Ujgurů (Uyghur Human Rights Policy Act of 2020). Tento zákon ukládá ministrovi zahraničí
zvážit využití sankcí a dalších nástrojů podle zákona o náboženské svobodě zaměřeného
na podporu osob pronásledovaných ve světě kvůli svému náboženskému vyznání (International
Religious Freedom Act of 1998). Ministr zahraničí by měl rovněž úzce spolupracovat
s mezinárodním společenstvím na zavedení cílených sankcí a vízových omezení a také odsoudit

24

Jedná se např. o společnosti, které jsou usazené v Sin-ťiangu nebo které využívají zdroje z této oblasti.
Measures Related to the Human Rights Situation in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Dostupné z:
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2021/01/backgrounder---measures-related-to-the-human-rightssituation-in-the-xinjiang-uyghur-autonomous-region.html.
26
Tamtéž.
27
A new Canada-United States-Mexico Agreement [online]. Dostupné z:
www.https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusmaaceum/index.aspx?lang=eng.
28
Labour chapter summary. Dostupné z: www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accordscommerciaux/agr-acc/cusma-aceum/labour-travail.aspx?lang=eng.
29
Import prohibition on goods produced wholly or in part by forced labour. Dostupné z: https://www.cbsaasfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn20-23-eng.html.
30
Measures Related to the Human Rights Situation in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Dostupné z:
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2021/01/backgrounder---measures-related-to-the-human-rightssituation-in-the-xinjiang-uyghur-autonomous-region.html.
31
Forced Labor. Dostupné z: https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor.
25
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masové zadržování Ujgurů a příslušníků dalších muslimských menšin v oblasti Sin-ťiang (§ 4 odst.
2 a 3 zákona o politice v oblasti lidských práv Ujgurů).
Podle tohoto zákona by měli americké společnosti i jednotlivci, kteří prodávají zboží a služby
z oblasti Sin-ťiang, popř. tam nějakým jiným způsobem působí, zajistit, že jejich obchodní činnost
nepřispívá k porušování lidských práv v oblasti Sin-ťiang i jinde v Číně a že jejich dodavatelské
řetězce nevyužívají nucenou práci (§ 4 odst. 5 a 6 zákona o podpoře lidských práv Ujgurů).
V září 2020 schválila Sněmovna reprezentantů USA také návrh zákona o předcházení nucené práce
Ujgurů (Uyghur Forced Labor Prevention Act), jehož účelem je mimo jiné zamezit tomu,
aby se zboží vyrobené za užití nucené práce v oblasti Sin-ťiang dostalo na americký trh.
Tento návrh počítal se zákazem dovozu z oblasti Sin-ťiang a s uvalením sankcí na jednotlivce
a subjekty odpovědné za tamní porušování lidských práv (§ 4 a § 8 návrhu zákona o předcházení
nucené práce Ujgurů). Senát v původním složení návrh do konce svého volebního období nestihl
schválit, nicméně nově zvolení senátoři se tímto tématem opět začali zabývat.32
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Anotace/Annotation
Regulace dovozu zboží pocházejícího z nucené práce
Práce se zabývá regulací dovozu zboží pocházejícího z nucené práce. Zvláštní pozornost je
věnována aktuální situaci Ujgurů v ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. V první kapitole je
nastíněn evropský rámec. Podle Evropského parlamentu by měla nová legislativa EU zahrnovat
zákaz uvádění zboží pocházejícího z nucené práce na unijní trh. Druhá kapitola se soustředí
na přístupy vybraných evropských států a na nástroje, které mohou přispět k tomu,
aby k porušování zákazu nucené práce nedocházelo. Ve třetí kapitole jsou představeny některá
opatření a zákony přijaté v Kanadě a v USA.
nucená práce; lidská práva; Čína; dovoz
Regulation of the import of goods produced using forced labour
The work deals with the regulation of the import of goods produced using forced labour. A special
attention is paid to the current situation of the Uyghurs in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region.
In the first chapter, the European framework is outlined. According to the European Parliament,
the new EU legislation should include a prohibition of placing goods produced by forced labour on
the EU market. The second chapter focuses on the approaches of selected European states and on
the tools that can contribute to preventing violations of the prohibition of forced labour. In the third
chapter, some of the measures and laws adopted by Canada and the United States are presented.
forced labour; human rights; China, import
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