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PŘÍLOHA I
POŽADAVKY A ZÁKAZY V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI TÝKAJÍCÍ SE LIDSKÝCH PRÁV A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Nezbytným základem obchodního vztahu mezi dodavatelem a společností Rheinmetall je ochrana a
respektování následujících lidských práv a chráněných zdrojů životního prostředí nejen samotným
dodavatelem společnosti Rheinmetall, ale také v rámci jeho dodavatelského řetězce. To zahrnuje
zejména dodržování lidských práv a chráněných zdrojů životního prostředí, jakož i zákazy uvedené v
oddíle 2 LkSG (Leferkettengesetz [německý zákon o dodavatelském řetězci]), jak jsou uvedeny níže; to
zahrnuje také úmluvy uvedené odkazem v oddíle 2 LkSG a jeho přílohách č. 1-11 a chráněné zdroje zde
uvedené:
1.

Zákaz zaměstnávání dítěte mladšího než je věk, kdy podle právních předpisů místa výkonu práce
končí povinná školní docházka, pokud věk zaměstnání není nižší než 15 let; to neplatí, pokud se
právní předpisy místa výkonu práce od tohoto odchylují v souladu s čl. 2 odst. 4 a články 4 až 8
Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 138 ze dne 26. června 1973 o nejnižším věku pro vstup
do zaměstnání (Spolková sbírka zákonů 1976 II s. 201, 202).

2.

Zákaz nejhorších forem dětské práce pro děti mladší 18 let; podle článku 3 Úmluvy Mezinárodní
organizace práce č. 182 ze dne 17. června 1999 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění
nejhorších forem dětské práce (Spolková sbírka zákonů 2001 II s. 1290, 1291):
2.1

všechny formy otroctví nebo praktiky podobné otroctví, jako je prodej dětí a obchodování
s dětmi, otrocká práce a nevolnictví, jakož i nucená nebo povinná práce, včetně nuceného
nebo povinného náboru dětí pro použití v ozbrojených konfliktech;

2.2

svádění, získávání nebo nabízení dítěte k prostituci, k výrobě pornografie nebo k
pornografickým představením;

2.3

podněcování, navádění nebo nabízení dítěte k nepovoleným činnostem, zejména k
získávání drog a obchodování s nimi;

2.4

práce, která by svou povahou nebo podmínkami, za nichž je vykonávána, mohla ohrozit
zdraví, bezpečnost nebo mravnost dětí.

3.

Zákaz zaměstnávání osob nucenou prací; to zahrnuje jakoukoli práci nebo službu, která je po
osobě požadována pod hrozbou trestu a pro kterou se nenabídla dobrovolně, například v
důsledku nucené práce nebo obchodování s lidmi; z nucené práce jsou vyloučeny práce nebo
služby, které jsou v souladu s čl. 2 odst. 2 Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 29 ze dne 28.
června 1930 o nucené nebo povinné práci (Spolková sbírka zákonů 1956 II s. 640, 641) nebo s čl.
8 odst. 3 č. 2 a 3 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech ze dne 19. prosince
1966 (Spolková sbírka zákonů 1973 II s. 1533, 1534).

4.

Zákaz všech forem otroctví, praktik podobných otroctví, nevolnictví nebo jiných forem nadvlády
či útlaku v pracovním prostředí, například prostřednictvím extrémního ekonomického nebo
sexuálního vykořisťování a ponižování.
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5.

6.

Zákaz nedodržování povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývajících z
právních předpisů platných v místě výkonu práce, pokud to vede k riziku vzniku pracovních úrazů
nebo ohrožení zdraví při práci, zejména:
5.1

zjevně nedostatečné bezpečnostní standardy při zajišťování a údržbě pracoviště a
pracovního vybavení;

5.2

nedostatek vhodných ochranných opatření, která by zabránila kontaktu s chemickými,
fyzikálními nebo biologickými látkami;

5.3

absence opatření proti nadměrné fyzické a duševní únavě, zejména nevhodnou organizací
práce v souvislosti s pracovní dobou a přestávkami na odpočinek, nebo

5.4

nedostatečné školení a pokyny pro pracovníky.

Zákaz nerespektování svobody sdružování, podle kterého
6.1

mohou pracovníci svobodně zakládat odborové organizace nebo do nich vstupovat;

6.2

zakládání odborových organizací, vstup do nich a členství v nich nesmí sloužit jako důvod
k nespravedlivé diskriminaci nebo odvetným opatřením;

6.3

odborové organizace mohou svobodně působit v souladu s právními předpisy v místě
zaměstnání; to zahrnuje právo na stávku a právo na kolektivní vyjednávání a dohody.

7.

Zákaz nerovného zacházení v zaměstnání, například na základě národnostního a etnického
původu, sociálního původu, zdravotního stavu, zdravotního postižení, sexuální orientace, věku,
pohlaví, politického přesvědčení, náboženského vyznání nebo víry, pokud to není odůvodněno
požadavky zaměstnání; nerovné zacházení zahrnuje zejména vyplácení nerovné odměny za
rovnocennou práci.

8.

Zákaz zadržování přiměřené mzdy; přiměřenou mzdou se rozumí alespoň minimální mzda
stanovená platnými právními předpisy a jinak se vyměřuje podle předpisů platných v místě
výkonu práce.

9.

Zákaz škodlivého narušování půdy, znečišťování vody, znečišťování ovzduší, škodlivých emisí
hluku nebo nadměrné spotřeby vody, což se týká
9.1

výrazného zasahování do přirozených základů pro uchování a produkci potravin;

9.2

odepírání přístupu ke kvalitní pitné vodě;

9.3

ztěžování nebo znemožňování přístupu osob k sociálním zařízením nebo

9.4

poškozování zdraví.

10.

Zákaz nezákonného vysídlení a zákaz nezákonného odnětí pozemků, lesů a vod při nabývání,
obhospodařování nebo jiném využívání pozemků, lesů a vod, jejichž užívání zajišťuje lidem
obživu.

11.

Zákaz zapojení nebo nasazení soukromých nebo veřejných bezpečnostních složek pro ochranu
podnikatelského projektu, pokud z důvodu nedostatečného poučení nebo kontroly ze strany
společnosti při použití bezpečnostních složek
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11.1 je porušen zákaz mučení a krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení;
11.2 dojde k újmě na životě nebo zdraví, nebo
11.3 dochází k porušování svobody sdružování a svobody organizace.
12.

Zákaz jednání nebo zanedbání povinnosti, které jde nad rámec bodů 1 až 11 a které může přímo
zvlášť závažným způsobem poškodit chráněné právní postavení a jehož protiprávnost je zřejmá
při rozumném posouzení všech dotčených okolností.

13.

Zákaz výroby produktů obsahujících rtuť podle čl. 4 odst. 1 a přílohy A části I Minamatské úmluvy
o rtuti ze dne 10. října 2013 (Spolková sbírka zákonů 2017 II s. 610, 611) (Minamatská úmluva).

14.

Zákaz používání rtuti a sloučenin rtuti ve výrobních procesech ve smyslu čl. 5 odst. 2 a přílohy B
části I Minamatské úmluvy od data postupného vyřazování stanoveného pro příslušné produkty
a procesy v úmluvě.

15.

Zákaz nakládání se rtuťovým odpadem v rozporu s ustanoveními čl. 11 odst. 3 Minamatské
úmluvy.

16.

Zákaz výroby a používání chemických látek podle čl. 3 odst. 1 písm. a) a přílohy A Stockholmské
úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách ze dne 23. května 2001 (Spolková
sbírka zákonů 2002 II, s. 803, 804) (Úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách),
naposledy pozměněné rozhodnutím ze dne 6. května 2005 (Spolková sbírka zákonů 2009 II, s.
1060, 1061), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června
2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 169, 26. 5. 2019, s. 45-77),
naposledy schváleného nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/277 ze dne 16.
prosince 2020 (Úř. věst. L 62, 23. 2. 2021, s. 1-3).

17.

Zákaz nakládání s odpady, jejich sběru, skladování a likvidace jiným než ekologickým způsobem
v souladu s předpisy platnými v příslušném právním systému podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm.
d) bodů i a ii Úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách.

18.

Zákaz vývozu nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 1 a ostatních odpadů ve smyslu čl. 1
odst. 2 Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich
zneškodňování ze dne 22. března 1989 (Spolková sbírka zákonů 1994 II, str. 2703, 2704)
(Basilejská úmluva), naposledy změněné třetím nařízením o změně příloh Basilejské úmluvy ze
dne 22. března 1989 ze dne 6. května 2014 (Spolková sbírka zákonů II, str. 306, 307), a ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě
odpadů (Úř. věst. L 190, 12. 7. 2006, s. 1-98) (nařízení (ES) č. 1013/2006), naposledy schváleného
nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2174 ze dne 19. října 2020 (Úř. věst. L 433,
22. 12. 2020, s. 11-19);
18.1 smluvní straně, která dovoz těchto nebezpečných a jiných odpadů zakázala (čl. 4 odst. 1
písm. b) Basilejské úmluvy);
18.2 do země dovozu ve smyslu článku 2 číslo 11 Basilejské úmluvy, která nedala písemný
souhlas k danému dovozu, pokud tato země dovozu nezakázala dovoz těchto
nebezpečných odpadů (článek 4 odst. 1 písm. c) Basilejské úmluvy);
18.3 do země, která není smluvní stranou Basilejské úmluvy (čl. 4 odst. 5 Basilejské úmluvy);
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18.4 do země dovozu, pokud se s tímto nebezpečným odpadem nebo jiným odpadem v této
zemi nebo jinde nezachází způsobem šetrným k životnímu prostředí (čl. 4 odst. 8 věta
první Basilejské úmluvy).
19.

Zákaz vývozu nebezpečných odpadů ze zemí uvedených v příloze VII Basilejské úmluvy do zemí,
které nejsou uvedeny v příloze VII; (článek 4A Basilejské úmluvy, článek 36 nařízení (ES) č.
1013/2006).
19.1 Zákaz dovozu nebezpečných a jiných odpadů ze zemí, které nejsou smluvními stranami
Basilejské úmluvy (čl. 4 odst. 5 Basilejské úmluvy).

20.

Další standardy v oblasti lidských práv
20.1 Zajištění procesů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
20.2 Zákaz vyvolávání, tolerování nebo podpory represí vůči obráncům lidských práv, jak je
popsáno v pokynech EU na ochranu obránců lidských práv.
20.3 Ochrana místních komunit a domorodého obyvatelstva, jak je popsána v Deklaraci OSN o
právech domorodého obyvatelstva, v Základních zásadách a pokynech OHCHR pro
vystěhovávání a vysídlování na základě rozvoje a v Úmluvě MOP č. 169 o domorodém a
kmenovém obyvatelstvu v nezávislých zemích.
20.4 Dodržování mezinárodně uznávaných lidských práv, jako jsou práva stanovená v Deklaraci
lidských práv OSN, Mezinárodním paktu OSN o občanských a politických právech a
Mezinárodním paktu OSN o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Směrnici
OECD pro nadnárodní podniky, Směrnici OECD pro odpovědné chování podniků,
Obecných zásadách OSN pro podnikání a lidská práva a Národním akčním plánu týkajícím
se uplatňování Obecných zásad OSN pro podnikání a lidská práva.
20.5 Dodržování zásad iniciativy OSN Global Compact.

21.

Další standardy v oblasti lidských práv
21.1 Dodržování platných vnitrostátních zákonů, předpisů a norem v oblasti životního
prostředí. Je třeba usilovat o zavedení a provádění systému ekologického řízení
splňujícího požadavky normy ČSN EN ISO 14001, nařízení (ES) č. 1221/2009 o EMAS nebo
srovnatelné národní normy, který zajišťuje systém auditu nebo certifikace.
21.2 Zajišťování co nejlepší ochrany životního prostředí ve výrobě a neustálé snižování dopadů
na životní prostředí.
21.3 Ochrana klimatu ve smyslu Pařížské dohody o klimatu a umožnění podávání zpráv v
souladu se standardem EU pro podávání zpráv ESRS E-1 od roku 2024.
21.4 Ochrana biologické rozmanitosti a zajištění dodavatelských řetězců v jejichž rámci
nedochází k odlesňování v souladu se strategií EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku
2030, návrhem nařízení EU o dodavatelských řetězcích bez odlesňování, pokyny OECD a
FAO pro odpovědné zemědělské dodavatelské řetězce a umožnění podávání zpráv podle
standardu EU pro podávání zpráv ESRS E-4 od roku 2024.
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21.5 Ochrana vodních zdrojů a kvality vody (např. oblasti s nedostatkem vody) v souladu s
iniciativami WWF, CDP, CEO „Endorsements for Water Stewardship and Aqueduct“ a
umožnění podávání zpráv podle standardu EU pro podávání zpráv ESRS E-3.
21.6 Používání systémů hospodaření s energií a zajištění energetické účinnosti, aby bylo možné
od roku 2024 podávat zprávy podle statusu EU ESRS E-1.
21.7 Dodržování příslušných ekologických norem pro daný segment trhu u všech produktů
vyráběných v rámci dodavatelského řetězce, včetně všech použitých materiálů. To se týká
zejména snižování spotřeby energie a vody, snižování emisí skleníkových plynů, většího
využívání obnovitelných zdrojů energie a podpory vhodného nakládání s odpady.
21.8 Dodržování ustanovení nařízení REACH a směrnice RoHS. To zahrnuje používání
chemických látek, nebezpečných látek a dalších materiálů, které při uvolnění do životního
prostředí představují riziko, a řízení jejich přepravy, skladování, používání nebo
opětovného použití a likvidace tak, aby nedocházelo k ohrožení životního prostředí a
zaměstnanců.
21.9 Výhradní dodávky komponentů a produktů, které splňují smluvně definovaná kritéria
aktivní a pasivní bezpečnosti, a mohou tak být bezpečně používány v souladu se
zamýšleným účelem.
***

