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Vážení kolegové, 
 
 
 
 

zásady ochrany lidských práv při práci jsou naprostou součástí hodnot společnosti Bureau Veritas. 

 

Bureau Veritas, jakožto mezinárodní společnost působící ve sto čtyřiceti zemích, se zavazuje 
podporovat a respektovat ochranu mezinárodně uznávaných lidských práv bez ohledu na zemi, ve 
které pracuje, a činnost, kterou provádí. 
 

Tato politika stanovuje zásady ochrany lidských práv Bureau Veritas platné pro všechny zaměstnance 
a všechny situace, bez ohledu na místní předpisy nebo praxi, a zakládá se na mezinárodních 
standardech ochrany lidských práv. 
 

Tato politika se uplatní na všechny z nás, kteří jsme součástí společnosti Bureau Veritas nebo jejími 
dodavateli, subdodavateli nebo partnery, a měla by se číst v souladu s etickým kodexem Bureau 
Veritas, který mj. stanovuje následující čtyři klíčové hodnoty Bureau Veritas: 

 

▪ Integrita a etika,
▪ Nestrannost a nezávislost,
▪ Respekt vůči všem,
▪ Společenská a environmentální odpovědnost.

 
 
 

Přestože má Bureau Veritas za to, že chránit a podporovat lidská práva občanů je odpovědností 
úřadujících vlád, uvědomuje si zároveň svůj závazek respektovat lidská práva a prosazovat je při 
všech svých činnostech po celém světě, včetně svého globálního dodavatelského řetězce. 

 

Bureau Veritas se zavazuje k implementaci této politiky, společně s akčním plánem zajišťujícím její 
plnou a pokračující účinnost. 

 

Celkovou odpovědnost za tuto politiku nese management. Dodržovat ji však musí každý 
zaměstnanec, který musí jednat v souladu s jejími cíli tak, aby se každému dostalo důstojnosti a 
respektu, které si zaslouží. 
 
 
 
 

 

Didier Michaud-Daniel 
Výkonný ředitel  



Naše závazky 

 

Respektování lidských práv 
Závazkem společnosti Bureau Veritas je udržovat a zlepšovat systémy a procesy, které identifikují a 
zmírňují případy zneužívání lidských práv and těmto případům v rámci svých činností předcházet. 

 

Bureau Veritas vyhodnocuje rizika v oblasti lidských práv v rámci svých činností i v rámci činností 
svých dceřiných společností, subdodavatelů a dodavatelů a vypracovává plán bdělosti pro prevenci a 
zmírnění těchto rizik. 
 

Svoboda sdružování a právo kolektivního vyjednávání 
Bureau Veritas respektuje právo všech zaměstnanců vytvářet odborové organizace nebo se k nim 
připojovat a kolektivně vyjednávat v souladu s místními právními předpisy. Na členství v odborové 
organizaci a činnost v oblastech, jako je zaměstnávání, povýšení, přeložení nebo propouštění, se 
uplatní nediskriminační pravidla. 

 

Bureau Veritas podporuje otevřenou a čestnou komunikaci na svých pracovištích, kde zaměstnanci 
mohou se svými nadřízenými mluvit o svých myšlenkách, obavách nebo problémech, a společnou 
práci na řešení pracovních podmínek. 

 

Zákaz obchodu s lidmi a nucené práce 
Bureau Veritas zakazuje všechny formy nucené práce, včetně nedobrovolné práce ve vězení, 
nevolnické práce, práce sloužící k umoření dluhu, vojenské práce, nucené práce nebo jakékoliv formy 
obchodu s lidmi, napříč všemi svými činnostmi. 
Bureau Veritas provádí svou činnost v plném souladu se všemi platnými zákony týkajícími se 
pracovní doby, mezd, včetně minimální mzdy, práce přesčas a benefitů. Zaměstnanci mohou od 
zaměstnaneckého vztahu odstoupit po předchozí výpovědi s adekvátní výpovědní lhůtou. 

 

Zákaz dětské práce 

Bureau Veritas zakazuje zaměstnávání osob mladších 16 let na všech svých pracovištích a zavazuje se 
bojovat s vykořisťováním dětí. Po pracovnících mladších 18 let se nevyžaduje, aby zastávali 
nebezpečné pozice, které mohou ovlivnit jejich zdraví a bezpečnost. 

 

Zákaz diskriminace 
Bureau Veritas bojuje proti všem druhům diskriminace, obtěžování, nezdvořilého nebo nevhodného 
chování, nespravedlivého zacházení nebo jakékoliv formy msty na všech pracovištích a za všech 
okolností. 

 

Rozhodnutí o přijetí, umístění, zaškolení, kompenzaci a povýšení jsou založena výhradně na 
kvalifikaci, výkonu, dovednostech a odborných znalostech bez ohledu na rasu, barvu kůže, vyznání, 
pohlaví, národní nebo sociální původ, věk, sexuální orientaci, rodinný stav, zdravotní stav, invaliditu, 
politické smýšlení, změnu pohlaví nebo jiný stav chráněný na základě platných místních právních 
předpisů. 
 

Podpora diverzity a inkluze 
Bureau Veritas podporuje a prosazuje diverzitu a inkluzi na všech svých pracovištích. 



Bezpečné pracoviště 
Bureau Veritas se zavazuje poskytovat bezpečné a zdravé pracoviště prosté násilí, obtěžování, 
zastrašování nebo jiných nebezpečných nebo rušivých podmínek, minimalizovat riziko nehod a 
zranění a snížit expozici všech zaměstnanců bezpečnostním a zdravotním rizikům. 

 

Zdravotní a bezpečnostní program Bureau Veritas je v souladu s platnými zákony a předpisy. 
Obsahuje ustanovení o příslušných ochranných pracovních pomůckách zaměstnanců a o 
bezpečnostních postupech a školicích programech týkajících se nebezpečích na pracovišti 
a stanovuje předpisy a postupy pro řešení naléhavých situací. 
 

Ochrana soukromí 

Bureau Veritas se zavazuje respektovat právo na soukromí a svobodu slova a přijala veškerá 
přiměřená opatření na ochranu zaměstnanců před neoprávněným přístupem k jejich osobním 
informacím a údajům a před jejich neoprávněným použitím, zničením, změnou nebo zpřístupněním. 

 

Bureau Veritas zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců v souladu se svou globální politikou 
ochrany osobních údajů a platnými zákony a předpisy. 

 

V případě potřeby jsou pro údaje zaměstnanců poskytnuty bezpečnostní záruky při respektování 
soukromí a důstojnosti zaměstnanců. 
 

 

Zásady ochrany lidských práv 

 

Vedle svých závazků se Bureau Veritas řídí i mezinárodně uznávanými zásadami ochrany lidských 
práv stanovenými v následujících dokumentech (dále společně jen jako „zásady lidských práv“): 

 

▪ Všeobecná deklarace lidských práv OSN, 


 Prohlášení Mezinárodní organizace práce o zásadách a základních právech při práci a klíčové 
úmluvy,

 Úmluva OSN o právech dítěte,
 Zásady OSN pro obchod a lidská práva.

 

Společnosti tvořící Bureau Veritas mohou být vázány platnými národními zákony o ochraně lidských 
práv, jako je např. zákon Spojeného království proti modernímu otroctví a francouzský zákon o 
povinné bdělosti (loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 

donneuses d’ordre). 
 
 

 

Nákupní politika 

 

Bureau Veritas se zavazuje zajistit, aby tuto politiku ochrany lidských práv při práci implementovali i 
její dodavatelé a subdodavatelé. Společnost sestavila nákupní politiku obsahující nákupní postupy. 

 

Pro zajištění implementace této politiky na straně nejdůležitějších dodavatelů a subdodavatelů byl 
nasazen akční plán. Hodnocení souladu s touto politikou provádí externí ratingová společnost. 



Partnerská politika 

 

Bureau Veritas se zavazuje zajistit, aby tuto politiku ochrany lidských práv při práci implementovali i 
její partneři, tj. zástupci, zprostředkovatelé a společníci společného podniku nebo sdružení. 

 

Bureau Veritas může rozhodnout o zastavení svých činností vůči klientům, vládám nebo místním 
komunitám, které nerespektují lidská práva. 
 

Oznamování trestných činů 

 

Společnost vyzývá zaměstnance k tomu, aby promluvili v případě, že se stanou svědky něčeho 
v rámci společnosti, o čem si myslí, že je v rozporu s naším etickým kodexem. K tomu je určena 
externí linka umožňující nahlásit případ online, e-mailem nebo telefonicky, ať už s uvedením jména 
nebo anonymně. 

 

Hlášení pro zaměstnance 
 
Má-li zaměstnanec dotaz ohledně této politiky ochrany lidských práv nebo si přeje nahlásit údajné 
porušení této politiky, měl by tak učinit pomocí stávajících postupů uvedených v etickém kodexu 
Bureau Veritas. Bureau Veritas se zavazuje prošetřit a řešit otázky vznesené zaměstnanci a 
zachovávat mlčenlivost v rozsahu, v jakém je to prakticky možné, a v souladu s platnými zákony po 
celou dobu tohoto procesu. Zaměstnanec Bureau Veritas nahlašující porušení této politiky nebude 
podléhat žádným sankcím nebo jiným formám odvetných opatření. 
  

Hlášení externích osob  
 
Všechna hlášení provedená třetími osobami, jako jsou zákazníci, společenství, dodavatelé nebo 
subdodavatelé, se šetří a řeší podle stávajících procesů obsažených v etickém kodexu Bureau Veritas 
při zachování mlčenlivosti v rozsahu, v jakém je to prakticky možné, a v souladu s platnými zákony 
napříč celým tímto procesem.  


