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Ve Vestci 20.5.2020 

SAFINA, a.s. - KODEX DODAVATELE 

Chování na trhu 
 SAFINA, a.s. od svých dodavatelů očekává, že budou dodržovat obecně závazné právní předpisy a nebudou tolerovat 

spáchání jakéhokoli trestného činu.  
Kontrola obchodu 

 Dodavatelé se zavazují k dodržování všech platných zákonů týkajících se dovozu, vývozu, zpětného vývozu a odklonění 
produktů, zboží, včetně dovozních a celních předpisů, kontroly vývozu, ekonomických sankcí, seznamů zakázaných osob, 
zákonů proti bojkotu a odklonění produktů. 
Integrita dat 

 Dodavatelé musí mít zavedený mechanismus, který zajistí, aby veškerá dodaná dokumentace byla úplná, přesná a 
konzistentní.  
Původ 

 SAFINA, a.s. od svých dodavatelů očekává, že budou schopni odhalit informace týkající se primárního původu (země 
původu) spjaté s dodávkami. SAFINA, a.s. si vyhrazuje právo kdykoli požádat Dodavatele, aby vytvořil úplnou mapu 
dodavatelského řetězce až k původu a usnadnil tak vyhodnocení dodavatelského řetězce 

 SAFINA, a.s. od svých dodavatelů očekává, že surovina (předměty) neobsahuje žádné konfliktní minerály (dle OECD) a která 
nepocházejí ze zdroje, který financoval konflikt nebo terorismus, podílel se na porušování lidských práv nebo praní peněz. 
Dodavatelé musí mít zavedeny systémy, které jsou navrženy tak, aby splňovaly tyto cíle.  

 SAFINA, a.s. od svých dodavatelů očekává, že budou postupovat v souladu se zásadami a nařízeními OECD (Due Diligence 
Guidance) a nebude spolupracovat s dodavateli, kteří se nebudou řídit zásadami povinnosti náležité péče v dodavatelském 
řetězci.  

 SAFINA, a.s. jedná v souladu s etickými a společenskými standardy a nebude nikdy tolerovat, podílet se, přispívat, ani 
napomáhat získávání surovin pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí a stejný přístup 
očekává od svých dodavatelů.  
Praní špinavých peněz 

 Dodavatel se nebude podílet na aktivitách souvisejících s praním špinavých peněz a bude dodržovat příslušné zákonné 
povinnosti zabraňující praní špinavých peněz. 
Protikorupční opatření 

 Dodavatelé jsou povinni aktivně vystupovat proti úplatkářství a korupci. Dodavatel nesmí nabídnout či zaplatit úplatek, 
nezákonnou provizi či jinou nepatřičnou platbu se záměrem získat obchod, nepatřičně ovlivnit rozhodování nebo získat 
nekalou obchodní výhodu ani vzbudit zdání něčeho takového. 

 SAFINA, a.s. vyžaduje, aby její dodavatelé dodržovali globální i lokální směrnice o boji proti korupci. 
Komunikace s obchodními partnery 

 Dodavatelé podpoří vlastní dodavatele, aby se řídili tímto kodexem chování pro dodavatele. 
Ekologie 

 Dodavatel se zavazuje, že nebezpečné látky, chemikálie a látky označí, a zajistí bezpečnou manipulaci s nimi, jejich bezpečný 
pohyb, recyklaci a opětovné využití. Veškeré platné zákony a předpisy, které se týkají nebezpečných látek, chemikálií a látek 
musí být přísně dodržovány. 
Zákaz dětské práce 

 Dětská práce je podle ustanovení ILO, Úmluvy Organizace spojených národů a/nebo národních zákonů přísně zakázána. V 
rámci těchto různých zákonů platí vždy ten, který stanovuje nejpřísnější požadavky. 
 
 
ZPRACOVÁNÍ KODEXU 

Společnost SAFINA, a.s. tento dokument pravidelně kontroluje a v případě, že je to nutné a vhodné, provede příslušné 

změny. Dodavatelé jsou vždy o důležitých změnách informováni odpovídajícím způsobem. 

 

 

 

  


