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          Ve Vestci 26.2.2020 
 
Zásady náležité péče v dodavatelském řetězci společnosti SAFINA, a.s. 

Společnost SAFINA, a.s. jako člen RMI (Responsible Minerals Initiative) se inspiruje principy a standardy obsaženými 
v pokynech LBMA Responsible Gold Guidance a provádí mapování dodavatelského řetězce v souladu s pokyny OECD, RMI a 
také nařízením EU 2017/817 pro náležitou péči v dodavatelském řetězci nerostů z oblastí konfliktu a vysoce rizikových 
oblastí. Společnost SAFINA, a.s. si je vědoma možných rizik a případných nepříznivých dopadů, spojených s těžbou, 
obchodováním, a vývozem nerostů z oblastí zasažených konfliktem a vysoce rizikových oblastí, a zároveň si je vědoma 
odpovědnosti každé osoby za dodržování lidských práv a vyvine maximální úsilí s cílem nepřispívat jakýmkoli způsobem ke 
vzniku nebo rozvoji konfliktu.  

Společnost SAFINA, a.s. se zavazuje, že se zdrží jakéhokoli jednání, které přispívá k financování konfliktu, porušování 
lidských práv nebo je spojeno s jakoukoli trestnou činností a současně SAFINA, a.s. od svých partnerů očekává, že budou 
postupovat v souladu se zásadami zodpovědného dodavatelského řetězce. Hlavním cílem je zajistit, aby SAFINA, a.s. drahé 
kovy odebírala pouze z legitimních zdrojů a nebude spolupracovat s dodavateli, kteří se nebudou řídit zásadami náležité 
péče v dodavatelském řetězci. 

Klíčové principy 

Při získávání zdrojů společnost SAFINA, a.s. nebude tolerovat, přispívat, napomáhat, usnadňovat nebo profitovat z: 

 jakékoli formy mučení, krutého, nelidského a ponižujícího zacházení; 
 jakékoli formy nucené nebo povinné práce, kterou se rozumí práce nebo služba, která je od jakékoli osoby vymáhána 

pod hrozbou trestu a ke které se tato osoba dobrovolně nenabídla; 
 jakékoli formy dětské práce; 
 jiného hrubého porušování a zneužívání lidských práv, jako je rozšířené sexuální násilí; 
 válečných zločinů nebo jiných závažných porušení mezinárodního humanitárního práva, zločinů proti lidskosti nebo 

genocidy. 

Společnost SAFINA, a.s. okamžitě pozastaví nebo přeruší spolupráci s partnery, pokud zjistí přiměřené riziko, že získávají 
zdroje od jakékoli strany, která se dopouští závažného zneužívání, jak je definováno výše, nebo jsou s ní spojeni. 

Pokud jde o přímou nebo nepřímou podporu nestátním ozbrojeným skupinám společnost SAFINA, a.s. nebude tolerovat 
žádnou přímou ani nepřímou podporu ozbrojeným skupinám prostřednictvím těžby, přepravy, obchodu, manipulace nebo 
vývozu nerostů. „Přímá nebo nepřímá podpora“ ozbrojeným skupinám prostřednictvím těžby, dopravy, obchodu, 
manipulace s nerosty nebo jejich vývozu zahrnuje mimo jiné získávání nerostů, provádění plateb nebo jiné poskytování 
logistické pomoci nebo vybavení jiným než státním ozbrojeným skupinám, které: 

 nezákonně kontrolují místa těžby, nebo jinak kontrolují přepravní trasy, místa, kde se obchoduje s nerosty, nebo 
osoby zapojené v dodavatelském řetězci; a/nebo 

 nezákonně vymáhají finanční prostředky nebo nerosty v místech těžby, podél dopravních cest nebo v místech, kde 
se s nerosty obchodují; a/nebo 

Společnost SAFINA, a.s. se snaží aktivně působit a zapojit partnery, dodavatele, ústřední nebo místní orgány, mezinárodní 
organizace a třetí strany, aby zlepšovali a monitorovali svoje postupy, s cílem předejít případným rizikům. 

Společnost SAFINA, a.s.  nebude nabízet, slibovat, poskytovat ani vyžadovat libovolnou formu úplatku za účelem zastírání 
původu nerostů nebo falšování původu nerostů, nebo za obcházení plateb spojených s těžbou, obchodem, přepravou a 
vývozem nerostů. 

Společnost SAFINA, a.s. se snaží podporovat úsilí v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu a přispívat k 
němu, přičemž identifikuje přiměřené riziko spojené s dodavatelským a distribučním řetězcem drahých kovů. Ze strany 
společnosti SAFINA, a.s. jsou přijímána aktivní opatření s cílem objasnit praní špinavých peněz a financování terorismu. 

Společnost SAFINA, a.s. má nastaven program školení pro všechny zaměstnance zapojené do dodavatelského řetězce a  
v souladu s platnou legislativou uchovává dokumentaci, týkající se protistran a transakcí, s cílem prokázali adekvátní 
náležitou péči a že byly použity postupy KYC a hodnocení rizik. 
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V souladu se specifickou pozicí společnosti SAFINA, a.s. v dodavatelském řetězci se zavazujeme spolupracovat s dodavateli, 
ústředními nebo místními státními orgány, mezinárodními organizacemi, občanskými organizacemi a dotčenými třetími 
stranami, s cílem postupovat v souladu se zásadami zodpovědného dodavatelského řetězce a předcházet rizikům 
nepříznivých dopadů nebo je zmírňovat prostřednictvím adekvátních kroků podniknutých v přiměřeném čase. 

 


