
 
 

Zásady 
Společnost Smiths se zavazuje k odpovědnému získávání nerostných surovin – získávání prováděnému 

etickým a udržitelným způsobem, který chrání lidská práva. To platí pro naše vlastní provozy i pro celý náš 

globální dodavatelský řetězec. Zpočátku se určité zavedené průmyslové normy i globální regulační 

požadavky týkaly pouze cínu, wolframu, tantalu a zlata (3TG) pocházejících z Konžské demokratické 

republiky (KDR) a zemí připojených ke KDR. Pod vlivem rostoucích obav z porušování lidských práv a 

dalších rizik spojených s těžbou nerostných surovin nad rámec 3TG, jako je kobalt, a v zeměpisných 

oblastech mimo KDR, společnost Smiths rozvinula svůj program odpovědného zacházení s nerostnými 

surovinami a související postupy náležité péče tak, aby se vztahovaly i na nerostné suroviny pocházející z 

oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí (CAHRA), jak je definují příslušné vládní orgány. 

 

V souladu s tímto závazkem se společnost Smiths snaží zajistit, aby tyto nerostné suroviny (cín, wolfram, 

tantal, zlato a kobalt), pokud jsou obsaženy v našich výrobcích, pocházely s náležitým respektem k 

lidským právům a způsobem, který nefinancuje ozbrojené skupiny. Při dosahování tohoto cíle se 

společnost Smiths řídí Pokyny Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro řádnou 

kontrolu odpovědných dodavatelských řetězců nerostných surovin ze zemí CAHRA (Pokyny OECD). 

 

Požadavky na dodavatele 
Společnost Smiths přímo nezískává nerostné suroviny z KDR, přilehlých zemí ani z jiných zemí CAFRA. Kromě 

toho jsou doly od nás obvykle o několik úrovní vzdáleny. Na základě toho je spolupráce našich dodavatelů 

pro podporu našeho závazku odpovědného získávání nerostných surovin klíčová. Od dodavatelů 

společnosti Smiths se očekává, že: 

 

• Budou informováni a budou transparentně informovat o zdroji cínu, wolframu, tantalu, zlata, 

kobaltu a veškerých dalších tzv. konfliktních minerálů ve výrobcích, které nám dodávají, a 

podniknou přiměřené kroky k odpovědnému získávání těchto minerálů, zejména pokud pocházejí z 

Konžské demokratické republiky, přilehlých zemí nebo jakýchkoli jiných zemí CAHRA. 

• Budou dodržovat Kodex chování dodavatelů 

společnosti Smiths https://www.smiths.com/who-we-

are/responsible-business 

• Vytvoří a budou udržovat veřejně přístupné zásady odpovědného získávání nerostných surovin, 

které budou v souladu s pokyny OECD. 

• Zavedou proces náležité péče a systému řízení v souladu s Pokyny OECD. 

• Vztáhnou výše uvedená očekávání i na své vlastní dodavatele. 

• Budou poskytovat na pravidelné žádosti společnosti Smiths určité informace, které budou 

považovány za přiměřeně nezbytné, včetně certifikací a dokumentace, a to za účelem 

sledování a zjišťování souladu s těmito zásadami. 

 

Pokud příslušný stávající nebo budoucí dodavatel společnosti Smiths nebude schopen nebo ochoten 

podpořit závazek společnosti Smiths k dodržování těchto zásad, bude společnost Smiths oprávněna hledat 

jiné způsoby získávání zdrojů. 

Dotazy nebo zpětnou vazbu k zásadám společnosti Smiths v oblasti odpovědného získávání nerostných 

surovin lze zasílat prostřednictvím adresy safety@smiths.com. 
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