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PREDSLOV

Predslov
Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské reťazce
nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí (ďalej len
„usmernenie“) je prvým príkladom iniciatívy multilaterálnej spolupráce s podporou vlád
v oblasti riadenia zodpovedných dodávateľských reťazcov nerastných surovín z oblastí
zasiahnutých konfliktom. Jeho cieľom je pomôcť spoločnostiam dodržiavať ľudské práva
a vyhnúť sa tomu, aby prispievali ku konfliktu prostredníctvom svojich postupov získavania
nerastných surovín. Zámerom usmernenia je takisto zdokonaľovať transparentné
dodávateľské reťazce nerastných surovín a udržateľnú angažovanosť obchodných
spoločností v odvetví nerastných surovín s cieľom umožniť krajinám, aby ich zdroje
nerastných surovín boli pre ne prínosom, a zabrániť tomu, aby sa ťažba nerastných
surovín a obchodovanie s nimi stávali zdrojom konfliktov, porušovania ľudských práv
a neistoty. S dodatkami o cíne, tantale, volfráme a zlate poskytuje usmernenie OECD
spoločnostiam úplný balík týkajúci sa zodpovedného získavania nerastných surovín tak,
aby obchodovanie s týmito nerastnými surovinami podporovalo mier a rozvoj, nie konflikt.
Usmernenie bolo vypracované v rámci multilaterálneho procesu s dôkladným
zapojením OECD a jedenástich krajín Medzinárodnej konferencie o oblasti Veľkých jazier
(Angola, Burundi, Keňa, Konžská demokratická republika, Konžská republika, Rwanda,
Stredoafrická republika, Sudán, Tanzánia, Uganda a Zambia), priemyslu, občianskej
spoločnosti, ako aj skupiny expertov OSN pre Konžskú demokratickú republiku. Na
vypracovanie usmernenia a dvoch jeho dodatkov sa uskutočnilo päť multilaterálnych
konzultácií, z toho štyri v Paríži v decembri 2009 a apríli 2010, ako aj v máji a novembri
2011. Spoločné konzultácie ICGLR a OECD sa uskutočnili v septembri 2010 v Nairobi, kde
boli zastúpené aj Brazília, Malajzia a Južná Afrika. Usmernenie je preto prakticky
orientované,

s dôrazom

na

spoluprácu

a konštruktívne

prístupy

ku

komplexným

problémom.
Rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1952 (2010)
[S/RES/1952(2010)] sa podporilo plnenie odporúčaní týkajúcich sa náležitej starostlivosti
uvedených v záverečnej správe skupiny expertov OSN pre Konžskú demokratickú
republiku, ktoré boli navrhnuté tak, aby boli v súlade s usmernením OECD o náležitej
starostlivosti.
Usmernenie schválil Investičný výbor OECD a Výbor OECD pre rozvojovú pomoc
a jedenásť členských štátov Medzinárodnej konferencie o oblasti Veľkých jazier (ICGLR)
ho schválilo vo vyhlásení z Lusaky, ktoré bolo prijaté 15. decembra 2010. Odporúčanie
OECD týkajúce sa usmernenia o náležitej starostlivosti prijala Rada na ministerskej úrovni
25. mája 2011 a následne ho zmenila 17. júla 2012 tak, aby zahŕňalo odkaz na dodatok
o zlate. Hoci odporúčanie nie je právne záväzné, odráža spoločnú pozíciu a politický
záväzok členov OECD a podporovateľov, ktorí nie sú členmi.
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Odporúčanie Rady týkajúce sa usmernenia
o náležitej starostlivosti pre zodpovedné
dodávateľské reťazce nerastných surovín z oblastí
zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí1
Zmenené 17. júla 2012
RADA,
so zreteľom na článok 5 písm. b) Dohovoru o Organizácii pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj zo 14. decembra 1960,
so zreteľom na usmernenia pre nadnárodné podniky, ktoré sú súčasťou Deklarácie
o medzinárodných investíciách a nadnárodných podnikoch,
pripomínajúc, že spoločným cieľom vlád odporúčajúcich dodržiavanie usmernení pre
nadnárodné podniky a rozvoj spoločenstva je presadzovanie zásad a noriem pre
zodpovedné obchodné správanie,
pripomínajúc, že zodpovedné získavanie nerastných surovín má rozvojový
a obchodný rozmer,
so zreteľom na rámec politiky pre investície prijatý v roku 2006, ktorého cieľom je
mobilizovať súkromné investície spôsobom, ktorý podporuje stály hospodársky rast
a trvalo udržateľný rozvoj,
pripomínajúc činnosť Výboru pre rozvojovú pomoc v oblasti medzinárodnej
angažovanosti v nestabilných štátoch, ktorej cieľom je zabrániť ujme pri angažovanosti
v nestabilných prostrediach a prostrediach zasiahnutých konfliktom vrátane

1

zásad dobrej medzinárodnej angažovanosti v nestabilných štátoch a situáciách, ktoré boli
schválené na zasadnutí výboru na vysokej úrovni 3. a 4. apríla 2007,
pripomínajúc úsilie medzinárodného spoločenstva o spoluprácu v boji proti korupcii,
a to aj prostredníctvom Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných
činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách a Dohovoru OSN proti korupcii,

1

V čase prijatia vydala Brazília toto vyhlásenie: „Pri dodržiavaní tohto odporúčania má Brazília za
to, že usmernenie o náležitej starostlivosti bolo vypracované na základe skúseností v oblasti
Veľkých jazier v Afrike. Brazília zastáva názor, že spoločnosti by mali pri rozhodovaní o tom, či iné
oblasti pôsobenia možno považovať za oblasti zasiahnuté konfliktom alebo vysokorizikové oblasti,
náležite prihliadať na príslušné rozhodnutia Organizácie Spojených národov vrátane rezolúcií
Bezpečnostnej rady OSN.“
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uznávajúc, že vlády, medzinárodné organizácie a spoločnosti môžu využívať svoje
príslušné právomoci a úlohy na to, aby prispeli k zabezpečeniu prínosu obchodu
a investícií v oblasti prírodných zdrojov pre spoločnosť všeobecne,
s prihliadnutím na úsilie medzinárodného spoločenstva, najmä Medzinárodnej
konferencie o oblasti Veľkých jazier, bojovať proti nezákonnému využívaniu prírodných
zdrojov v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastiach,
uznávajúc, že v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastiach
dochádza k značnému využívaniu prírodných zdrojov nerastných surovín a že v prípade
spoločností, ktoré získavajú zdroje z týchto oblastí, alebo v týchto oblastiach priamo
pôsobia, hrozí zvýšené riziko, že prispejú ku konfliktu,
pripomínajúc, že náležitá starostlivosť pre zodpovedné dodávateľské reťazce
nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí je
sústavným, aktívnym a reaktívnym procesom, prostredníctvom ktorého môžu spoločnosti
zabezpečiť, že budú rešpektovať ľudské práva a nebudú prispievať ku konfliktu,
so zreteľom na usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné
dodávateľské

reťazce

a vysokorizikových

nerastných

oblastí

(ďalej

surovín
len

z oblastí

„usmernenie“),

zasiahnutých
vypracované

konfliktom
v spolupráci

s Medzinárodnou konferenciou o oblasti Veľkých jazier a schválené Investičným výborom
a Výborom pre rozvojovú pomoc,
so zreteľom na dodatok o cíne, tantale a volfráme a dodatok o zlate, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou usmernenia, a pripomínajúc, že v budúcnosti sa k usmerneniu
môžu pripojiť dodatky o ďalších nerastných surovinách,
pripomínajúc, že v tomto usmernení sa uvádzajú kroky, ktoré by mali spoločnosti
podniknúť na určenie a riešenie aktuálnych alebo potenciálnych rizík s cieľom predísť
nepriaznivým vplyvom spojeným s ich činnosťami alebo vzťahmi, alebo tieto vplyvy
zmierniť, pričom sa uznáva, že pri uplatňovaní usmernenia je potrebná pružnosť
v závislosti od individuálnych okolností a faktorov, ako veľkosť podniku, umiestnenie
činností, situácia v konkrétnej krajine, odvetvie a povaha dotknutých výrobkov alebo
služieb,
uznávajúc,

že

závažné

zneužívanie

spojené

s ťažbou,

prepravou

alebo

obchodovaním s nerastnými surovinami uvedenými v prílohe II k tomuto odporúčaniu,
najmä ak sa pácha na ženách a deťoch, by sa nemalo tolerovať,
na návrh rozšíreného zasadnutia Investičného výboru (zahŕňajúceho podporovateľov
Deklarácie o medzinárodných investíciách a nadnárodných podnikoch, ktorí nie sú členmi)
a Výboru pre rozvojovú pomoc,
ODPORÚČA,

aby

členovia

Deklarácie

o medzinárodných

investíciách

a nadnárodných podnikoch a jej podporovatelia, ktorí nie sú členmi, aktívne presadzovali
dodržiavanie usmernenia spoločnosťami, ktoré pôsobia na ich územiach alebo z ich území
a získavajú nerastné suroviny z oblastí zasiahnutých konfliktom alebo vysokorizikových
oblastí, s cieľom zabezpečiť, aby rešpektovali ľudské práva, neprispievali ku konfliktu
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a úspešne prispeli k trvalo udržateľnému, spravodlivému a efektívnemu rozvoju;
ODPORÚČA najmä, aby členovia Deklarácie o medzinárodných investíciách
a nadnárodných podnikoch a jej podporovatelia, ktorí nie sú členmi, prijali opatrenia na
aktívnu podporu začlenenia rámca piatich krokov pre náležitú starostlivosť založenú na
rizikách v dodávateľskom reťazci nerastných surovín do systémov riadenia spoločností
s náležitým prihliadnutím na modelovú politiku dodávateľského reťazca príslušne uvedenú
v prílohách I a II k tomuto odporúčaniu, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou;
ODPORÚČA,

aby

členovia

Deklarácie

o medzinárodných

investíciách

a nadnárodných podnikoch a jej podporovatelia, ktorí nie sú členmi, s podporou OECD,
a to aj prostredníctvom jej činností s Organizáciou Spojených národov a medzinárodnými
rozvojovými organizáciami, zabezpečili čo najrozsiahlejšie šírenie usmernenia a jeho
aktívne využívanie inými zainteresovanými stranami vrátane profesijných združení,
finančných inštitúcií a organizácií občianskej spoločnosti;
VYZÝVA iných nečlenov, aby náležite zohľadňovali a dodržiavali toto odporúčanie;
POVERUJE Investičný výbor a Výbor pre rozvojovú pomoc, aby monitorovali
vykonávanie odporúčania a podali Rade správu najneskôr do troch rokov od jeho prijatia
a potom podľa potreby.

USMERNENIE OECD O NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI PRE ZODPOVEDNÉ DODÁVATEĽSKÉ REŤAZCE NERASTNÝCH SUROVÍN Z OBLASTÍ ZASIAHNUTÝCH KONFLIKTOM. © OECD 2013

9

Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné
dodávateľské reťazce nerastných surovín z oblastí zasiahnutých
konfliktom a vysokorizikových oblastí, © OECD 2013

Usmernenie OECD o náležitej
starostlivosti pre zodpovedné
dodávateľské reťazce nerastných surovín
z oblastí zasiahnutých konfliktom
a vysokorizikových oblastí

10

USMERNENIE OECD O NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI PRE ZODPOVEDNÉ DODÁVATEĽSKÉ REŤAZCE

Úvod

V

oblastiach

zasiahnutých

konfliktom

a vysokorizikových

oblastiach

majú

spoločnosti

podieľajúce sa na ťažbe a obchodovaní s nerastnými surovinami potenciál vytvárať príjem, rast
a prosperitu, zabezpečovať obživu a podporovať miestny rozvoj. V takýchto situáciách môže takisto
hroziť riziko, že spoločnosti prispejú k významným nepriaznivým vplyvom vrátane závažného
porušovania ľudských práv a konfliktu, alebo budú s takýmito vplyvmi spojené.
Toto usmernenie poskytuje rámec pre podrobnú náležitú starostlivosť ako základ pre
zodpovedné riadenie globálneho dodávateľského reťazca cínu, tantalu, volfrámu, ich rúd
1

a nerastných derivátov a zlata (ďalej len „nerastné suroviny“). Účelom tohto usmernenia je pomôcť
spoločnostiam, aby prostredníctvom svojich rozhodnutí o získavaní zdrojov vrátane výberu
dodávateľov rešpektovali ľudské práva a neprispievali ku konfliktu. Toto usmernenie tak
spoločnostiam pomôže, aby prispievali k trvalo udržateľnému rozvoju a zodpovednému získavaniu
zdrojov z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí, pričom sa vytvoria priaznivé
podmienky pre konštruktívnu súčinnosť s dodávateľmi. Toto usmernenie má slúžiť ako spoločný
referenčný materiál pre všetkých dodávateľov a iné zainteresované strany v dodávateľskom reťazci
nerastných surovín a akýchkoľvek systémoch, ktoré môžu vzniknúť z podnetu odvetvia, s cieľom
objasniť očakávania týkajúce sa povahy zodpovedného riadenia dodávateľského reťazca
nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí.
Toto usmernenie je výsledkom iniciatívnej spolupráce vlád, medzinárodných organizácií, odvetvia
a občianskej spoločnosti, pokiaľ ide o presadzovanie zodpovednosti a transparentnosti v dodávateľskom
reťazci nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí.

2

Oblasti zasiahnuté konfliktom a vysokorizikové
oblasti
Oblasti zasiahnuté konfliktom a vysokorizikové oblasti sú určené prítomnosťou
ozbrojeného konfliktu, rozšíreným násilím alebo inými rizikami, ktoré môžu spôsobiť
ľuďom ujmu. Ozbrojený konflikt môže mať rôzne podoby, ako je konflikt medzinárodného
alebo nemedzinárodného charakteru, ktorý môže zahŕňať dva alebo viac štátov, alebo
môže pozostávať z oslobodzovacích vojen, povstaní, občianskych vojen atď.

2

Z rozsahu pôsobnosti tohto usmernenia sú vylúčené kovy, ktoré sa odôvodnene pokladajú za
recyklované. Recyklované kovy sú regenerované výrobky od koncových používateľov alebo
spotrebiteľov alebo spracované odpadové kovy vytvorené v priebehu výroby výrobku.
Recyklovaný kov zahŕňa nadbytočné, zastarané, chybné a odpadové kovové materiály
obsahujúce rafinované alebo spracované kovy, ktoré sú vhodné na recykláciu pri výrobe cínu,
tantalu, volfrámu alebo zlata. Čiastočne spracované a nespracované nerastné suroviny
a vedľajšie produkty z inej rudy nie sú recyklované kovy.
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Vysokorizikové oblasti môžu byť oblasťami s politickou nestabilitou alebo represiami,
slabými inštitúciami, neistotou, kolapsom občianskej infraštruktúry a rozšíreným násilím.
Takéto oblasti často charakterizuje rozsiahle porušovanie ľudských práv a porušovanie
vnútroštátnych alebo medzinárodných právnych predpisov.

Čo je náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci
nerastných surovín a prečo je potrebná?
Náležitá starostlivosť je sústavný, aktívny a reaktívny proces, prostredníctvom ktorého
môžu spoločnosti zabezpečiť, že budú rešpektovať ľudské práva a nebudú prispievať ku
3

konfliktu.

Náležitá

starostlivosť

môže

spoločnostiam

takisto

pomôcť

zabezpečiť

dodržiavanie medzinárodného práva a dodržiavanie vnútroštátnych zákonov, a to vrátane
právnych predpisov upravujúcich nezákonný obchod s nerastnými surovinami a sankcií
Organizácie Spojených národov. Náležitá starostlivosť založená na rizikách odkazuje na
kroky, ktoré by mali spoločnosti podniknúť na určenie a riešenie aktuálnych alebo
potenciálnych rizík s cieľom predísť nepriaznivým vplyvom spojeným s ich činnosťami alebo
rozhodnutiami týkajúcimi sa získavania zdrojov, alebo tieto vplyvy zmierniť.
Na účely tohto usmernenia sa pojem „riziká“ vymedzuje v súvislosti s potenciálne
nepriaznivými vplyvmi operácií spoločnosti, ktoré vyplývajú z vlastných činností spoločnosti alebo
z jej vzťahov s tretími stranami vrátane dodávateľov a iných subjektov dodávateľskom reťazci.
Nepriaznivé vplyvy môžu zahŕňať ujmu spôsobenú obyvateľom (t. j. vonkajšie vplyvy) alebo
poškodenie dobrej povesti či právnu zodpovednosť spoločnosti (t. j. vnútorné vplyvy), alebo obe
tieto možnosti. Takéto vnútorné a vonkajšie vplyvy sú často navzájom prepojené, pričom
vonkajšia ujma býva spojená s poškodením dobrej povesti či vystavením sa právnej
zodpovednosti.
Spoločnosť posudzuje riziká určením skutkových okolností svojich činností a vzťahov
a vyhodnotením

týchto

faktov

vzhľadom

na

príslušné

normy

stanovené

podľa

vnútroštátneho a medzinárodného práva, odporúčaní medzinárodných organizácií pre
zodpovedné obchodné správanie, vládnych nástrojov, dobrovoľných iniciatív súkromného
sektora a vnútorných politík a systémov spoločnosti. Tento prístup takisto umožňuje
prispôsobiť vykonávanie náležitej starostlivosti rozsahu činností spoločnosti alebo jej
vzťahov v rámci dodávateľského reťazca.
Spoločnosti môžu vo svojich dodávateľských reťazcoch nerastných surovín čeliť
rizikám
3

12

vzhľadom

na

okolnosti

ťažby

nerastných

surovín,

obchodovania

alebo

OECD (2011), Usmernenie OECD pre nadnárodné podniky, OECD, Paríž; OECD (2006),
OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones (Nástroj
OECD pre informovanosť o rizikách pre nadnárodné podniky pôsobiace v oblastiach so
slabou správou), OECD, Paríž; a Guiding Principles on Business and Human Rights:
Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework (Hlavné zásady
v oblasti podnikania a ľudských práv: vykonávanie rámca OSN s názvom Chrániť, rešpektovať
a naprávať) (správa osobitného predstaviteľa generálneho tajomníka pre otázku ľudských
práv a nadnárodných korporácií a iných podnikov, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21. marca
2011).
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zaobchádzania s nimi, ktoré zo svojej povahy predstavujú vyššie riziká vzniku významných
nepriaznivých vplyvov, ako financovanie konfliktu alebo podnecovanie, napomáhanie alebo
zhoršovanie

podmienok

konfliktu.

Napriek

rozdrobenosti

výrobného

procesu

v dodávateľskom reťazci a nezávisle od ich pozície alebo pákového efektu vo vzťahu
k dodávateľom nie sú spoločnosti izolované od rizika, že k nepriaznivým vplyvom, ktoré
vznikajú na rôznych miestach dodávateľského reťazca nerastných surovín, prispejú alebo
s nimi budú spájané. Vzhľadom na to by spoločnosti mali podniknúť primerané kroky
a vynaložiť úsilie v dobrej viere na vykonávanie náležitej starostlivosti s cieľom určiť
a odvrátiť

alebo

zmierňovať

akékoľvek

riziká

nepriaznivých

vplyvov

spojených

s podmienkami ťažby nerastných surovín alebo vzťahmi dodávateľov pôsobiacich
v oblastiach zasiahnutých konfliktom alebo vysokorizikových oblastiach.

Dodávateľský reťazec nerastných surovín
Do procesu dodania suroviny na spotrebiteľský trh je zapojené množstvo aktérov
a tento proces vo všeobecnosti zahŕňa ťažbu, prepravu, zaobchádzanie,
obchodovanie, spracovanie, tavenie, rafinovanie a zlievanie, výrobu a predaj
konečného výrobku. Termín dodávateľský reťazec znamená systém všetkých
činností, organizácií, aktérov, technológií, informácií, zdrojov a služieb, ktoré sú
súčasťou presunu nerastnej suroviny z miesta ťažby až po jej začlenenie do
finálneho výrobku pre koncových spotrebiteľov.

Náležitá starostlivosť je v praxi štruktúrovaná vo vzťahu ku krokom, ktoré by
spoločnosti
mali podniknúť:
•

určiť skutkové okolnosti súvisiace s ťažbou, prepravou, zaobchádzaním, obchodovaním,
spracovaním, tavením, rafinovaním a zlievaním, výrobou a predajom výrobkov, ktoré
obsahujú

nerastné

suroviny

s pôvodom

v oblastiach

zasiahnutých

konfliktom

a vysokorizikových oblastiach;
•

určiť a posúdiť akékoľvek aktuálne alebo potenciálne riziká vyhodnotením skutkových
okolností

vzhľadom

na

normy

stanovené

v politike

spoločnosti

týkajúcej

sa

dodávateľského reťazca (pozri modelovú politiku dodávateľského reťazca, príloha II);
•

odvrátiť alebo zmierniť určené riziká prijatím a vykonávaním plánu na riadenie rizík.
Tieto kroky môžu viesť k rozhodnutiu pokračovať v obchodovaní súbežne s úsilím
o zmiernenie rizika, dočasne pozastaviť obchodovanie, kým sa vykonáva priebežné
zmierňovanie rizika, alebo prerušiť styky s dodávateľom buď po neúspešných pokusoch
o zmiernenie, alebo ak spoločnosť považuje zmiernenie za nemožné alebo riziká za
neprijateľné.
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Kto by mal náležitú starostlivosť vykonávať?
Toto usmernenie sa uplatňuje na všetky spoločnosti v dodávateľskom reťazci
nerastných surovín, ktoré dodávajú alebo používajú cín, tantal, volfrám a ich rudy alebo
nerastné

deriváty

a zlato

získavané

z oblastí

zasiahnutých

konfliktom

alebo

vysokorizikových oblastí. Zatiaľ čo vykonávanie náležitej starostlivosti by malo byť
prispôsobené konkrétnym činnostiam a vzťahom spoločnosti, ako je jej postavenie
v dodávateľskom reťazci, všetky spoločnosti by mali vykonávať náležitú starostlivosť
s cieľom zabezpečiť, aby neprispievali k porušovaniu ľudských práv alebo ku konfliktu.
V tomto usmernení sa uznáva, že náležitá starostlivosť v oblastiach zasiahnutých
konfliktom a vysokorizikových oblastiach predstavuje praktické výzvy. Pri uplatňovaní
náležitej starostlivosti je potrebná flexibilita. Povaha a rozsah náležitej starostlivosti, ktorá je
primeraná, budú závisieť od individuálnych okolností a budú ovplyvnené takými faktormi
ako veľkosť podniku, umiestnenie jeho činností, situácia v konkrétnej krajine, odvetvie
a povaha dotknutých výrobkov alebo služieb. Tieto výzvy je možné riešiť rôznymi, okrem
iného aj týmito spôsobmi:
• spolupráca celého odvetvia, pokiaľ ide o budovanie kapacity na vykonávanie náležitej
starostlivosti,
• rozdelenie nákladov v rámci odvetvia na osobitné úlohy náležitej starostlivosti,
• účasť na iniciatívach týkajúcich sa zodpovedného riadenia dodávateľského reťazca,

4

• koordinácia medzi príslušníkmi odvetvia, ktorí majú spoločných dodávateľov,
• spolupráca medzi spoločnosťami v hornej a dolnej časti dodávateľského reťazca,
• budovanie partnerstiev s medzinárodnými organizáciami a organizáciami občianskej
spoločnosti,
• začlenenie

modelovej

politiky

dodávateľského

reťazca

(príloha II)

a osobitných

odporúčaní v oblasti náležitej starostlivosti, ktoré sú uvedené v tomto usmernení, do
existujúcich politík a systémov riadenia, postupov spoločnosti v oblasti náležitej
starostlivosti, ako sú postupy verejného obstarávania, opatrenia náležitej starostlivosti
v oblasti integrity a zásady poznaj svojho klienta a podávanie výročných správ
o udržateľnosti, sociálnej zodpovednosti podnikov alebo iných výročných správ.
V tomto usmernení sa okrem poskytnutia zásad a procesov pre spoločnosti odporúčajú
procesy a postupy náležitej starostlivosti, ktoré by mali spĺňať vznikajúce iniciatívy celého
odvetvia v oblasti dodávateľských reťazcov vo svojej činnosti smerom k zodpovedným
postupom získavania zdrojov citlivým voči konfliktu a ktoré môžu byť pomocou a doplnením pri
vypracovaní a vykonávaní komplexných systémov osvedčovania, ako je systém osvedčovania
5

Medzinárodnej konferencie o oblasti Veľkých jazier a jeho nástroje.

4

5
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Napríklad: iniciatíva dodávateľského reťazca organizácie ITRI (iTSCi); program taviarne bez
konfliktu, ktorý vypracovala občianska koalícia elektronického priemyslu (EICC) a globálna
iniciatíva pre e-udržateľnosť (GeSI); zlatý štandard bez konfliktu, Svetová rada pre zlato
(2012); a osvedčovanie spotrebiteľského reťazca, Rada pre zodpovedné klenotníctvo (2012);
pracovná skupina organizácie Global Reporting Initiative pre dodávateľský reťazec (2010).
Pozri regionálnu iniciatívu ICGLR proti nezákonnému využívaniu prírodných zdrojov,
www.icglr.org.
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Štruktúra usmernenia
V tomto usmernení sa poskytuje 1. všeobecný rámec náležitej starostlivosti pre
zodpovedné dodávateľské reťazce nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom
a vysokorizikových oblastí (pozri prílohu I); 2. modelová politika dodávateľského reťazca
nerastných surovín, ktorá poskytuje spoločný súbor zásad (pozri prílohu II); 3. návrh
opatrení na zmiernenie rizika a ukazovateľov na meranie zlepšenia, ktoré môžu zvážiť
spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca s možnou podporou spoločností dolnej
časti dodávateľského reťazca (pozri prílohu III); a 4. dodatok o cíne, tantale a volfráme
a dodatok o zlate, ktoré sú prispôsobené výzvam spojeným so štruktúrou dodávateľského
reťazca týchto nerastných surovín. Tieto dodatky obsahujú osobitné odporúčania v oblasti
náležitej starostlivosti vyjadrené na základe rôznych pozícií a úloh spoločností v ich
dodávateľských reťazcoch. Spoločnosti využívajúce tieto nerastné suroviny alebo
rafinované deriváty ich kovov by mali najprv preveriť varovné signály uvedené
v jednotlivých dodatkoch s cieľom určiť, či sa uplatňujú procesy náležitej starostlivosti, ktoré
sú v nich opísané.

Povaha usmernenia
Toto usmernenie nadväzuje na zásady a normy uvedené v usmernení OECD pre
nadnárodné podniky a nástroji OECD pre informovanosť o rizikách pre nadnárodné podniky
pôsobiace v oblastiach so slabou správou a je s nimi v súlade. Uvádzajú sa v ňom
odporúčania spoločne adresované vládami spoločnostiam pôsobiacim v oblastiach
zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastiach alebo získavajúcim nerastné
suroviny z týchto oblastí, v ktorých sa poskytujú usmernenia týkajúce sa zásad a procesov
náležitej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské reťazce nerastných surovín z oblastí
zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí v súlade s platnými právnymi predpismi
a príslušnými medzinárodnými normami. Dodržiavanie tohto usmernenia je dobrovoľné
a nie je právne vymáhateľné.
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PRÍLOHA I

Rámec piatich krokov pre náležitú starostlivosť
založenú na rizikách v dodávateľskom reťazci
nerastných surovín
Hoci osobitné požiadavky a procesy náležitej starostlivosti sa budú líšiť v závislosti od
nerastnej suroviny a postavenia spoločnosti v dodávateľskom reťazci (ako sa podrobne uvádza
v dodatkoch o nerastných surovinách), spoločnosti by mali preskúmať svoj výber dodávateľov
a svoje rozhodnutia o získavaní zdrojov a začleniť do svojich systémov riadenia tento rámec
piatich krokov pre náležitú starostlivosť založenú na rizikách pre zodpovedné dodávateľské
reťazce nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí:
1. Zavedenie dôkladných systémov riadenia spoločností. Spoločnosti by mali:
A) prijať

a jasne

dodávateľom

a verejnosti

oznámiť

politiku

spoločnosti

pre

dodávateľský reťazec nerastných surovín s pôvodom v oblastiach zasiahnutých
konfliktom a vysokorizikových oblastiach. Táto politika by mala zahŕňať normy, na
základe ktorých sa má vykonávať náležitá starostlivosť a ktoré sú v súlade
s normami uvedenými v modelovej politike dodávateľského reťazca v prílohe II;
B) zaviesť štruktúru vnútorného
v dodávateľskom reťazci;

riadenia

na

podporu

náležitej

starostlivosti

C) zriadiť systém kontrol a transparentnosti vo vzťahu k dodávateľskému reťazcu
nerastných surovín. To zahŕňa systém spracovateľského reťazca alebo systém
vysledovateľnosti alebo určenie aktérov hornej časti dodávateľského reťazca
v dodávateľskom reťazci. Tento systém sa môže vykonávať prostredníctvom účasti
v programoch z podnetu odvetvia;
D) posilniť

angažovanosť

spoločnosti

vo

vzťahu

k dodávateľom.

Politika

dodávateľského reťazca by mala byť začlenená do zmlúv a/alebo dohôd
dodávateľmi. Pokiaľ je to možné, pomáhať dodávateľom v budovaní kapacít
s cieľom zlepšiť vykonávanie náležitej starostlivosti;

16
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E) zriadiť na úrovni spoločnosti alebo pre celé odvetvie mechanizmus na predkladanie
sťažností ako systém včasného varovania a informovanosti o rizikách.
2. Určenie a posúdenie rizík v dodávateľskom reťazci. Spoločnosti by mali:
A) určiť riziká vo svojich dodávateľských reťazcoch, ako sa odporúča v dodatkoch;
B) posúdiť riziká vzniku nepriaznivých vplyvov vzhľadom na normy svojej politiky
dodávateľského reťazca, ktoré sú v súlade s prílohou II a odporúčaniami tohto
usmernenia týkajúcimi sa náležitej starostlivosti.
3. Vypracovanie a vykonávanie stratégie s cieľom reagovať na určené riziká.
Spoločnosti
by mali:
A) oznámiť zistenia z posudzovania rizík dodávateľského reťazca určenému vyššiemu
manažmentu spoločnosti;
B) vypracovať a prijať plán riadenia rizík. Vypracovať stratégiu pre riadenie rizík, a to buď
prostredníctvom i) pokračovania v obchodovaní súbežne s úsilím o zmiernenie rizika;
ii) dočasného pozastavenia obchodovania, kým sa vykonáva priebežné merateľné
zmierňovanie rizika; alebo iii) prerušenia stykov s dodávateľom buď po neúspešných
pokusoch o zmiernenie, alebo ak spoločnosť považuje zmiernenie rizika za nemožné
alebo neprijateľné. Na určenie správnej stratégie by spoločnosti mali preskúmať
prílohu II (Modelová politika dodávateľského reťazca pre zodpovedné globálne
dodávateľské

reťazce

nerastných

surovín

z oblastí

zasiahnutých

konfliktom

a vysokorizikových oblastí) a zvážiť svoju schopnosť ovplyvňovať dodávateľov, ktorí
môžu najefektívnejšie odvrátiť alebo zmierniť určené riziko, a v prípade potreby
podniknúť kroky na vybudovanie pákového efektu v súvislosti s touto schopnosťou. Ak
spoločnosti vyvíjajú úsilie o zmiernenie rizika, pričom v obchode pokračujú alebo ho
dočasne pozastavia, mali by konzultovať s dodávateľmi a dotknutými zainteresovanými
stranami vrátane orgánov miestnej a ústrednej verejnej správy, medzinárodných
organizácií alebo organizácií občianskej spoločnosti a v príslušných prípadoch aj
dotknutých tretích strán a dohodnúť sa na stratégii pre merateľné zmiernenie rizika
v pláne riadenia rizík. Spoločnosti môžu nadviazať na odporúčané opatrenia
a ukazovatele uvedené v prílohe III k usmerneniu o náležitej starostlivosti a vypracovať
v pláne riadenia rizík stratégie na zmiernenie citlivé voči konfliktu a vysokým rizikám
a merať postupné zlepšovanie;
C) vykonávať plán riadenia rizík, monitorovať a sledovať výkonnosť úsilia o zmiernenie
rizika a podávať správy určenému vyššiemu manažmentu. To sa môže uskutočniť
v spolupráci a/alebo v konzultáciách s orgánmi miestnej a ústrednej verejnej správy,
spoločnosťami

v hornej

časti

dodávateľského

reťazca,

medzinárodnými

organizáciami alebo organizáciami občianskej spoločnosti a dotknutými tretími
stranami, pokiaľ sa plán riadenia rizík vykonáva a monitoruje v oblastiach
zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastiach;
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D) vykonávať dodatočné posúdenie skutočností a rizík, ktoré si vyžadujú zmiernenie
alebo v súvislosti s ktorými došlo k zmene situácie.
4. Vykonávanie

nezávislého

externého

auditu

náležitej

starostlivosti

v dodávateľskom reťazci na určených miestach dodávateľského reťazca. Audit
postupov náležitej starostlivosti spoločností na určených miestach (ako sa uvádza
v dodatkoch) dodávateľského reťazca by mali vykonávať nezávislé tretie strany. Takéto
audity sa môžu overovať nezávislým inštitucionalizovaným mechanizmom.
5. Podávanie správ o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. Spoločnosti by
mali verejne predkladať správy o svojich politikách a postupoch náležitej starostlivosti
v dodávateľskom reťazci a mohli by to urobiť rozšírením rozsahu pôsobnosti svojich
správ o udržateľnosti, sociálnej zodpovednosti podnikov alebo výročných správ tak, aby
zahŕňali

dodatočné

informácie

o náležitej

starostlivosti

v dodávateľskom

reťazci

nerastných surovín.

18

USMERNENIE OECD O NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI PRE ZODPOVEDNÉ DODÁVATEĽSKÉ REŤAZCE NERASTNÝCH SUROVÍN Z OBLASTÍ ZASIAHNUTÝCH KONFLIKTOM... © OECD 2013

USMERNENIE OECD O NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI PRE ZODPOVEDNÉ DODÁVATEĽSKÉ REŤAZCE

PRÍLOHA II

Modelová politika dodávateľského reťazca pre
zodpovedný globálny dodávateľský reťazec
nerastných surovín z oblastí zasiahnutých
konfliktom a vysokorizikových oblastí1
Uznávajúc riziká značných nepriaznivých vplyvov, ktoré môžu byť spojené s ťažbou
nerastných surovín, obchodovaním

a zaobchádzaním

s nimi

a ich vývozom z oblastí

zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí, a uznávajúc, že máme zodpovednosť
rešpektovať ľudské práva a neprispievať ku konfliktu, zaväzujeme sa prijať, všeobecne šíriť
a začleniť do zmlúv a/alebo dohôd s dodávateľmi túto politiku pre zodpovedné získavanie
nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí, ktorá
predstavuje spoločnú referenčnú hodnotu pre postupy získavania zdrojov citlivé voči konfliktom
a informovanosť dodávateľov o rizikách od miesta ťažby po koncového používateľa. Zaväzujeme
sa nevykonávať nijaké opatrenia, ktoré prispievajú k financovaniu konfliktu, a zaväzujeme sa
dodržiavať príslušné rezolúcie Organizácie Spojených národov o sankciách, alebo v príslušných
prípadoch vnútroštátne právne predpisy na vykonávanie takýchto sankcií.

V súvislosti so závažným zneužívaním súvisiacim s ťažbou, prepravou
alebo obchodovaním s nerastnými surovinami:
1. Pri získavaní nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových
oblastí alebo pôsobení v takýchto oblastiach nebudeme nijakej strane tolerovať páchanie
nasledujúcich činov, ani nijakým spôsobom z nich profitovať, k nim prispievať, či
napomáhať im alebo ich uľahčovať:
i)

akýchkoľvek formy
zaobchádzania;

mučenia,

krutého,

neľudského

alebo

ponižujúceho

ii)

akékoľvek formy nútenej alebo povinnej práce, čo znamená prácu alebo službu,
ktorá sa od ktorejkoľvek osoby vynucuje pod hrozbou trestu a na ktorú sa táto
osoba dobrovoľne neponúkla;

6

6

Zámerom tejto modelovej politiky dodávateľského reťazca pre zodpovedný globálny
dodávateľský
reťazec
nerastných
surovín
z oblastí
zasiahnutých
konfliktom
a vysokorizikových oblastí je poskytnúť spoločné referenčné podklady pre všetkých aktérov
v celom dodávateľskom reťazci nerastných surovín. Spoločnostiam sa odporúča, aby túto
modelovú politiku začlenili do svojich existujúcich politík sociálnej zodpovednosti podnikov,
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iii)

najhoršie formy detskej práce;

7

iv) iné hrubé porušovanie ľudských práv a zneužívanie, ako je rozsiahle sexuálne násilie;
v) vojnové zločiny alebo iné závažné porušovanie medzinárodného humanitárneho
práva, zločiny proti ľudskosti alebo genocída.

V súvislosti s riadením rizík závažného zneužívania:
2. Okamžite

pozastavíme

alebo

prerušíme

styky

s dodávateľmi

v hornej

časti

dodávateľského reťazca, ak zistíme odôvodnené riziko, že získavajú zdroje od
akejkoľvek strany, ktorá sa dopúšťa závažného porušovania vymedzeného v odseku 1,
alebo sú s takouto stranou v spojení.

V súvislosti s priamou alebo nepriamou podporou neštátnych
ozbrojených skupín:8
3. Nebudeme tolerovať nijakú priamu ani nepriamu podporu neštátnych ozbrojených skupín
prostredníctvom ťažby a prepravy nerastných surovín, obchodovania a zaobchádzania
s nimi alebo ich vývozu. „Priama alebo nepriama podpora“ neštátnych ozbrojených
skupín

prostredníctvom

ťažby

a prepravy

nerastných

surovín,

obchodovania

a zaobchádzania s nimi alebo ich vývozu okrem iného zahŕňa obstarávanie nerastných
surovín od neštátnych ozbrojených skupín alebo ich spojencov, uhrádzanie platieb alebo
iné poskytovanie logistickej pomoci alebo vybavenia týmto skupinám, ktoré:
i)

9

nezákonne kontrolujú banské lokality alebo inak kontrolujú prepravné trasy, miesta,
kde sa s nerastnými surovinami obchoduje, a aktérov v hornej časti dodávateľského
10

reťazca; a/alebo
ii)

7
8
9

10

11

20

nezákonne ukladajú dane alebo vymáhajú

11

peniaze alebo nerastné suroviny

udržateľnosti alebo do iného alternatívneho ekvivalentu.
Pozri Dohovor Medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 182 o najhorších formách detskej
práce (1999).
Na určenie neštátnych ozbrojených skupín by spoločnosti mali použiť príslušné rezolúcie
Bezpečnostnej rady OSN.
„Spojenci“ sú obchodníci, konsolidátori, sprostredkovatelia a iné osoby v dodávateľskom
reťazci, ktoré priamo spolupracujú s ozbrojenými skupinami na uľahčení ťažby nerastných
surovín a obchodovania alebo zaobchádzania s nerastnými surovinami.
„Kontrola“ baní, prepravných trás, miest, kde sa s nerastnými surovinami obchoduje, a aktérov
v hornej časti dodávateľského reťazca je i) dohľad nad ťažbou, a to aj prostredníctvom
udeľovania práv na prístup k banským lokalitám a/alebo koordinácie predaja v dolnej časti
dodávateľského reťazca sprostredkovateľom, vývozným spoločnostiam alebo medzinárodným
obchodníkom; ii) využívanie akýchkoľvek foriem nútenej alebo povinnej práce na ťažbu
a prepravu nerastných surovín, obchodovanie s nimi alebo ich predaj; alebo iii) pôsobenie vo
funkcii riaditeľa alebo úradníka v spoločnostiach alebo baniach v hornej časti dodávateľského
reťazca alebo pozícia konečného užívateľa výhod alebo držiteľa iného vlastníckeho podielu
v takýchto spoločnostiach alebo baniach.
„Vymáhať“ z baní, prepravných trás, miest, kde sa s nerastnými surovinami obchoduje, alebo od
spoločností v hornej časti dodávateľského reťazca znamená požadovať pod hrozbou násilia
alebo iného trestu peňažné sumy alebo nerastné suroviny, ktoré osoba dobrovoľne neponúkla,
často ako odmenu za poskytnutie prístupu k využívaniu banskej lokality, prístupu k prepravným
trasám alebo k preprave, kúpe alebo predaju nerastných surovín.
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v miestach prístupu k banským lokalitám, na prepravných trasách alebo na
miestach, kde sa s nerastnými surovinami obchoduje; a/alebo
iii)

nezákonne ukladajú dane alebo vydierajú sprostredkovateľov, vývozné spoločnosti
alebo medzinárodných obchodníkov.

V súvislosti s riadením rizík priamej alebo nepriamej podpory
neštátnych ozbrojených skupín:
4. Okamžite

pozastavíme

alebo

prerušíme

styky

s dodávateľmi

v hornej

časti

dodávateľského reťazca, ak zistíme odôvodnené riziko, že získavajú zdroje od
akejkoľvek strany, ktorá poskytuje priamu alebo nepriamu podporu neštátnych
ozbrojených skupín, ako sa vymedzuje v odseku 3, alebo sú s takouto stranou v spojení.

V súvislosti s verejnými alebo súkromnými bezpečnostnými silami:
5. V súlade s odsekom 10 súhlasíme s odstránením priamej alebo nepriamej podpory
verejným alebo súkromným bezpečnostným silám, ktoré nezákonne kontrolujú banské
lokality, prepravné trasy a aktérov v hornej časti dodávateľského reťazca, nezákonne
ukladajú dane alebo vymáhajú peniaze alebo nerastné suroviny v mieste prístupu
k banským lokalitám, na prepravných trasách alebo na miestach, kde sa s nerastnými
surovinami obchoduje, alebo ukladajú nezákonné dane sprostredkovateľom, vývozným
spoločnostiam alebo medzinárodným obchodníkom alebo ich vydierajú.

12

6. Uznávame, že úlohou verejných alebo súkromných bezpečnostných síl v banských
lokalitách a okolitých oblastiach alebo na prepravných trasách by malo byť výlučne
zachovávanie zásad právneho štátu vrátane ochrany ľudských práv, zaistenia
bezpečnosti banských pracovníkov, zariadení a objektov a ochrana banskej lokality
alebo prepravných trás pred zasahovaním do legitímnej ťažby a obchodovania.
7. Ak uzavrieme alebo ak akákoľvek spoločnosť v našom dodávateľskom reťazci uzavrie
zmluvu s verejnými alebo súkromnými bezpečnostnými silami, zaväzujeme sa, že takéto
bezpečnostné sily sa budú angažovať v súlade s dobrovoľnými zásadami v oblasti
bezpečnosti a ľudských práv alebo budeme vyžadovať, aby sa takéto bezpečnostné sily
angažovali v súlade s týmito zásadami. Podporíme alebo podnikneme najmä kroky na
prijatie politík preverovania s cieľom zabezpečiť, aby sa nenajímali jednotlivci alebo
jednotky bezpečnostných síl, o ktorých sa vie, že niesli zodpovednosť za hrubé
porušovanie ľudských práv.
8. Podporíme úsilie alebo podnikneme kroky na súčinnosť s ústrednými alebo miestnymi
orgánmi,

medzinárodnými

s cieľom

prispieť

organizáciami

k uskutočniteľným

a organizáciami

riešeniam

na

občianskej

zlepšenie

spoločnosti

transparentnosti,

primeranosti a zodpovednosti v oblasti platieb uhrádzaných verejným bezpečnostným
silám za zaistenie bezpečnosti.

12

„Priama alebo nepriama podpora“ sa nevzťahuje na zákonom požadované formy podpory
vrátane zákonne uložených daní, poplatkov a/alebo odmien, ktoré spoločnosti platia vláde
krajiny, v ktorej pôsobia (pozri odsek 13 o zverejňovaní takýchto platieb).
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9. Podporíme úsilie alebo podnikneme kroky na súčinnosť s miestnymi orgánmi,
medzinárodnými organizáciami a organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom zabrániť
tomu, aby boli zraniteľné skupiny, najmä drobní baníci, pokiaľ nerastné suroviny
v dodávateľskom reťazci ťažia drobné alebo malé banské podniky, vystavené
nepriaznivým

vplyvom

spojeným

s prítomnosťou

verejných

či

súkromných

bezpečnostných síl v banských lokalitách.

V súvislosti s riadením rizík spojených s verejnými alebo súkromnými
bezpečnostnými silami:
10. V súlade s osobitným postavením spoločnosti v dodávateľskom reťazci okamžite
vypracujeme, prijmeme a budeme vykonávať plán riadenia rizík s dodávateľmi v hornej
časti dodávateľského reťazca a inými zainteresovanými stranami s cieľom predísť riziku
priamej alebo nepriamej podpory verejných alebo súkromných bezpečnostných síl, ako
sa určuje v odseku 5, alebo toto riziko zmierniť, pokiaľ zistíme, že takéto opodstatnené
riziko existuje. V takýchto prípadoch pozastavíme alebo prerušíme styky s dodávateľmi
v hornej časti dodávateľského reťazca, pokiaľ pokusy o zmiernenie nebudú úspešné do
šiestich mesiacov od prijatia plánu riadenia rizík.

13

Ak zistíme odôvodnené riziko

činností, ktoré nie sú v súlade s odsekmi 8 a 9, budeme reagovať rovnakým spôsobom.

V súvislosti s podplácaním a skresľovaním pôvodu nerastných surovín:
11. Neponúkneme, neprisľúbime, neposkytneme ani nebudeme požadovať nijaké úplatky
a odmietneme ponuku úplatku na zamlčanie alebo zakrytie pôvodu nerastných surovín
či na skreslenie daní, poplatkov a odmien, ktoré sa uhrádzajú vládam na účely ťažby
nerastných surovín, obchodovania a zaobchádzania s nimi a ich prepravy a vývozu.

14

V súvislosti s praním špinavých peňazí:
12. Podporíme úsilie alebo podnikneme kroky s cieľom prispieť k účinnému odstráneniu
prania špinavých peňazí, ak zistíme, že existuje odôvodnené riziko prania špinavých
peňazí, ktoré vyplýva z ťažby nerastných surovín, obchodovania a zaobchádzania
s nimi, z ich prepravy alebo vývozu, alebo je s nimi spojené, a je odvodené
z nezákonného zdanenia alebo vymáhania nerastných surovín na miestach prístupu
k banským lokalitám, na prepravných trasách alebo na miestach, kde s nerastnými
13

14

22

Ako sa podrobne uvádza v prílohe I v 3. kroku v bode D, spoločnosti by mali po prijatí plánu
riadenia rizík vykonať dodatočné posúdenie rizík v súvislosti s tými rizikami, ktoré si vyžadujú
zmiernenie. Ak do šiestich mesiacov od prijatia plánu riadenia rizík nenastane výrazné
merateľné zlepšenie, pokiaľ ide o predchádzanie rizikám alebo zmiernenie rizík priamej alebo
nepriamej podpory verejných alebo súkromných bezpečnostných síl, ako sa určuje
v odseku 5, spoločnosti by mali pozastaviť alebo prerušiť styky s dodávateľom najmenej na tri
mesiace. Pozastavenie môže byť spojené s revíziou plánu riadenia rizík, v ktorom sa stanovia
výkonnostné ciele pre postupné zlepšovanie, ktoré by sa mali splniť pred obnovením
obchodného vzťahu.
Pozri Dohovor OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov
v medzinárodných obchodných transakciách (1997) a Dohovor Organizácie Spojených
národov proti korupcii (2004).
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surovinami obchodujú dodávatelia v hornej časti dodávateľského reťazca.

V súvislosti s úhradou daní, poplatkov a odmien vládam:
13. Zabezpečíme, aby sa vládam uhradili všetky dane, poplatky a odmeny súvisiace
s ťažbou

nerastných

surovín,

obchodovaním

s nimi

a ich

vývozom

z oblastí

zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí a v súlade s postavením spoločnosti
v dodávateľskom reťazci sa zaväzujeme zverejniť takéto platby v súlade so zásadami
stanovenými v rámci iniciatívy pre transparentnosť v ťažobnom priemysle (EITI).

V súvislosti s riadením rizík týkajúcich sa podplácania a skresľovania
pôvodu nerastných surovín, prania špinavých peňazí a úhrady daní,
poplatkov a odmien vládam:
14. V súlade s osobitným postavením spoločnosti v dodávateľskom reťazci sa zaväzujeme
k súčinnosti

s dodávateľmi,

orgánmi

ústrednej

a miestnej

verejnej

správy,

medzinárodnými organizáciami, organizáciami občianskej spoločnosti a podľa potreby
s dotknutými tretími stranami s cieľom zlepšiť a sledovať výkonnosť, pokiaľ ide
o predchádzanie rizikám vzniku nepriaznivých vplyvov alebo o ich zmiernenie
prostredníctvom merateľných krokov prijatých v primeraných časových rámcoch. Po
neúspešných

pokusoch

o zmiernenie

pozastavíme

s dodávateľmi v hornej časti dodávateľského reťazca.

15

alebo

prerušíme

styky

15

Ako sa podrobne uvádza v prílohe I v 3. kroku v bode D, spoločnosti by mali po prijatí plánu
riadenia rizík vykonať dodatočné posúdenie rizík v súvislosti s tými rizikami, ktoré si vyžadujú
zmiernenie. Ak do šiestich mesiacov od prijatia plánu riadenia rizík nenastane výrazné
merateľné zlepšenie, pokiaľ ide o predchádzanie rizikám alebo zmiernenie rizík týkajúcich sa
podplácania a skresľovania pôvodu nerastných surovín, prania špinavých peňazí a úhrady
daní, poplatkov a odmien vládam, spoločnosti by mali pozastaviť alebo prerušiť styky
s dodávateľom najmenej na tri mesiace. Pozastavenie môže byť spojené s revíziou plánu
riadenia rizík, v ktorom sa stanovia výkonnostné ciele pre postupné zlepšovanie, ktoré by sa
mali splniť pred obnovením obchodného vzťahu.
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PRÍLOHA III

Odporúčané opatrenia na zmiernenie rizika
a ukazovatele na meranie zlepšenia

POLITIKA DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA – BEZPEČNOSŤ
A SÚVISIACE OTÁZKY
ZMIERNENIE RIZÍK:
Spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca môžu zvážiť vykonávanie
týchto odporúčaných opatrení na zmiernenie rizík, a to buď samostatne, alebo
prostredníctvom združení, spoločných hodnotiacich skupín alebo iných vhodných
prostriedkov na vykonanie týchto činností:
• upozorniť

príslušný

orgán

ústrednej

štátnej

správy

(napr.

ministerstvo

zodpovedné za baníctvo) na postupy zneužívania alebo vykorisťovania, ktoré sa
objavili v dodávateľskom reťazci;
• v oblastiach, kde sa nezákonne zdaňujú alebo vymáhajú nerastné suroviny, prijať
okamžité kroky s cieľom zabezpečiť, aby sprostredkovatelia a konsolidátori
v hornej časti dodávateľského reťazca zverejnili pre dolnú časť dodávateľského
reťazca alebo verejne platby uhrádzané
bezpečnostným silám za zaistenie bezpečnosti;

verejným

alebo

súkromným

• v súčinnosti so sprostredkovateľmi a s konsolidátormi pomôcť budovať ich
kapacity na dokumentovanie správania bezpečnostných síl a platieb uhrádzaných
bezpečnostným silám;
• pri získavaní zdrojov z oblastí, v ktorých pôsobia drobné a malé banské podniky,
podporiť formálne zakotvenie bezpečnostných režimov medzi spoločenstvami
drobných a malých banských podnikov, miestnou samosprávou a verejnými alebo
súkromnými bezpečnostnými silami, podľa potreby v spolupráci s organizáciami
občianskej spoločnosti a medzinárodnými organizáciami, s cieľom zabezpečiť,
aby sa všetky platby vykonávali dobrovoľne a aby boli primerané poskytovaným
službám, objasniť pravidlá účasti v súlade s dobrovoľnými zásadami v oblasti
bezpečnosti a ľudských práv, kódexom správania OSN pre úradníkov orgánov
presadzovania práva a základnými zásadami OSN pre použitie sily a strelných
zbraní úradníkmi orgánov presadzovania práva;
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POLITIKA DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA – BEZPEČNOSŤ
A SÚVISIACE OTÁZKY (pokračovanie)
• podporiť zriadenie komunitných fór na spoločné využívanie a oznamovanie
informácií;
• podporiť v príslušných prípadoch zriadenie trustového alebo iného podobného
fondu, prostredníctvom ktorého sa bezpečnostným silám vyplácajú úhrady ich
služby;
• budovať podľa potreby partnerstvo s medzinárodnými organizáciami alebo
organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom podporiť budovanie kapacít
bezpečnostných síl v banských lokalitách v súlade s dobrovoľnými zásadami
v oblasti bezpečnosti a ľudských práv a kódexom správania OSN pre úradníkov
orgánov presadzovania práva alebo základnými zásadami OSN pre použitie sily
a strelných zbraní úradníkmi orgánov presadzovania práva.
Ďalšie usmernenia pozri v publikáciách Mnohostranná agentúra pre investičné
záruky, Dobrovoľné zásady v oblasti bezpečnosti a ľudských práv: vykonávací súbor
nástrojov pre významné lokality (2008); Medzinárodný výbor Červeného kríža –
Zdroje odbornej prípravy pre ozbrojených pracovníkov polície a bezpečnostných
služieb;

a Medzinárodný

kódex

správania

pre

poskytovateľov

súkromných

bezpečnostných služieb (2010).
ODPORÚČANÉ UKAZOVATELE NA MERANIE ZLEPŠENIA: Pozri napríklad
Global Reporting Initiative, súbor protokolov s ukazovateľmi: dodatok pre ľudské
práva, ťažbu a odvetvie kovov (verzia 3.0), ukazovateľ HR8: „Percentuálny podiel
bezpečnostných zamestnancov odborne pripravených v oblasti politík alebo
postupov organizácie týkajúcich sa aspektov ľudských práv, ktoré sú dôležité pre
operácie“. Ďalší opis ukazovateľov pozri v komentároch k príslušnému ukazovateľu.
V súvislosti s usmerneniami týkajúcimi sa podávania správ o ukazovateľoch
a zostavovania príslušných informácií, a to aj pokiaľ ide o riziká pre spoločenstvá
a ženy, pozri Global Reporting Initiative (GRI), usmernenia pre podávanie správ
o udržateľnosti a dodatok GRI pre odvetvie ťažby a kovov (verzia 3.0).
V súvislosti s nerastnými surovinami s pôvodom v baniach alebo prepravovaných
prepravnými trasami, kde sú prítomné bezpečnostné sily, percentuálny podiel
nerastných surovín alebo peňazí, rozčlenených podľa šarží, ktoré boli nezákonne
zdanené alebo vymáhané od aktérov v hornej časti dodávateľského reťazca
verejnými alebo súkromnými bezpečnostnými silami; povaha a druh platieb
uhrádzaných verejným alebo súkromným bezpečnostným silám vrátane povahy
a druhu akejkoľvek dohody o zaistení bezpečnosti a platbách.

POLITIKA DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA – BEZPEČNOSŤ
A VYSTAVENIE DROBNÝCH BANÍKOV NEPRIAZNIVÝM VPLYVOM
ZMIERNENIE RIZÍK:
Pri získavaní zdrojov z oblastí, kde pôsobia drobní baníci, môžu spoločnosti
v hornej časti dodávateľského reťazca zvážiť vykonávanie týchto odporúčaných
opatrení na zmiernenie rizík, a to buď samostatne, alebo prostredníctvom združení,
spoločných hodnotiacich skupín alebo iných vhodných prostriedkov na vykonanie
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týchto činností:
• minimalizovať riziko vystavenia drobných baníkov škodlivým praktikám podporou
úsilia vlád hostiteľských krajín o postupnú profesionalizáciu a formalizáciu
odvetvia drobných banských podnikov zriaďovaním družstiev, združení alebo
iných členských štruktúr.
V súvislosti s ďalším usmernením o spôsobe vykonávania tohto zmierňovania
rizík pozri Rada pre zodpovedné klenotníctvo, Usmernenie o normách, „COP 2.14
Ťažba drobného a malého rozsahu“, vrátane „podpory širšieho spoločenstva
získavaním čo najväčšej časti tovarov a služieb z miestnych zdrojov, odstránenia
detskej práce ako podmienky angažovanosti v spoločenstve a zlepšenia podmienok
žien v spoločenstvách drobných a malých banských podnikov prostredníctvom
programov v oblasti rodového povedomia a rodovej rovnosti“.
ODPORÚČANÉ UKAZOVATELE NA MERANIE ZLEPŠENIA: Pozri napríklad
Global

Reporting

Initiative,

súbor

protokolov

s ukazovateľmi:

dodatok

pre

spoločnosť, ťažbu a odvetvie kovov (verzia 3.0), ukazovateľ MM8: „Počet
(a percentuálny podiel) [...] prevádzkových lokalít, v ktorých alebo v susedstve
ktorých vykonávajú ťažbu drobné a malé banské podniky; súvisiace riziká
a opatrenia prijaté na riadenie a zmiernenie týchto rizík.“ Ďalší opis ukazovateľov
pozri v komentároch k príslušnému ukazovateľu. V súvislosti s usmerneniami
týkajúcimi

sa podávania správ

o ukazovateľoch

a zostavovania príslušných

informácií, a to aj pokiaľ ide o riziká pre spoločenstvá a ženy, pozri Global Reporting
Initiative, usmernenia pre podávanie správ o udržateľnosti a dodatok pre odvetvie
ťažby a kovov (verzia 3.0).
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POLITIKA DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA – PODPLÁCANIE
A SKRESĽOVANIE PÔVODU NERASTNÝCH SUROVÍN
ZMIERNENIE RIZÍK:
Spoločnosti v hornej

časti

dodávateľského

reťazca

môžu

spolupracovať

prostredníctvom združení, hodnotiacich skupín alebo iných vhodných prostriedkov
na budovaní kapacít dodávateľov, najmä malých a stredných podnikov (MSP), na
vykonávanie

náležitej

starostlivosti

pre

zodpovedné

dodávateľské

reťazce

nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí.
ODPORÚČANÉ

UKAZOVATELE

NA

MERANIE

ZLEPŠENIA:

Ukazovatele

zlepšenia by mali byť založené na procesoch, ktoré sú uvedené v usmernení.
Ukazovatele môžu zahŕňať napríklad informácie zverejnené pre dolnú časť
dodávateľského

reťazca,

v spracovateľskom

a riadenia

posudzovania
o overovanie

reťazci

informácií

povahu
alebo
rizík

systému

transparentnosti

dodávateľskom

dodávateľského

vytvorených

reťazci,

reťazca,

systémami

zavedeného

povahu
najmä

a formu

pokiaľ

spracovateľského

ide

reťazca

a transparentnosti, účasť spoločnosti na odbornej príprave v oblasti spôsobilostí
a/alebo iné iniciatívy odvetvia pre náležitú starostlivosť dodávateľského reťazca.

POLITIKA DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA –
PRANIE ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ ZMIERNENIE RIZÍK:
Spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca môžu zvážiť vykonávanie
týchto odporúčaných opatrení na zmiernenie rizík, a to buď samostatne, alebo
prostredníctvom združení, spoločných hodnotiacich skupín alebo iných vhodných
prostriedkov na vykonanie týchto činností:
• vypracovať varovné signály týkajúce sa dodávateľov, zákazníkov a transakcií na
určenie podozrivého správania a podozrivých činností;
• identifikovať a overiť identitu všetkých dodávateľov, obchodných partnerov
a zákazníkov;
• ohlasovať správanie s podozrením na trestnú činnosť miestnym, vnútroštátnym,
regionálnym a medzinárodným orgánom presadzovania práva.
V súvislosti s ďalšími usmerneniami pozri Finančná akčná skupina (FATF),
Usmernenia o prístupe k boju proti praniu špinavých peňazí a financovaniu
terorizmu založenom na rizikách.
ODPORÚČANÉ

UKAZOVATELE

NA

MERANIE

ZLEPŠENIA:

Ukazovatele

zlepšenia by mali byť založené na procesoch, ktoré sú uvedené v usmernení.
Potenciálne ukazovatele môžu zahŕňať napríklad politiku dodávateľského reťazca,
informácie zverejnené pre dolnú časť dodávateľského reťazca, povahu systému
transparentnosti zavedeného v spracovateľskom reťazci alebo dodávateľskom
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reťazci, povahu a formu posudzovania a riadenia rizík dodávateľského reťazca,
najmä pokiaľ ide o overovanie informácií vytvorených systémami spracovateľského
reťazca a transparentnosti, účasť spoločnosti na odbornej príprave v oblasti
spôsobilostí a/alebo iné iniciatívy odvetvia pre náležitú starostlivosť dodávateľského
reťazca.

POLITIKA DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA – TRANSPARENTNOSŤ
V OBLASTI DANÍ, POPLATKOV A LICENČNÝCH POPLATKOV,
KTORÉ SA UHRÁDZAJÚ VLÁDAM
ZMIERNENIE RIZÍK:
Spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca môžu zvážiť vykonávanie
týchto odporúčaných opatrení na zmiernenie rizík, a to buď samostatne, alebo
prostredníctvom združení, hodnotiacich skupín alebo iných vhodných prostriedkov
na vykonanie týchto činností:
• podporiť vykonávanie iniciatívy pre transparentnosť v ťažobnom priemysle;
• podporiť rozčlenené zverejňovanie všetkých informácií o daniach, poplatkoch
a odmenách, ktoré sa uhrádzajú vládam na účely ťažby nerastných surovín,
obchodovania

s nimi

a ich

vývozu

z oblastí

zasiahnutých

konfliktom

a vysokorizikových oblastí;
• informovať príslušné orgány miestnej a ústrednej verejnej správy o potenciálnych
nedostatkoch vo výbere a monitorovaní príjmov;
• podporovať odbornú prípravu na zvýšenie spôsobilosti týchto orgánov účinne
vykonávať ich úlohy.
Príručka s informáciami o tom, ako môžu podniky podporiť iniciatívu pre
transparentnosť

v ťažobnom

priemysle,

sa

nachádza

na

adrese

http://eiti.org/document/ businessguide.
ODPORÚČANÉ UKAZOVATELE NA MERANIE ZLEPŠENIA: Pozri napríklad
Global

Reporting

Initiative,

súbor

protokolov

s ukazovateľmi:

dodatok

pre

hospodárstvo, ťažbu a odvetvie kovov (verzia 3.0), ukazovateľ EC1: „Priama
vytvorená a rozdelená hospodárska hodnota vrátane príjmov, prevádzkových
nákladov, kompenzácií pre zamestnancov, darov a iných komunitných investícií,
nerozdelených ziskov a platieb poskytovateľom kapitálu a vládam.“ Ďalší opis
ukazovateľov

pozri

v komentároch

k príslušnému

ukazovateľu.

V súvislosti

s usmerneniami týkajúcimi sa podávania správ o ukazovateľoch a zostavovania
príslušných informácií pozri Global Reporting Initiative, usmernenia pre podávanie
správ o udržateľnosti a dodatok pre odvetvie ťažby a kovov (verzia 3.0).
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Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné
dodávateľské reťazce nerastných surovín z oblastí zasiahnutých
konfliktom a vysokorizikových oblastí, © OECD 2013

Dodatok o cíne, tantale a volfráme

29

DODATOK O CÍNE, TANTALE A VOLFRÁME

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov
V tomto dodatku sa poskytuje osobitné usmernenie pre náležitú starostlivosť
v dodávateľskom reťazci cínu, tantalu a volfrámu (ďalej len „nerastné suroviny“) z oblastí
konfliktom

zasiahnutých

v dodávateľskom

reťazci

alebo

vysokorizikových

nerastných

surovín.

oblastí

podľa

Rozlišuje

sa

rôznych
medzi

pozícií
úlohami

a zodpovedajúcimi odporúčaniami v oblasti náležitej starostlivosti určenými spoločnostiam
v hornej časti dodávateľského reťazca a spoločnostiam v dolnej časti hospodárskeho
reťazca.
Na účely tohto dodatku „horná časť dodávateľského reťazca“ je dodávateľský reťazec
nerastných surovín od bane po taviareň/rafinériu. Pojem „spoločnosti v hornej časti
dodávateľského reťazca“ zahŕňa banské spoločnosti (drobných a malých alebo veľkých
producentov),
surovín,

16

miestnych obchodníkov alebo vývozcov z krajiny pôvodu nerastných

medzinárodných

obchodníkov

s koncentrátom,

spoločnosti

na

opätovné

spracovanie nerastných surovín a taviarne/rafinérie. V usmernení OECD o náležitej
starostlivosti

pre

zodpovedné

dodávateľské

reťazce

nerastných surovín

z oblastí

zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí a v tomto dodatku o cíne, tantale
a volfráme (ďalej len „usmernenie“) sa okrem iného odporúča, aby tieto spoločnosti zriadili
systém vnútornej kontroly nerastných surovín, ktoré majú vo svojom vlastníctve
(spracovateľský reťazec alebo vysledovateľnosť), a zriadili skupiny pre hodnotenie na
mieste, ktoré môžu byť zostavené spoločne v rámci spolupráce spoločností v hornej časti
dodávateľského reťazca, pričom individuálna zodpovednosť zostane zachovaná, pre tvorbu
a spoločné využívanie overiteľných, spoľahlivých, aktuálnych informácií o kvalitatívnych
okolnostiach ťažby nerastných surovín, obchodovania a zaobchádzania s nimi a ich vývozu
z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí. V tomto usmernení sa
požaduje, aby tieto spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca poskytovali výsledky
posudzovania rizík svojim odberateľom v dolnej časti dodávateľského reťazca a aby audit
postupov taviarní/rafinérií v oblasti náležitej starostlivosti vykonávali nezávislé tretie strany,
a to aj prostredníctvom inštitucionalizovaného mechanizmu.

16

30

Pojem „spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca“ zahŕňa drobné alebo malé
výrobné podniky, a nie jednotlivcov či neformálne pracovné skupiny drobných baníkov.
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DODATOK O CÍNE, TANTALE A VOLFRÁME

„Dolná časť dodávateľského reťazca“ je dodávateľský reťazec nerastných surovín od
taviarní/rafinérií po maloobchodných predajcov. Pojem „spoločnosti v dolnej časti dodávateľského
reťazca“ zahŕňa obchodníkov a burzy s kovmi, výrobcov komponentov, výrobcov výrobkov,
výrobcov pôvodného zariadenia (VPZ) a maloobchodných predajcov. V usmernení sa okrem iného
odporúča, aby spoločnosti v dolnej časti dodávateľského reťazca na základe svojho najlepšieho
úsilia určili a preskúmali procesy náležitej starostlivosti taviarní/rafinérií vo svojom dodávateľskom
reťazci a posúdili, či sú v súlade s opatreniami náležitej starostlivosti predloženými v tomto
usmernení. Spoločnosti v dolnej časti dodávateľského reťazca sa môžu zúčastňovať na systémoch
pre celé odvetvie, v rámci ktorých sa posudzuje, či taviarne/rafinérie dodržiavajú toto usmernenie,
a môžu využívať informácie, ktoré sa v týchto systémoch poskytujú, aby im pomohli plniť
odporúčania uvedené v tomto usmernení.
V tomto rozlíšení sa odráža skutočnosť, že vnútorné kontrolné mechanizmy založené
na vysledovateľnosti nerastných surovín, ktoré spoločnosť vlastní, sú po tavení vo
všeobecnosti nerealizovateľné, keďže rafinované materiály vstupujú na spotrebiteľský trh
ako malé súčasti rôznych komponentov v konečných výrobkoch. Vzhľadom na tieto
praktické ťažkosti by spoločnosti v dolnej časti dodávateľského reťazca mali zriadiť
vnútorné kontroly svojich bezprostredných dodávateľov a môžu koordinovať úsilie
prostredníctvom iniciatív pre celé odvetvie s cieľom vybudovať pákový efekt vo vzťahu
k subdodávateľom, vyriešiť praktické problémy a účinne plniť odporúčania v oblasti náležitej
starostlivosti uvedené v tomto usmernení.

Varovné signály vedúce k uplatňovaniu tohto dodatku
Toto usmernenie sa uplatňuje na aktérov, ktorí pôsobia v oblastiach zasiahnutých
konfliktom a vysokorizikových oblastiach alebo potenciálne dodávajú alebo používajú cín
(kasiterit), tantal (tantalit) alebo volfrám (volframit), alebo ich tavené deriváty z oblastí
zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí. Spoločnosti by mali predbežne
preskúmať svoje postupy na získavanie nerastných surovín alebo kovov s cieľom určiť, či
sa na ne usmernenie uplatňuje. Normy a procesy náležitej starostlivosti uvedené v tomto
usmernení by sa mali začať uplatňovať na základe týchto varovných signálov:

Varovné signály týkajúce sa miest pôvodu a tranzitu nerastných surovín:
Nerastné

suroviny

pochádzajú

z oblasti

zasiahnutej

vysokorizikovej oblasti alebo sa takouto oblasťou prepravujú.

konfliktom

alebo

17

Tvrdí sa, že nerastné suroviny pochádzajú z krajiny, ktorá má obmedzené známe
rezervy, možné zdroje alebo očakávané úrovne produkcie dotknutej nerastnej suroviny
(t. j. deklarované objemy nerastnej suroviny z tejto krajiny nezodpovedajú jej známym
rezervám alebo očakávaným úrovniam produkcie).
Tvrdí sa, že nerastné suroviny pochádzajú z krajiny, o ktorej je známe, že sa v nej
prepravujú nerastné suroviny z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí.

17

Vymedzenie a ukazovatele oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí pozri
v usmernení.
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Varovné signály týkajúce sa dodávateľov:
Dodávatelia

spoločnosti

alebo

iné

známe

spoločnosti

v hornej

časti

dodávateľského reťazca majú akcionárske alebo iné podiely v spoločnostiach,
ktoré dodávajú nerastné suroviny z jedného z uvedených miest pôvodu a tranzitu
nerastných surovín, na ktoré sa vzťahujú varovné signály, alebo na takýchto
miestach pôsobia.
Je známe, že dodávatelia spoločnosti alebo iné známe spoločnosti v hornej časti
dodávateľského reťazca v posledných 12 mesiacoch získavali nerastné suroviny
z miesta pôvodu a tranzitu nerastných surovín, na ktoré sa vzťahujú varovné signály.
Ak spoločnosť v dodávateľskom reťazci nedokáže určiť, či nerastné suroviny, ktoré
spoločnosť vlastní, pochádzajú z miesta pôvodu a tranzitu nerastných surovín, na ktoré sa
vzťahujú varovné signály, mala by pristúpiť k 1. kroku usmernenia.
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Ťažba drobného a malého rozsahu (ASM) alebo
ťažba veľkého rozsahu (LSM)

- nezákonne zdaňujú, vydierajú alebo kontrolujú
sprostredkovateľov- využívajú na ťažbu nútenú alebo
povinnú prácu
- predávajú nerastné suroviny sprostredkovateľom
- prepravujú nerastné suroviny pre sprostredkovateľov

- fyzicky kontrolujú bane
- využívajú na ťažbu nútenú alebo povinnú prácu
- nezákonne zdaňujú baníkov alebo od nich vymáhajú
peniaze za nerastné suroviny
- dostávajú od producentov logistickú pomoc alebo
vybavenie
- dopúšťajú sa závažného zneužívania:
1
2
3
4

Riziko, že dane alebo
podiely z nerastných
surovín sa platia
neštátnym
ozbrojeným
skupinám alebo
bezpečnostným
silám na obchodných
trasách

Konsolidátori a sprostredkovatelia
(V banských lokalitách alebo na miestnych trhoch)

Miestni vývozcovia
nerastných surovín

- nezákonne zdaňujú alebo vydierajú vývozcov
- kontrolujú vývozcov prostredníctvom vlastníckych
práv alebo inými prostriedkami
- predávajú nerastné suroviny vývozcom
- prepravujú nerastné suroviny pre vývozcov

Nezákonne získané
nerastné suroviny sa
pašujú do susedných
krajín.

nútenej alebo povinnej práce, najhorších
foriem detskej práce
mučenia, krutého, neľudského alebo
ponižujúceho zaobchádzania
sexuálneho násilia
závažného porušovania medzinárodného
humanitárneho práva

Rafinérie/taviarne
nerastných surovín

Medzinárodní obchodníci
s koncentrátmi
a spoločnosti
na opätovné spracovanie
nerastných surovín

Rafinérie/
taviarne
nerastných
surovín

Výrobcovia
komponentov
a výrobkov

Riziko, že dane alebo podiely
z nerastných surovín sa platia
neštátnym ozbrojeným skupinám
alebo bezpečnostným silám na
obchodných trasách

Výrobcovia pôvodného
zariadenia
a maloobchodní
predajcovia

LEGENDA
- Riziko priamej alebo nepriamej podpory neštátnych ozbrojených skupín
prostredníctvom ťažby a prepravy nerastných surovín, obchodovania
a zaobchádzania s nimi alebo ich vývozu.
- Riziko, že verejné bezpečnostné sily sú prítomné na iné účely ako zaistenie
bezpečnosti.
- Riziko, že verejné bezpečnostné sily sú prítomné na iné účely ako zaistenie
bezpečnosti.

- Riziko neexistujúcej alebo nedostatočnej náležitej starostlivosti
pre zodpovedný
Dodávateľský reťazec nerastných surovín z oblastí zasiahnutých
konfliktom a vysokorizikových oblastí (ako sa odporúča v tomto
usmernení).

- Riziko podplácania na utajenie alebo zakrytie nezákonného pôvodu nerastných surovín, na skreslenie daní, poplatkov a odmien platených vládam na účely ťažby
nerastných surovín, obchodovania a zaobchádzania s nimi a ich prepravy a vývozu.
- Riziko skreslených informácií o pôvode nerastných surovín, prepravných trasách, spracovateľskom reťazci a okolnostiach ťažby nerastných surovín,
obchodovania a zaobchádzania s nimi a ich prepravy a vývozu.

DODATOČNÉ RIZIKÁ:
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Producenti nerastných
surovín

Riziko, že dane
alebo podiely
z nerastných surovín
sa platia neštátnym
ozbrojeným
skupinám alebo
bezpečnostným
silám na obchodných
trasách

DODATOK O CÍNE, TANTALE A VOLFRÁME

1. KROK: ZRIADENIE SILNÝCH SYSTÉMOV
RIADENIA SPOLOČNOSTÍ
CIEĽ: Zabezpečiť, aby sa existujúcimi systémami náležitej starostlivosti a riadenia v rámci
spoločností riešili riziká spojené s nerastnými surovinami z oblastí zasiahnutých
konfliktom a vysokorizikových oblastí.

A. Prijať politiku dodávateľského reťazca pre nerastné suroviny
s pôvodom
v oblastiach
zasiahnutých
konfliktom
a vysokorizikových oblastiach a zaviazať sa k tejto politike. Táto
politika by mala pre všetky spoločnosti v dodávateľskom reťazci zahŕňať:
1. politický záväzok, v ktorom sa stanovia zásady pre spoločnú referenčnú hodnotu pre
ťažbu, a prepravu nerastných surovín, zaobchádzanie a obchodovanie s nimi, ich
spracovanie, tavenie, rafinovanie a zlievanie a vývoz, vo vzťahu ku ktorej bude
spoločnosť posudzovať samu seba a činnosti a vzťahy dodávateľov. Táto politika by
mala byť v súlade s normami uvedenými v modelovej politike dodávateľského reťazca
v prílohe II;
2. jasný a súdržný proces riadenia na zabezpečenie primeraného riadenia rizík. Spoločnosť
by sa mala zaviazať ku krokom a k odporúčaniam v oblasti náležitej starostlivosti
uvedeným pre rôzne úrovne určené tomto usmernení.

B. Zaviesť štruktúru systémov vnútorného riadenia na podporu
náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. Spoločnosti
v dodávateľskom reťazci by mali:
1. prideliť právomoc a zodpovednosť vedúcim pracovníkom s potrebnými kompetenciami,
vedomosťami a skúsenosťami pre dohľad nad procesom náležitej starostlivosti
v dodávateľskom reťazci;
2. zabezpečiť dostupnosť zdrojov potrebných na podporu fungovania a monitorovania
týchto procesov;

18

3. zaviesť organizačnú štruktúru a komunikačné procesy, ktorými sa zabezpečí, aby sa
rozhodujúce informácie vrátane politiky spoločnosti dostali k príslušným zamestnancom
a dodávateľom;
4. zabezpečiť vnútornú zodpovednosť vzhľadom na vykonávanie procesu náležitej
starostlivosti v dodávateľskom reťazci.

C. Zriadiť systém kontrol a transparentnosti vo vzťahu
k dodávateľskému reťazcu nerastných surovín.
C. 1. OSOBITNÉ ODPORÚČANIA – pre miestnych vývozcov nerastných
surovín
1. Zbierať

19

a poskytovať tieto informácie bezprostredným odberateľom v dolnej časti

18 Článok 4 ods. 1 písm. d), ISO 9001:2008.
19 Náležitá starostlivosť je sústavný, aktívny a reaktívny proces, informácie sa preto môžu
zhromažďovať a postupne dopĺňať, pričom kvalita sa bude postupne zvyšovať
prostredníctvom rôznych krokov uvedených v usmernení, a to aj prostredníctvom
komunikácie s dodávateľmi [napríklad prostredníctvom zmluvných ustanovení alebo
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dodávateľského reťazca, ktorí ich potom odovzdajú ďalej v dodávateľskom reťazci,
a akémukoľvek regionálnemu či globálnemu inštitucionalizovanému mechanizmu hneď
po jeho zavedení, s mandátom zhromažďovať a spracovávať informácie o nerastných
surovinách z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí:
a) všetky dane, poplatky a odmeny, ktoré sa uhrádzajú vláde na účely ťažby nerastných
surovín, obchodovania s nimi a ich prepravy a vývozu;
b) akékoľvek ďalšie platby, ktoré sa uhrádzajú úradníkom verejnej správy na účely
ťažby nerastných surovín, obchodovania s nimi a ich prepravy a vývozu;
c) všetky dane a akékoľvek ďalšie platby, ktoré sa uhrádzajú verejným alebo
súkromným bezpečnostným silám alebo iným ozbrojeným skupinám na všetkých
miestach dodávateľského reťazca počínajúc ťažbou;
d) vlastnícka (vrátane konečných užívateľov výhod) a podniková štruktúra vývozcu
vrátane mien funkcionárov a riaditeľov spoločnosti; obchodné, vládne, politické alebo
vojenské väzby spoločnosti a funkcionárov;
e) baňa, v ktorej sa nerastná surovina vyťažila;
f) množstvo, dátumy a spôsob ťažby (drobné a malé alebo veľké banské podniky);
g) miesta, kde sa nerastné suroviny konsolidujú, kde sa s nimi obchoduje, kde sa
spracúvajú alebo zušľachťujú;
h) identifikácia všetkých sprostredkovateľov, konsolidátorov alebo iných aktérov
v hornej časti dodávateľského reťazca;
i) prepravné trasy.

C.
2. OSOBITNÉ ODPORÚČANIA – pre medzinárodných obchodníkov
s koncentrátmi a spoločnosti na opätovné spracovanie nerastných surovín:
1. Začleniť uvedené požiadavky týkajúce sa zverejňovania do obchodných zmlúv
s miestnymi vývozcami.

20

2. Zbierať a poskytovať tieto informácie bezprostredným odberateľom v dolnej časti
dodávateľského

reťazca

a akémukoľvek

regionálnemu

či

globálnemu

inštitucionalizovanému mechanizmu hneď po jeho zavedení, s mandátom zhromažďovať
a spracovávať informácie o nerastných surovinách z oblastí zasiahnutých konfliktom
a vysokorizikových oblastí:
a) všetky dokumenty týkajúce sa vývozu, dovozu a spätného vývozu vrátane záznamov
o všetkých platbách uhradených na účely vývozu, dovozu a spätného vývozu
a všetkých daniach a akýchkoľvek ďalších platbách uhradených verejným alebo
iných procesov opísaných v 1. kroku bodoch C a D], prostredníctvom zriadených
systémov spracovateľského reťazca alebo transparentnosti [pozri 1. krok bod C.4]
a prostredníctvom posudzovania rizík [pozri 2. krok časť I a dodatok: Usmernenie
o posudzovaní rizík pre spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca].
20 Za získavanie a uchovávanie informácií, ktoré sa vyžadujú od miestnych vývozcov, sú
zodpovední medzinárodní obchodníci s koncentrátmi, bez ohľadu na to, či vývozcovia
dodržiavajú uvedené odporúčania.
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súkromným bezpečnostným silám alebo iným ozbrojeným skupinám;
b) identifikácia všetkých bezprostredných dodávateľov (miestnych vývozcov);
c) všetky informácie, ktoré poskytne miestny vývozca.

C. 3. OSOBITNÉ ODPORÚČANIA – pre taviarne/rafinérie:
1. Začleniť uvedené požiadavky týkajúce sa zverejňovania do obchodných zmlúv
s medzinárodnými obchodníkmi s koncentrátmi, spoločnosťami na opätovné spracovanie
nerastných surovín a miestnymi vývozcami.

21

2. Uchovávať informácie, ktoré vznikli v systéme spracovateľského reťazca a/alebo
vysledovateľnosti uvedenom ďalej, najmenej počas obdobia piatich rokov,

22

prednostne

v počítačovej databáze, a poskytnúť ich odberateľom v dolnej časti dodávateľského
reťazca

a akémukoľvek

regionálnemu

či

globálnemu

inštitucionalizovanému

mechanizmu hneď jeho zavedení, s mandátom zhromažďovať a spracovávať informácie
o nerastných surovinách z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí.

C. 4. OSOBITNÉ ODPORÚČANIA – pre všetky spoločnosti v hornej časti
dodávateľského reťazca:
1. Zaviesť systém spracovateľského reťazca a/alebo vysledovateľnosti, v ktorom sa vytvoria
tieto rozčlenené informácie pre nerastné suroviny z miesta pôvodu a tranzitu nerastných
surovín, na ktoré sa vzťahujú varovné signály, prednostne podporené dokumentáciou:
baňa, v ktorej sa nerastná surovina vyťažila; množstvo a dátumy ťažby; miesta, kde sa
nerastné suroviny konsolidujú, kde sa s nimi obchoduje alebo kde sa spracúvajú; všetky
dane, poplatky, odmeny alebo ďalšie platby, ktoré sa uhrádzajú úradníkom verejnej
správy na účely ťažby nerastných surovín, obchodovania s nimi a ich prepravy a vývozu;
všetky dane a ďalšie platby, ktoré sa uhrádzajú verejným alebo súkromným
bezpečnostným silám alebo iným ozbrojeným skupinám; identifikácia všetkých aktérov
v hornej časti dodávateľského reťazca; prepravné trasy.

23

2. Sprístupniť všetky informácie, ktoré boli získané a uchovávané podľa noriem a procesov
náležitej starostlivosti uvedených v tomto usmernení, odberateľom v dolnej časti
dodávateľského reťazca a audítorom a akémukoľvek regionálnemu či globálnemu
inštitucionalizovanému mechanizmu hneď po jeho zavedení, s mandátom zhromažďovať
a spracovávať informácie o nerastných surovinách z oblastí zasiahnutých konfliktom
a vysokorizikových oblastí.
3. Pokiaľ je to možné, zabrániť nákupom v hotovosti a zabezpečiť, aby boli všetky nákupy
nerastných surovín v hotovosti, ktorým nie je možné zabrániť, podložené overiteľnými

21 Za získavanie a uchovávanie informácií, ktoré sa vyžadujú od medzinárodných
obchodníkov s koncentrátmi a miestnych vývozcov, je zodpovedná taviareň/rafinéria,
a to bez ohľadu na to, či dodržiavajú uvedené odporúčania.
22 Pozri odporúčanie FATF č. 10. Pozri takisto prílohu II, certifikačná schéma
Kemberleyského procesu a moskovská deklarácia Kemberleyského procesu.
23 Pozri iniciatívu dodávateľského reťazca organizácie ITRI (iTSCi).
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dokladmi a prednostne uskutočňované prostredníctvom oficiálnych bankových kanálov.

24

4. Podporiť vykonávanie zásad a kritérií stanovených v rámci iniciatívy pre transparentnosť
v ťažobnom priemysle (EITI).

25 26

C.5. OSOBITNÉ ODPORÚČANIA – pre všetky spoločnosti v dolnej časti
dodávateľského reťazca:
1. Zaviesť systém transparentnosti dodávateľského reťazca, ktorý umožní identifikáciu
taviarní/rafinérií

v dodávateľskom

reťazci

nerastných

surovín

spoločnosti,

prostredníctvom ktorého by sa mali získať tieto informácie o dodávateľskom reťazci
nerastných surovín z miest pôvodu a tranzitu nerastných surovín, na ktoré sa vzťahujú
varovné signály: určenie všetkých krajín pôvodu, prepravy a tranzitu nerastných surovín
v dodávateľských reťazcoch každej taviarne/rafinérie. Spoločnosti, pre ktoré môže byť
vzhľadom na ich veľkosť alebo iné faktory zložité identifikovať aktérov v hornej časti
dodávateľského reťazca, ktorí sa nachádzajú vyššie ako ich priami dodávatelia, sa môžu
angažovať a aktívne spolupracovať s príslušníkmi odvetvia, s ktorými majú spoločných
dodávateľov, alebo so spoločnosťami v dolnej časti dodávateľského reťazca, s ktorými
majú obchodný vzťah, aby určili taviarne, ktoré sú v dodávateľskom reťazci.
2. Uchovávať súvisiace záznamy najmenej päť rokov, prednostne v počítačovej databáze.
3. Podporiť rozšírenie digitálnych systémov spoločného využívania informácií na
dodávateľov

11

s cieľom zahrnúť taviarne/rafinérie a upraviť systémy na posudzovanie

náležitej starostlivosti dodávateľov v dodávateľskom reťazci nerastných surovín z oblastí
zasiahnutých

konfliktom

a vysokorizikových

oblastí

pomocou

kritérií

a procesov

odporúčaných v tomto usmernení s náležitým ohľadom na obchodné tajomstvo a ďalšie
aspekty hospodárskej súťaže.

27

D. Posilniť angažovanosť spoločnosti vo vzťahu k dodávateľom.
Spoločnosti v dodávateľskom reťazci by mali zabezpečiť, aby sa dodávatelia zaviazali
k politike dodávateľského reťazca, ktorá je v súlade s prílohou II a procesmi náležitej
starostlivosti uvedenými v tomto usmernení. Na tento účel by spoločnosti mali:
1. zaviesť, pokiaľ je to možné, namiesto krátkodobých alebo jednorazových zmlúv
dlhodobé vzťahy s dodávateľmi s cieľom vybudovať vo vzťahu k dodávateľom pákový
24 Finančným inštitúciám sa odporúča, aby pri vykonávaní náležitej starostlivosti vo vzťahu
k zákazníkom na účely poskytovania svojich služieb používali toto usmernenie a aby
vo svojom rozhodovaní zohľadnili dodržiavanie tohto usmernenia.
25 Informácie o iniciatíve EITI pozri na adrese http://eiti.org/. Príručka s informáciami o tom,
ako môžu podniky podporiť iniciatívu EITI, sa nachádza na adrese
http://eiti.org/document/businessguide.
26 Pozri napríklad digitálne systémy informácií o dodávateľoch, ako je E.TASC.
27 Obchodné tajomstvo a ďalšie aspekty hospodárskej súťaže zahŕňajú informácie
o cenách a dodávateľské vzťahy bez toho, aby bol dotknutý následný vyvíjajúci sa
výklad. Všetky informácie sa poskytnú akémukoľvek regionálnemu či globálnemu
inštitucionalizovanému mechanizmu hneď po jeho zavedení, s mandátom
zhromažďovať a spracovávať informácie o nerastných surovinách z oblastí
zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí.
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efekt;
2. oznámiť dodávateľom svoje očakávania týkajúce sa zodpovedných dodávateľských
reťazcov nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí
a začleniť politiku dodávateľského reťazca a procesy náležitej starostlivosti uvedené
v tomto usmernení do obchodných zmlúv a/alebo písomných dohôd s dodávateľmi, ktoré
sa môžu uplatňovať a monitorovať,

28

v prípade potreby vrátane práva vykonávať

neohlásené kontroly dodávateľov na mieste a mať prístup k ich dokumentácii;
3. zvážiť spôsoby podpory a budovania spôsobilostí dodávateľov na zlepšenie výkonnosti
a dodržiavanie politiky dodávateľského reťazca spoločnosti;

29

4. zaviazať sa, že v úsilí o zmierňovanie rizík vypracujú s dodávateľmi plány merateľného
zlepšenia, v príslušných prípadoch a podľa potreby za účasti orgánov miestnej
30

a ústrednej verejnej správy, medzinárodných organizácií a občianskej spoločnosti.

E. Zriadiť mechanizmus na predkladanie sťažností na úrovni
spoločnosti. V závislosti od ich postavenia v dodávateľskom reťazci spoločnosti
môžu:
1. vytvoriť mechanizmus, ktorý všetkým zainteresovaným stranám (dotknutým osobám
alebo informátorom) umožní vyjadriť obavy v súvislosti s okolnosťami ťažby nerastných
surovín, obchodovania a zaobchádzania s nimi a ich vývozu v oblastiach zasiahnutých
konfliktom a vysokorizikových oblastiach. Spoločnosť tak bude môcť byť upozornená na
riziká vo svojom dodávateľskom reťazci, pokiaľ ide o problémy, ktoré vzniknú mimo
posudzovania skutočností a rizík, ktoré spoločnosť vykonáva;
2. poskytovať takýto mechanizmus priamo alebo v rámci režimov spolupráce s inými
spoločnosťami alebo organizáciami, alebo uľahčením využitia externého experta alebo
orgánu (t. j. ombudsmana).

2. KROK: URČENIE
REŤAZCI

A POSÚDENIE

RIZÍK

V DODÁVATEĽSKOM

CIEĽ: Určiť a posúdiť riziká týkajúce sa okolností ťažby nerastných surovín, obchodovania
a zaobchádzania s nimi a ich vývozu z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových
oblastí.

I. SPOLOČNOSTI V HORNEJ ČASTI DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA
Spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca majú objasniť spracovateľský
reťazec a okolnosti ťažby nerastných surovín, obchodovania a zaobchádzania s nimi a ich
vývozu a určiť a posúdiť riziká vyhodnotením týchto okolností vzhľadom na modelovú
politiku dodávateľského reťazca nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom
a vysokorizikových oblastí uvedenú v prílohe II. Spoločnosti v hornej časti dodávateľského
28 Informácie o monitorovaní dodávateľov a riadení neplnenia pozri v 2. – 5. kroku.
29 Pozri 3. krok, zmierňovanie rizika.
30 Pozri 3. krok, zmierňovanie rizika.
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reťazca

môžu

spolupracovať

na

vykonávaní

odporúčaní

uvedených

v tejto

časti

prostredníctvom spoločných iniciatív. Individuálna zodpovednosť spoločností za ich náležitú
starostlivosť však zostáva zachovaná a spoločnosti by mali zabezpečiť, aby sa v každej
spoločnej činnosti náležite prihliadalo na osobitné okolnosti jednotlivých spoločností.

A. Určiť rozsah pôsobnosti posudzovania rizík dodávateľského
reťazca nerastných surovín. Taviarne/rafinérie, medzinárodní obchodníci
s koncentrátmi a spoločnosti na opätovné spracovanie nerastných surovín by mali
preskúmať informácie vypracované v rámci 1. kroku s cieľom zamerať posudzovanie
rizík na tie nerastné suroviny a tých dodávateľov, na ktorých upozornili varovné signály
týkajúce sa miest pôvodu a tranzitu nerastných surovín a varovné signály týkajúce sa
dodávateľov, ktorých zoznam je uvedený v úvode.

B. Zmapovať skutkové okolnosti existujúcich aj plánovaných
dodávateľských reťazcov spoločnosti. Spoločnosti v hornej časti
dodávateľského reťazca by mali posúdiť kontext oblastí zasiahnutých konfliktom
a vysokorizikových oblastí, objasniť spracovateľský reťazec, činnosti a vzťahy všetkých
dodávateľov v hornej časti dodávateľského reťazca a určiť miesta a kvalitatívne
podmienky ťažby nerastnej suroviny, obchodovania a zaobchádzania s ňou a jej
vývozu. Spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca by sa mali opierať
o informácie zhromaždené a uchovávané v rámci 1. kroku a mali by získavať
a uchovávať aktuálne informácie zo základnej úrovne na zmapovanie dodávateľského
reťazca a účinné posúdenie rizík. Pozri dodatok: usmernenie o posudzovaní rizík
pre spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca, ktorý obsahuje usmernenia
o zriadení skupín pre hodnotenie na mieste (ďalej len „hodnotiace skupiny“) a obsahuje
odporúčaný zoznam otázok na zváženie. Spoločnosti v hornej časti dodávateľského
reťazca, ktoré pôsobia v oblastiach zasiahnutých konfliktom alebo vysokorizikových
oblastiach alebo z týchto oblastí dodávajú, môžu hodnotiace skupiny zriadiť spoločne.
Spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca zostanú individuálne zodpovedné za
plnenie všetkých odporúčaní, ktoré predložia hodnotiace skupiny, a za ich vykonávanie.

C. Posúdiť riziká v dodávateľskom reťazci.

Spoločnosť by mala kvalitatívne

posúdiť skutkové okolnosti dodávateľského reťazca na základe modelovej politiky
dodávateľského reťazca s cieľom určiť riziká v dodávateľskom reťazci:
1. preskúmať uplatniteľné normy vrátane:
a) zásad a noriem politiky dodávateľského reťazca spoločnosti v súlade s prílohou II;

31

b) vnútroštátnych právnych predpisov krajín, kde má spoločnosť sídlo alebo kde je
kótovaná na burze (v príslušných prípadoch), krajín, z ktorých nerastné suroviny
pravdepodobne pochádzajú a krajín tranzitu alebo spätného vývozu;
c) právnych nástrojov upravujúcich fungovanie a obchodné vzťahy spoločnosti, ako sú
dohody o financovaní či dohody s dodávateľmi;

31 Pozri 1. krok bod A a prílohu II.

USMERNENIE OECD O NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI PRE ZODPOVEDNÉ DODÁVATEĽSKÉ REŤAZCE NERASTNÝCH SUROVÍN Z OBLASTÍ ZASIAHNUTÝCH KONFLIKTOM... © OECD 2013

41

DODATOK O CÍNE, TANTALE A VOLFRÁME

d) iných príslušných medzinárodných nástrojov, ako sú usmernenia OECD pre
nadnárodné podniky, medzinárodné právo v oblasti ľudských práv a medzinárodné
humanitárne právo;
2. určiť,

či

okolnosti

v dodávateľskom

reťazci

(najmä

odpovede

na

odporúčané

usmerňovacie otázky uvedené v dodatku) spĺňajú príslušné normy. Každá odôvodnená
nezrovnalosť medzi skutkovou okolnosťou a normou by sa mala považovať za riziko
s potenciálnymi nepriaznivými vplyvmi.

II. SPOLOČNOSTI V DOLNEJ ČASTI DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA
Spoločnosti v dolnej časti dodávateľského reťazca by mali určiť riziká vo svojom
dodávateľskom reťazci posúdením postupov náležitej starostlivosti svojich taviarní/rafinérií
vzhľadom na toto usmernenie. Spoločnosti v dolnej časti dodávateľského reťazca, pre ktoré
môže byť (vzhľadom na ich veľkosť alebo iné faktory) zložité identifikovať aktérov v hornej
časti dodávateľského reťazca, ktorí sa nachádzajú vyššie ako ich priami dodávatelia, sa
môžu angažovať a aktívne spolupracovať s inými príslušníkmi odvetvia, s ktorými majú
spoločných dodávateľov, alebo so spoločnosťami v dolnej časti dodávateľského reťazca,
s ktorými majú obchodný vzťah, na vykonávaní odporúčaní uvedených v tejto časti s cieľom
určiť taviarne/rafinérie vo svojom dodávateľskom reťazci a posúdiť ich postupy náležitej
starostlivosti

alebo

určiť

prostredníctvom

hodnotiacich

systémov

odvetvia

tie

taviarne/rafinérie, ktoré spĺňajú požiadavky tohto usmernenia, aby od nich mohli získavať
nerastné suroviny.

32

Individuálna zodpovednosť spoločností za ich náležitú starostlivosť

zostáva zachovaná a spoločnosti by mali zabezpečiť, aby sa v každej spoločnej činnosti
náležite prihliadalo na osobitné okolnosti jednotlivých spoločností.

A. Určiť na základe svojho najlepšieho úsilia taviarne/rafinérie vo
svojom dodávateľskom reťazci. Spoločnosti v dolnej časti dodávateľského
reťazca by sa mali zamerať na určenie taviarní/rafinérií nerastných surovín, ktoré
vyrábajú rafinované kovy používané v ich dodávateľskom reťazci. To sa môže
uskutočniť

prostredníctvom

dôverných

diskusií

s bezprostrednými

dodávateľmi

spoločností, začlenením dôverných požiadaviek na zverejnenie dodávateľov do
dodávateľských zmlúv, tým, že priamym dodávateľom sa priamo špecifikujú
taviarne/rafinérie, ktoré spĺňajú požiadavky tohto usmernenia, pomocou systémov na
spoločné využívanie dôverných informácií o dodávateľoch a/alebo prostredníctvom
systémov pre celé odvetvie na zverejnenie aktérov v hornej časti dodávateľského
reťazca.

33

B. Určiť rozsah pôsobnosti posudzovania rizík dodávateľského
reťazca nerastných surovín. Po určení taviarní/rafinérií, ktoré vyrábajú
rafinovaný kov používaný v ich dodávateľskom reťazci by spoločnosti v dolnej časti
32 Pozri program taviarne bez konfliktu, ktorý vypracovali organizácie EICC a GeSI.
33 Pozri 1. krok bod C („zriadiť vnútorné kontroly dodávateľského reťazca nerastných
surovín“) a 1. krok bod D.
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dodávateľského

reťazca

mali

kontaktovať

tieto

taviarne/rafinérie

vo

svojich

dodávateľských reťazcoch a získať od nich počiatočné informácie o krajine pôvodu,
tranzite a prepravných trasách nerastných surovín, ktoré sa používajú medzi baňou
a taviarňami/rafinériami. Spoločnosti v dolnej časti dodávateľského reťazca by mali
preskúmať tieto informácie a všetky informácie vypracované v rámci 1. kroku s cieľom
zamerať posudzovanie rizík na tie nerastné suroviny a tých dodávateľov, na ktorých
upozornili varovné signály týkajúce sa miest pôvodu a tranzitu nerastných surovín
a varovné signály týkajúce sa dodávateľov, ktorých zoznam je uvedený v úvode.

C. Posúdiť, či taviarne/rafinérie vykonali všetky prvky náležitej
starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské reťazce nerastných
surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových
oblastí.
1. Získať dôkazy o postupoch náležitej starostlivosti taviarne/rafinérie.
2. Preskúmať informácie, ktoré vypracovala hodnotiaca skupina.

34

3. Vykonať krížovú kontrolu dôkazov o postupoch náležitej starostlivosti taviarne/rafinérie
vzhľadom na politiku dodávateľského reťazca a procesy náležitej starostlivosti uvedené
v tomto usmernení.
4. Spolupracovať s taviarňou/rafinériou a prispieť k nájdeniu spôsobov na budovanie
kapacity, zmiernenie rizika a zlepšenie vykonávania náležitej starostlivosti, a to aj
prostredníctvom iniciatív pre celé odvetvie.

D. V prípade potreby vykonávať spoločné kontroly na mieste vo
vlastných priestoroch taviarne/rafinérie nerastných surovín, a to
aj prostredníctvom účasti v programoch, ktoré vznikli z podnetu
odvetvia.
3. KROK: VYPRACOVANIE A VYKONÁVANIE STRATÉGIE S CIEĽOM
REAGOVAŤ NA URČENÉ RIZIKÁ
CIEĽ: Vyhodnotiť určené riziká a reagovať na ne s cieľom predísť nepriaznivým vplyvom
alebo ich zmierniť. Spoločnosti môžu na vykonávaní odporúčaní uvedených v tejto časti
spolupracovať prostredníctvom spoločných iniciatív. Individuálna zodpovednosť spoločností
za ich náležitú starostlivosť však zostáva zachovaná a spoločnosti by mali zabezpečiť, aby
sa v každej spoločnej činnosti náležite prihliadalo na osobitné okolnosti jednotlivých
spoločností.

A. Podať správu o zisteniach určenému vyššiemu manažmentu,
pričom v správe sa uvedú získané informácie a aktuálne a potenciálne riziká určené
v rámci posudzovania rizík dodávateľského reťazca.
34 Pozri dodatok: Usmernenie o posudzovaní rizík pre spoločnosti v hornej časti
dodávateľského reťazca.

USMERNENIE OECD O NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI PRE ZODPOVEDNÉ DODÁVATEĽSKÉ REŤAZCE NERASTNÝCH SUROVÍN Z OBLASTÍ ZASIAHNUTÝCH KONFLIKTOM... © OECD 2013

43

DODATOK O CÍNE, TANTALE A VOLFRÁME

B. Vypracovať a prijať plán riadenia rizík.

Spoločnosti by mali prijať plán

riadenia rizík dodávateľského reťazca, v ktorom sa uvedú reakcie spoločnosti na riziká
určené v 2. kroku. Spoločnosti môžu riadiť riziko buď tak, že i) budú pokračovať
v obchodovaní

súbežne

s úsilím

o zmiernenie

rizika;

ii) dočasne

pozastavia

obchodovanie, kým sa vykonáva priebežné merateľné zmierňovanie rizika; alebo
iii) prerušia styky s dodávateľom v prípadoch, keď sa zmiernenie ukazuje ako nemožné
alebo neprijateľné. Na prijatie plánu riadenia rizík a určenie správnej stratégie na
riadenie rizík by spoločnosti mali:
1. preskúmať modelovú politiku dodávateľského reťazca nerastných surovín z oblastí
zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí uvedenú v prílohe II alebo svoju
vlastnú vnútornú politiku, ak je v súlade s prílohou II, s cieľom určiť, či sa určené
riziká môžu zmierniť pokračovaním, pozastavením alebo ukončením vzťahu
s dodávateľmi;
2. riadiť riziká, ktoré si nevyžadujú ukončenie vzťahu s dodávateľom, prostredníctvom
merateľného zmierňovania rizík. Cieľom merateľného zmierňovania rizík by malo byť
presadzovanie

postupného

zlepšovania

výkonnosti

v primeraných

časových

rámcoch. Pri vypracovaní stratégie na zmiernenie rizík by spoločnosti mali:
a)

zvážiť a v prípade potreby prijať kroky na vybudovanie pákového efektu

vo vzťahu k dodávateľom v hornej časti dodávateľského reťazca, ktorí môžu
najúčinnejšie predchádzať určenému riziku alebo ho zmierniť:
i)

SPOLOČNOSTI V HORNEJ ČASTI DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA –
v závislosti od ich pozície v dodávateľskom reťazci majú spoločnosti v hornej
časti dodávateľského reťazca významný aktuálny alebo potenciálny pákový
efekt vo vzťahu k aktérom v dodávateľskom reťazci, ktorí môžu najúčinnejšie
a najpriamejšie zmierňovať podstatné riziká nepriaznivých vplyvov. Ak sa
spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca rozhodnú vykonávať
zmierňovanie rizík a zároveň pokračovať v obchodovaní alebo dočasne
pozastaviť obchodovanie, úsilie o zmiernenie by sa malo sústrediť na
nájdenie spôsobov, ako sa podľa potreby konštruktívne angažovať
s príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom postupne v primeraných
časových rámcoch odstrániť nepriaznivé vplyvy.

35

ii) SPOLOČNOSTI V DOLNEJ ČASTI DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA –
v závislosti od ich pozície v dodávateľskom reťazci sa spoločnostiam v dolnej
časti dodávateľského reťazca odporúča, aby budovali a/alebo uplatňovali svoj
pákový efekt vo vzťahu k dodávateľom v hornej časti dodávateľského
reťazca, ktorí môžu najúčinnejšie a najpriamejšie zmierňovať podstatné riziká
nepriaznivých vplyvov. Ak sa spoločnosti v dolnej časti dodávateľského
35 Spoločnosti by mali v súvislosti s odporúčanou stratégiou riadenia rizík využiť ako
referenčný zdroj prílohu II. Príloha III obsahuje odporúčané opatrenia na zmiernenie
rizík a niektoré odporúčané ukazovatele na meranie zlepšenia. Očakáva sa, že
podrobnejšie usmernenia týkajúce sa zmiernenia rizík vzídu z vykonávacej fázy
usmernenia;
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reťazca rozhodnú vykonávať zmierňovanie rizík a zároveň pokračovať
v obchodovaní

alebo

dočasne

pozastaviť

obchodovanie,

ich

úsilie

o zmiernenie by sa malo sústrediť na hodnotovú orientáciu a budovanie
kapacít dodávateľov tak, aby mohli vykonávať náležitú starostlivosť
a zlepšovať jej vykonávanie. Spoločnosti by mali podporovať členské
organizácie

svojho

medzinárodnými

odvetvia

v tom,

organizáciami,

aby

v spolupráci

mimovládnymi

s príslušnými

organizáciami

(MVO),

zainteresovanými stranami a inými expertmi vypracovali a vykonávali moduly
odbornej prípravy pre spôsobilosť v oblasti náležitej starostlivosti;
b) konzultovať s dodávateľmi a dotknutými zainteresovanými stranami a dohodnúť
sa na stratégii pre merateľné zmiernenie rizík v pláne riadenia rizík. Merateľné
zmiernenie rizík by malo byť prispôsobené konkrétnym dodávateľom spoločnosti
a okolnostiam ich pôsobenia, mali by sa v ňom uviesť jasné výkonnostné ciele
v primeranom

časovom

rámci

a malo

by

zahŕňať

kvalitatívne

a/alebo

kvantitatívne ukazovatele na meranie zlepšenia.
i) SPOLOČNOSTI V HORNEJ ČASTI DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA –
uverejniť

posúdenie

rizík

dodávateľského

reťazca

a plán

riadenia

dodávateľského reťazca, s náležitým ohľadom na obchodné tajomstvo
a ďalšie

aspekty

hospodárskej

súťaže,

36

a sprístupniť

ich

miestnym

a ústredným orgánom, spoločnostiam v hornej časti dodávateľského reťazca,
miestnej občianskej spoločnosti a dotknutým tretím stranám. Spoločnosti by
mali dotknutým zainteresovaným stranám zabezpečiť dostatok času na
preskúmanie posúdenia rizík a plánu riadenia a na reakciu a náležité
zohľadnenie otázok, aspektov a alternatívnych odporúčaní pre riadenie rizík.

C. Vykonávať plán riadenia rizík, monitorovať a sledovať výkonnosť
zmierňovania rizík, podávať správy určenému vyššiemu
manažmentu a zvážiť pozastavenie alebo prerušenie stykov
s dodávateľom v prípade neúspešných pokusov o zmiernenie.
1. SPOLOČNOSTI V HORNEJ ČASTI DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA – spoločnosti
v hornej

časti

dodávateľského

reťazca

by mali

vykonávať

zmierňovanie

rizík

a monitorovať a sledovať jeho výkonnosť v spolupráci a/alebo na základe konzultácií
s miestnymi a ústrednými orgánmi, spoločnosťami v hornej časti dodávateľského
reťazca, medzinárodnými organizáciami alebo organizáciami občianskej spoločnosti
a dotknutými tretími stranami. Spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca môžu
zriadiť alebo podporiť vznik monitorovacích sietí spoločenstva na monitorovanie alebo
sledovanie výkonnosti zmierňovania rizík.

D. Vykonávať dodatočné posúdenie skutočností a rizík v súvislosti
s rizikami, ktoré si vyžadujú zmiernenie, alebo v prípade zmeny
okolností.22 Náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci je dynamický proces
36 Pozri poznámku pod čiarou č. 12.
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a vyžaduje si priebežné monitorovanie rizík. Po vykonaní stratégie na zmiernenie rizík
by spoločnosti mali zopakovať 2. krok s cieľom zabezpečiť účinné riadenie rizík.
Zopakovanie niektorých krokov si okrem toho môže vyžadovať aj akákoľvek zmena
v dodávateľskom reťazci spoločnosti s cieľom predísť nepriaznivým vplyvom alebo ich
zmierniť.

37

4. KROK: USKUTOČNENIE NEZÁVISLÉHO EXTERNÉHO AUDITU
POSTUPOV NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI TAVIARNE/RAFINÉRIE
CIEĽ: Uskutočniť nezávislý externý audit náležitej starostlivosti taviarne/rafinérie pre
zodpovedné dodávateľské reťazce nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom
a vysokorizikových
taviarne/rafinérie

oblastí
a hornej

a prispieť
časti

k zlepšeniu

dodávateľského

postupov
reťazca,

náležitej

a to

aj

starostlivosti

prostredníctvom

akéhokoľvek inštitucionalizovaného mechanizmu, ktorý sa má zriadiť z iniciatívy odvetvia,
s podporou vlád a v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami.

A. Naplánovať nezávislý externý audit náležitej starostlivosti
taviarne/rafinérie pre zodpovedné dodávateľské reťazce
nerastných
surovín
z oblastí
zasiahnutých
konfliktom
a vysokorizikových oblastí. Audit by mal zahŕňať tento rozsah pôsobnosti
a tieto kritériá, zásady a činnosti auditu:

38

1. rozsah pôsobnosti auditu: Do rozsahu pôsobnosti auditu budú patriť všetky činnosti,
procesy

a systémy,

ktoré

taviareň/rafinéria

používa

na

vykonávanie

náležitej

starostlivosti v dodávateľskom reťazci nerastných surovín z oblastí zasiahnutých
konfliktom a vysokorizikových oblastí. Tento rozsah pôsobnosti okrem iného zahŕňa
vykonávanie kontrol taviarne/rafinérie v dodávateľskom reťazci nerastných surovín,
informácie o dodávateľoch, spracovateľskom reťazci a ďalšie informácie o nerastných
surovinách

poskytované

spoločnostiam

v dolnej

časti

dodávateľského

reťazca,

posudzovanie rizík, ktoré vykonáva taviareň/rafinéria, vrátane skúmania na mieste
a stratégie taviarne/rafinérie pre riadenie rizík;
2. kritériá auditu: v rámci auditu by sa malo určiť, či sú procesy náležitej starostlivosti
37 Zmena okolností by sa mala určiť na základe citlivosti voči rizikám prostredníctvom
priebežného monitorovania dokumentácie spracovateľského reťazca spoločností
a kontextu oblastí pôvodu a prepravy nerastných surovín, ktoré sú zasiahnuté
konfliktom. Takáto zmena okolností môže zahŕňať zmenu dodávateľa alebo aktéra
v spracovateľskom reťazci, miesta pôvodu, prepravných trás alebo miesta vývozu.
Môže takisto zahŕňať faktory osobitné pre daný kontext, ako je eskalácia konfliktu
v konkrétnych oblastiach, zmeny vojenského personálu, ktorý vykonáva dohľad nad
oblasťou, a zmeny zodpovednosti a kontroly v bani, kde sa nerastná surovina ťaží.
38 V tomto odporúčaní sa uvádzajú niektoré základné zásady, rozsah pôsobnosti, kritériá
a iné základné informácie, ktoré môžu spoločnosti zvážiť, keď zadávajú vykonanie
nezávislého externého auditu postupov náležitej starostlivosti taviarní/rafinérií pre
konkrétny dodávateľský reťazec. Pokiaľ ide o podrobné požiadavky týkajúce sa
programov auditu (vrátane povinností, postupov, uchovávania záznamov,
monitorovania a revízie programu) a postupný prehľad činností auditu, spoločnosti by
mali použiť medzinárodnú normu ISO 19011:2002 (ďalej len „ISO 19011").
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taviarne/rafinérie v súlade s normami a procesmi tohto usmernenia o náležitej starostlivosti;
3. zásady auditu:
a) nezávislosť: na zachovanie neutrality a nestrannosti auditov musia byť organizácia
vykonávajúca audit a všetci členovia skupiny vykonávajúcej audit (ďalej len audítori“)
nezávislí od taviarne/rafinérie, ako aj od dcérskych spoločností, nadobúdateľov licencie,
zmluvných partnerov, dodávateľov taviarne/rafinérie a spoločností spolupracujúcich na
spoločnom audite. To najmä znamená, že audítori nesmú byť v konflikte záujmov
s organizáciou, v ktorej sa vykonáva audit, a to vrátane obchodného alebo finančného
vzťahu s organizáciou, v ktorej sa vykonáva audit (v podobe majetkovej účasti,
dlhopisov, cenných papierov), ani nesmeli poskytovať spoločnosti, v ktorej sa vykonáva
audit, nijaké iné služby, najmä služby týkajúce sa postupov náležitej starostlivosti alebo
operácií dodávateľského reťazca, ktoré sa v tejto spoločnosti posudzujú, počas obdobia
39

24 mesiacov predchádzajúcich auditu;

b) spôsobilosť: audítori by mali spĺňať požiadavky uvedené v kapitole 7 normy
ISO 19011 o spôsobilosti a hodnotení audítorov. Audítori musia mať najmä
vedomosti a zručnosti v týchto oblastiach:40
i) zásady, postupy a techniky na vykonávanie auditu (ISO 19011);
ii) zásady, postupy a techniky spoločnosti týkajúce sa náležitej starostlivosti
v dodávateľskom reťazci;
iii) organizačná štruktúra prevádzok spoločnosti, najmä pokiaľ ide o obstarávanie
nerastných surovín a dodávateľský reťazec nerastných surovín spoločnosti;
iv) sociálny, kultúrny a historický kontext oblastí zasiahnutých konfliktom, z ktorých
nerastné suroviny pochádzajú alebo v ktorých sa prepravujú, vrátane príslušných
jazykových schopností a kultúrne primeranej citlivosti na vykonávanie auditov;
v) všetky uplatniteľné normy vrátane modelovej politiky dodávateľského reťazca pre
nerastné suroviny z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí
(príloha II);
c) zodpovednosť: na monitorovanie schopnosti audítorov vykonávať audit v súlade
s programom auditu na základe cieľov, rozsahu pôsobnosti a kritérií auditu sa môžu
používať ukazovatele výkonnosti posudzované vzhľadom na záznamy programu
auditu.

41

4. činnosti auditu:
a) príprava auditu: ciele, rozsah pôsobnosti, jazyk a kritériá auditu by sa mali audítorom
jasne oznámiť, pričom všetky nejasnosti medzi organizáciou, v ktorej sa audit

39 Pozri kapitolu VIII bod A charty združenia pre spravodlivú prácu.
40 Požadované vedomosti a zručnosti sa môžu určiť podľa vzdelania a pracovných
skúseností audítora, ako sa stanovuje v kapitole 7 ods. 4 normy ISO 19011:2002.
Audítori takisto musia preukázať osobnostné vlastnosti ako profesionalita, nestrannosť
a čestnosť.
41 Pozri kapitolu 5 ods. 6 normy ISO 19011.
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42

vykonáva, a audítormi by sa mali vysvetliť pred začatím auditu. Audítori by mali určiť
uskutočniteľnosť auditu na základe dostupnosti času, zdrojov, informácií a spolupráce
príslušných strán;

43

b) preskúmanie dokumentov: mali by sa preskúmať vzorky všetkých dokumentov, ktoré
boli vyhotovené ako súčasť náležitej starostlivosti taviarne/rafinérie v dodávateľskom
reťazci nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom, s cieľom „určiť súlad
systému s kritériami auditu na základe dokumentov“.

44

To okrem iného zahŕňa

dokumentáciu vnútorných kontrol dodávateľského reťazca (vzorku dokumentácie
spracovateľského reťazca, záznamy o platbách), príslušnú komunikáciu a zmluvné
ustanovenia s dodávateľmi, dokumentáciu vytvorenú v rámci posudzovania rizík
spoločnosti (vrátane všetkých záznamov o obchodných partneroch a dodávateľoch,
pohovoroch a posudzovaní na mieste) a akékoľvek dokumenty týkajúce sa stratégií
riadenia rizík (napr. dohody s dodávateľmi o ukazovateľoch zlepšenia);
c) prešetrovanie na mieste: pred začiatkom prešetrovaní na mieste by audítori mali
pripraviť plán auditu

45

a všetky pracovné dokumenty.

46

Mali by sa overiť dôkazy

z posudzovania rizík dodávateľského reťazca taviarne/rafinérie a riadenia rizík
dodávateľského reťazca taviarne/rafinérie. Audítori by mali zhromaždiť ďalšie dôkazy
a overiť informácie vykonávaním príslušných pohovorov, zisťovaním a preskúmaním
47

dokumentov. Prešetrovanie na mieste by malo zahŕňať:
i) zariadenia taviarne/rafinérie a lokality, kde taviareň/rafinéria vykonáva náležitú
starostlivosť pre zodpovedné dodávateľské reťazce nerastných surovín z oblastí
zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí;
ii) vzorku

dodávateľov

taviarne/rafinérie

(medzinárodných

obchodníkov

s koncentrátom, spoločnosti na opätovné spracovanie aj miestnych vývozcov), čo
zahŕňa priestory dodávateľa;
iii) stretnutie s hodnotiacou skupinou (pozri dodatok) s cieľom preskúmať normy
a metódy na získavanie overiteľných, spoľahlivých a aktuálnych informácií
a vykonať audit vzorky dôkazov, o ktoré sa taviareň/rafinéria opiera pri vykonávaní
náležitej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské reťazce nerastných surovín
z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí. V rámci prípravy na
stretnutie by audítori mali požiadať o informácie a predložiť otázky skupine pre
hodnotenie na mieste;
iv) konzultácie s orgánmi miestnej a ústrednej verejnej správy, skupinami
expertov

OSN,

mierovými

misiami

OSN

a miestnou

občianskou

spoločnosťou;

42
43
44
45
46
47
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Pozri kapitolu 6 ods. 2 normy ISO 19011.
Tamže.
Pozri kapitolu 6 ods. 3 normy IS0 19011.
Pozri kapitolu 6 ods. 4 bod 1 normy ISO 19011.
Pozri kapitolu 6 ods. 4 bod 3 normy ISO 19011.
Pozri kapitolu 6 ods. 5 bod 4 normy ISO 19011.
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d) závery auditu: Audítori by mali vypracovať zistenia, podľa ktorých na základe
zhromaždených dôkazov určia súlad náležitej starostlivosti taviarne/rafinérie pre
zodpovedné dodávateľské reťazce nerastných surovín z oblastí zasiahnutých
konfliktom a vysokorizikových oblastí s týmto usmernením. Audítori by mali v správe
o audite predložiť taviarni/rafinérii odporúčania na zlepšenie ich postupov náležitej
starostlivosti.

B. Vykonať audit v súlade s uvedeným rozsahom pôsobnosti
a kritériami, zásadami a činnosťami auditu.
1. VYKONÁVANIE AUDITU. V súčasnej situácii by mali všetci aktéri v dodávateľskom
reťazci spolupracovať prostredníctvom svojich odvetvových organizácií s cieľom
zabezpečiť, aby sa audit vykonával v súlade s uvedeným rozsahom pôsobnosti
a kritériami, zásadami a činnosťami auditu.
a) OSOBITNÉ ODPORÚČANIA – pre miestnych vývozcov nerastných surovín
i) Umožniť prístup do priestorov spoločnosti a k všetkým dokumentom a záznamom
o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci.
ii) Uľahčiť bezpečný prístup skupine pre hodnotenie na mieste. Koordinovať logistiku
s cieľom poskytnúť bezpečné miesto stretnutia pre skupiny vykonávajúce audit
a skupinu pre hodnotenie na mieste.
b) OSOBITNÉ ODPORÚČANIA – pre medzinárodných obchodníkov s koncentrátmi
a spoločnosti na opätovné spracovanie nerastných surovín
i) Umožniť prístup do priestorov spoločnosti a k všetkým dokumentom a záznamom
o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci.
c) OSOBITNÉ ODPORÚČANIA – pre taviarne/rafinérie
i)

Umožniť prístup do priestorov spoločnosti a k všetkým dokumentom a záznamom
o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci.

ii) Uľahčiť kontakt so vzorkou dodávateľov, ktorých vybrala skupina vykonávajúca
audit.
d) OSOBITNÉ ODPORÚČANIA – pre všetky spoločnosti v dolnej časti
dodávateľského reťazca
i) Odporúča sa, aby sa na audite podieľali všetky spoločnosti v dolnej časti
dodávateľského reťazca a prostredníctvom svojich odvetvových organizácií alebo
inými prostriedkami prispeli k vymenovaniu audítorov a vymedzili podmienky
auditu v súlade s normami a procesmi uvedenými v tomto usmernení. Malé
a stredné podniky sa podporujú v tom, aby do takýchto odvetvových organizácií
vstúpili alebo aby s nimi budovali partnerstvá.
2. INŠTITUCIONALIZOVANÝ MECHANIZMUS PRE ZODPOVEDNÉ DODÁVATEĽSKÉ
REŤAZCE NERASTNÝCH SUROVÍN Z OBLASTÍ ZASIAHNUTÝCH KONFLIKTOM
A VYSOKORIZIKOVÝCH OBLASTÍ. Všetci aktéri v dodávateľskom reťazci, v spolupráci
a s podporou vlád a občianskej spoločnosti, môžu zvážiť začlenenie uvedeného rozsahu
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pôsobnosti a kritérií, zásad a činností auditu do inštitucionalizovaného mechanizmu,
ktorého úlohou by bol dohľad nad vykonávaním náležitej starostlivosti pre zodpovedné
dodávateľské

reťazce

nerastných

surovín

z oblastí

zasiahnutých

konfliktom

a vysokorizikových oblastí a podpora tohto vykonávania. Inštitúcia by mala vykonávať
tieto činnosti:
a) v súvislosti s auditmi:
i)

akreditácia audítorov;

ii) dohľad nad auditmi a ich overovanie;
iii) uverejňovanie správ o audite s náležitým ohľadom na obchodné tajomstvo
a aspekty hospodárskej súťaže;

48

b) vypracovať a vykonávať moduly na budovanie spôsobilostí dodávateľov na
vykonávanie náležitej starostlivosti a zmiernenie rizika;
c) prijímať a vybavovať sťažnosti zainteresovaných strán s príslušnou spoločnosťou.

5. KROK: KAŽDOROČNÉ PODÁVANIE SPRÁV O NÁLEŽITEJ
STAROSTLIVOSTI
V DODÁVATEĽSKOM REŤAZCI
CIEĽ: Podávať verejné správy o náležitej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské
reťazce nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí
s cieľom vybudovať dôveru verejnosti v opatrenia, ktoré spoločnosti prijímajú.

A. Každoročne podávať správy o dodatočných informáciách
o náležitej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské reťazce
nerastných
surovín
z oblastí
zasiahnutých
konfliktom
a vysokorizikových oblastí alebo, pokiaľ je to možné, začleniť
tieto informácie do výročných správ o udržateľnosti alebo správ
o sociálnej zodpovednosti podnikov.
A. 1. OSOBITNÉ ODPORÚČANIA – pre všetky spoločnosti v hornej časti
dodávateľského reťazca

1. Systémy riadenia spoločnosti: zaviesť politiku spoločnosti pre náležitú starostlivosť
v dodávateľskom reťazci; vysvetliť štruktúru riadenia, ktorá zodpovedá za náležitú
starostlivosť spoločnosti, a kto v spoločnosti je priamo zodpovedný; opísať systémy
kontroly dodávateľského reťazca nerastných surovín, ktoré spoločnosť zaviedla,
vysvetliť, ako fungujú a aké údaje, ktorými sa posilnilo úsilie spoločnosti v oblasti
náležitej starostlivosti v období, na ktoré sa správa vzťahuje, tieto systémy priniesli;
opísať databázu spoločnosti a jej systém uchovávania záznamov a vysvetliť metódy
zverejňovania všetkých dodávateľov až k bani, v ktorej sa surovina vyťažila, aktérom
v dolnej časti dodávateľského reťazca; v súlade s kritériami a zásadami iniciatívy EITI
zverejniť informácie o platbách, ktoré sa uhrádzali vládam.
48 Pozri poznámku pod čiarou č. 12.
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2. Posudzovanie rizík spoločnosti v dodávateľskom reťazci: Uverejniť posúdenie rizík
s náležitým ohľadom na obchodné tajomstvo a iné aspekty hospodárskej súťaže.

49

Uviesť metodiku, postupy a informácie získané posudzovaním na mieste; vysvetliť
metodiku spoločnosti na posudzovanie rizík dodávateľského reťazca.
3. Riadenie rizík: Opísať kroky prijaté na riadenie rizík vrátane súhrnnej správy o stratégii
na zmiernenie rizík v pláne riadenia rizík a odbornú prípravu na zvyšovanie spôsobilosti,
ak existuje, a zapojenie dotknutých zainteresovaných strán. Zverejniť úsilie, ktoré
spoločnosť vynaložila na monitorovanie a sledovanie výkonnosti.

A. 2. OSOBITNÉ ODPORÚČANIA – pre taviarne/rafinérie
1. Audit: Uverejniť správy o audite taviarní/rafinérií s náležitým ohľadom na obchodné
tajomstvo a iné aspekty hospodárskej súťaže.
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A. 3. OSOBITNÉ ODPORÚČANIA – pre všetky spoločnosti v dolnej časti
dodávateľského reťazca
1. Systémy riadenia spoločnosti: zaviesť politiku spoločnosti pre náležitú starostlivosť
v dodávateľskom reťazci; vysvetliť štruktúru riadenia, ktorá zodpovedá za náležitú
starostlivosť spoločnosti, a kto v spoločnosti je priamo zodpovedný.
2. Posudzovanie a riadenie rizík: Opísať kroky prijaté na identifikáciu taviarní/rafinérií
v dodávateľskom reťazci a posúdenie ich postupov náležitej starostlivosti vrátane
uverejneného zoznamu taviarní/rafinérií, ktoré splnili požiadavky prostredníctvom
hodnotiacich

systémov

odvetvia

v súlade

s procesmi

náležitej

starostlivosti

odporúčanými v tomto usmernení. Opísať kroky prijaté na riadenie rizík.
3. Audit: Uverejniť správy o audite ich postupov náležitej starostlivosti s náležitým ohľadom
na obchodné tajomstvo a iné aspekty hospodárskej súťaže

51 a

reakcia na určené riziká.

49 Obchodné tajomstvo a ďalšie aspekty hospodárskej súťaže zahŕňajú informácie
o cenách a dodávateľské vzťahy bez toho, aby bol dotknutý následný vyvíjajúci sa
výklad. Všetky informácie sa poskytnú akémukoľvek regionálnemu či globálnemu
inštitucionalizovanému mechanizmu hneď po jeho zavedení, s mandátom
zhromažďovať a spracovávať informácie o nerastných surovinách z oblastí
zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí.
50 Pozri poznámku pod čiarou č. 34.
51 Pozri poznámku pod čiarou č. 34.
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DODATOK

Usmernenie o posudzovaní rizík pre spoločnosti
v hornej časti dodávateľského reťazca
A. Vytvorenie priaznivých podmienok pre účinné posúdenie rizík.
Spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca by pri plánovaní a vytváraní štruktúry
posudzovania rizík dodávateľského reťazca mali zohľadniť tieto odporúčané opatrenia:
1. Použiť prístup založený na dôkazoch. Závery posúdenia rizík spoločnosti by mali byť
potvrdené overiteľnými, spoľahlivými a aktuálnymi dôkazmi, ktoré by sa mali získať
skúmaním na mieste, ktoré vykonáva skupina pre hodnotenie na mieste.
2. Zachovať spoľahlivosť a kvalitu posúdenia skutočností a rizík dodávateľského
reťazca spoločnosti, a to tak, že sa zabezpečí, aby hodnotitelia spoločnosti boli nezávislí
52

od činnosti, ktorá sa posudzuje, a aby neboli v konflikte záujmov. Hodnotitelia spoločnosti
sa musia zaviazať, že budú podávať správy pravdivo a presne a budú dodržiavať najvyššie
53

profesijné etické normy a vykonávať „náležitú odbornú starostlivosť“.
3. Zabezpečiť

primeranú

úroveň

kompetencií,

a to

zamestnaním

odborníkov

s vedomosťami a zručnosťami v čo najväčšom počte týchto oblastí: posudzovaný
operačný kontext (napr. jazykové schopnosti, kultúrna citlivosť), podstata rizík
súvisiacich s konfliktom (napr. normy v prílohe II, ľudské práva, medzinárodné
humanitárne právo, korupcia, finančná trestná činnosť, konflikt a financovanie strán
konfliktu, transparentnosť), povaha a forma dodávateľského reťazca nerastných surovín
(napr. obstarávanie nerastných surovín) a normy a procesy, ktoré sú uvedené v tomto
usmernení o náležitej starostlivosti.

B. Zriadiť skupinu pre hodnotenie na mieste (ďalej len „hodnotiaca
skupina“)
v oblastiach
zasiahnutých
konfliktom
a vysokorizikových oblastiach, z ktorých nerastné suroviny
pochádzajú alebo ktorými sa prepravujú, s cieľom získať
a uchovávať informácie o dodávateľoch a okolnostiach ťažby
nerastných surovín, obchodovania a zaobchádzania s nimi a ich
vývozu. Spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca môžu takúto skupinu
zriadiť spoločne v spolupráci s inými spoločnosťami v hornej časti dodávateľského
reťazca, ktoré majú z týchto oblastí dodávky alebo v týchto oblastiach pôsobia (ďalej len
„spolupracujúce spoločnosti“).

52 Článok 4, ISO 19011:2002.
53 Článok 4, ISO 19011:2002.
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1. Spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca, ktoré zriaďujú hodnotiacu skupinu,
by mali:
a) zabezpečiť, aby hodnotiaca skupina pri získavaní informácií konzultovala s orgánmi
miestnej

a ústrednej

verejnej

správy

s cieľom

posilniť

spoluprácu

a otvoriť

komunikačné cesty medzi inštitúciami verejnej správy, občianskou spoločnosťou
a miestnymi dodávateľmi;
b) zabezpečiť,

aby

hodnotiaca

skupina

pravidelne

konzultovala

s miestnymi

organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré majú vedomosti a odborné znalosti na
miestnej úrovni;
c) v príslušných prípadoch zriadiť monitorovacie siete spoločenstva na poskytovanie
informácií hodnotiacej skupine alebo podporiť vytvorenie takýchto sietí;
d) spoločne využívať informácie, ktoré získala a uchováva hodnotiaca skupina, v rámci
celého dodávateľského reťazca, prednostne prostredníctvom počítačového systému,
ktorý je spoločnostiam v dodávateľskom reťazci prístupný cez internet, a v rámci
akéhokoľvek regionálneho či globálneho inštitucionalizovaného mechanizmu hneď po
jeho zavedení, s mandátom zhromažďovať a spracovávať informácie o nerastných
surovinách z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí.
2. Spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca, ktoré zriaďujú hodnotiacu
skupinu, by mali vymedziť rozsah pôsobnosti a kapacity skupiny pre hodnotenie na
mieste na vykonávanie týchto činností:
a) získať priame dôkazy o skutkových okolnostiach ťažby nerastných surovín,
obchodovania a zaobchádzania s nimi a ich vývozu. To zahŕňa:
i) militarizáciu banských lokalít, prepravných trás a miest, kde sa s nerastnými
surovinami obchoduje. Hodnotiaca skupina by mala sledovať militarizáciu
banských lokalít, prepravných trás a miest, kde sa s nerastnými surovinami
obchoduje. Interaktívne mapy, v ktorých je označená poloha baní, ozbrojených
skupín, obchodných trás, cestných uzáver a letísk, môžu pre spoločnosti
predstavovať doplňujúci zdroj informácií.

54

Sledovanie militarizácie banských

lokalít, prepravných trás a miest, kde sa s nerastnými surovinami obchoduje,
znamená určenie skutkových okolností, ktoré majú za následok priamu alebo
nepriamu podporu neštátnych ozbrojených skupín a verejných alebo súkromných
bezpečnostných síl (ako sa vymedzuje v modelovej politike dodávateľského
reťazca v prílohe II);
ii) závažné zneužívanie spojené s ťažbou a prepravou nerastných suroví alebo
obchodovaním

s nimi

(ako

sa

vymedzuje

v modelovej

politike

dodávateľského reťazca v prílohe II), ktorého sa dopúšťajú verejné alebo
súkromné bezpečnostné sily, neštátne ozbrojené skupiny alebo iné tretie
strany pôsobiace v banských oblastiach, na prepravných trasách alebo

54 Ako mapa Konžskej demokratickej republiky, mapa ministerstva zahraničných vecí
USA, mapa medzinárodnej mierovej informačnej služby (IPSI).
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v miestach, kde sa s nerastnými surovinami obchoduje;
b) odpovedať na osobitné otázky alebo žiadosti o objasnenie, ktoré predložili
spolupracujúce spoločnosti, a predkladať odporúčania pre posúdenie rizík a riadenie
rizík spoločnosti. Všetky spolupracujúce spoločnosti môžu skupine pre hodnotenie na
55

mieste predkladať otázky alebo požadovať objasnenie v týchto oblastiach:

i) dôkazy vytvorené v rámci systému vysledovateľnosti a spracovateľského reťazca
[1. krok bod C] a posúdenia rizík [2. krok];
ii) informácie

o dodávateľoch

(sprostredkovateľoch

a vývozcoch)

v súlade

s protokolmi podľa zásady poznaj svojho klienta/dodávateľa, ako sú protokoly
vykonávané prostredníctvom systémov na dodržiavanie zásad boja proti praniu
špinavých peňazí;

56

c) prijímať a posudzovať sťažnosti, ktoré vzniesli zainteresované strany na mieste,
a oznámiť ich spolupracujúcim spoločnostiam.

B. 1. OSOBITNÉ ODPORÚČANIA – pre miestnych vývozcov
1. Uľahčiť hodnotiacej skupine miestnu logistiku a reagovať na všetky žiadosti o pomoc.
2. Uľahčiť prístup hodnotiacej skupiny k všetkým sprostredkovateľom, konsolidátorom
a prepravcom v hornej časti dodávateľského reťazca.
3. Umožniť hodnotiacej skupine prístup do všetkých priestorov spoločnosti, a to vrátane
priestorov v susedných krajinách alebo iných krajinách, kde sa môže vykonávať
prekládka alebo zmena označenia, ako aj k všetkým účtovným knihám, záznamom alebo
iným dôkazom o postupoch obstarávania, úhradách daní, poplatkov

a odmien

a k vývozným dokumentom.
4. Umožniť hodnotiacej skupine prístup k všetkým informáciám, ktoré boli získané
a uchovávané ako súčasť postupov náležitej starostlivosti spoločnosti, vrátane platieb
uhradených neštátnym ozbrojeným skupinám a verejným alebo súkromným ozbrojeným
silám.
5. Určiť príslušných zamestnancov, ktorí budú pôsobiť ako kontaktné osoby pre hodnotiacu
skupinu.

B.
2. OSOBITNÉ ODPORÚČANIA – pre medzinárodných obchodníkov
s koncentrátmi a spoločnosti na opätovné spracovanie nerastných surovín
1. Uľahčiť hodnotiacej skupine prístup k všetkým cezhraničným prepravcom, umožniť im,
aby sa na základe ohlásenia pripojili k cezhraničnej preprave nerastných surovín.
2. Umožniť hodnotiacim skupinám prístup do všetkých priestorov vo vlastníctve

55 Otázky a objasnenia by sa mali zaznamenať a vložiť do informačných systémov na
budúce použitie, monitorovanie a aktualizovanie, aby boli spoločne prístupné
spolupracujúcim spoločnostiam.
56 Pozri Finančná akčná skupina, Usmernenia o prístupe k boju proti praniu špinavých
peňazí a financovaniu terorizmu založenom na rizikách, jún 2007, oddiel 3 ods. 10.

54

USMERNENIE OECD O NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI PRE ZODPOVEDNÉ DODÁVATEĽSKÉ REŤAZCE NERASTNÝCH SUROVÍN Z OBLASTÍ ZASIAHNUTÝCH KONFLIKTOM... © OECD 2013

DODATOK O CÍNE, TANTALE A VOLFRÁME

medzinárodných obchodníkov s koncentrátmi a spoločností na opätovné spracovanie
nerastných surovín v susedných krajinách alebo iných krajinách, kde sa môže vykonávať
prekládka alebo zmena označenia nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom
alebo vysokorizikových oblastí, alebo kde sa vie o existencii únikov v dodávateľskom
reťazci alebo kde je ich existencia možná.
3. Umožniť hodnotiacej skupine prístup k všetkým účtovným knihám, záznamom alebo
iným dôkazom o postupoch obstarávania, úhradách daní, poplatkov

a odmien

a k vývozným dokumentom.
4. Umožniť hodnotiacej skupine prístup k všetkým informáciám, ktoré boli získané
a uchovávané ako súčasť postupov náležitej starostlivosti spoločnosti, vrátane platieb
uhradených neštátnym ozbrojeným skupinám a verejným alebo súkromným ozbrojeným
silám.
5. Aktívne poskytovať hodnotiacej skupine záznamy nerastných surovín z iných miest
pôvodu a tranzitu nerastných surovín, na ktoré sa vzťahujú varovné signály.
6. Určiť príslušných zamestnancov, ktorí budú pôsobiť ako kontaktné osoby pre hodnotiacu
skupinu.

B. 3. OSOBITNÉ ODPORÚČANIA – pre taviarne/rafinérie
1. Určiť príslušných zamestnancov, ktorí budú pôsobiť ako kontaktné osoby pre hodnotiacu
skupinu.
2. Umožniť hodnotiacej skupine prístup k všetkým účtovným knihám, záznamom alebo
iným dôkazom o postupoch obstarávania, úhradách daní, poplatkov

a odmien

a k vývozným dokumentom.
3. Umožniť hodnotiacej skupine prístup k všetkým informáciám, ktoré boli získané
a uchovávané ako súčasť postupov náležitej starostlivosti spoločnosti.

C. ODPORÚČANÉ OTÁZKY, KTORÉ BY MALO ZODPOVEDAŤ
POSUDZOVANIE SPOLOČNOSTI: Tieto otázky sa týkajú spoločných
okolností, ktoré boli zistené v dodávateľskom reťazci cínu, tantalu, volfrámu, ich rúd
a kovových derivátov, a ktoré vedú k vzniku rizík.
1. Poznať kontext oblasti zasiahnutej konfliktom a vysokorizikovej oblasti pôvodu,
tranzitu a/alebo vývozu nerastnej suroviny
a) Preskúmajte profily oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí
pôvodu, susedných a tranzitných krajín (vrátane potenciálnych prepravných trás
a miest ťažby, obchodovania, zaobchádzania a vývozu). Príslušné informácie budú
zahŕňať verejné správy (vlád, medzinárodných organizácií, MVO a médií), mapy,
správy OSN, sankcie Bezpečnostnej rady OSN, literatúru odvetvia o ťažbe
nerastných surovín a jej vplyve na konflikt, ľudské práva či poškodenie životného
prostredia v krajine potenciálneho pôvodu, alebo iné verejné vyhlásenia (napr.
z etických dôchodkových fondov).
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b) Majú v tejto oblasti alebo v jej blízkosti základňu medzinárodné subjekty, ktoré sú
schopné zasiahnuť a vyšetrovať, ako sú mierové jednotky OSN? Môžu sa tieto
systémy použiť na identifikáciu aktérov v dodávateľskom reťazci? Existujú miestne
prostriedky, ktoré sa dajú využiť na riešenie aspektov súvisiacich s prítomnosťou
ozbrojených skupín alebo iných prvkov konfliktu? Dokážu takéto aspekty riešiť
príslušné vnútroštátne, provinčné a/alebo miestne regulačné orgány, do ktorých
právomoci patria otázky ťažby?
42

2. Poznať svojich dodávateľov a obchodných partnerov

a) Kto sú dodávatelia alebo iné strany podieľajúce sa na financovaní a ťažbe
nerastných surovín, obchodovaní s nimi a ich preprave medzi miestom ťažby
a miestom, kde nerastné suroviny preberá spoločnosť vykonávajúca náležitú
starostlivosť? Identifikujte všetkých významných aktérov v dodávateľskom reťazci,
zozbierajte

informácie

o vlastníctve

(vrátane

konečných

užívateľov

výhod),

podnikovej štruktúre, menách funkcionárov a riaditeľov spoločnosti, vlastníckych
podieloch spoločnosti alebo funkcionárov v iných organizáciách, obchodných,
vládnych, politických alebo vojenských väzbách spoločnosti a funkcionárov (najmä so
zameraním sa na potenciálne vzťahy s neštátnymi ozbrojenými skupinami alebo
verejnými alebo súkromnými bezpečnostnými silami).
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b) Aké systémy obstarávania a náležitej starostlivosti majú títo dodávatelia zavedené?
Aké politiky dodávateľského reťazca dodávatelia prijali a ako ich začlenili do svojich
procesov riadenia? Ako zriaďujú vnútorné kontroly nerastných surovín? Ako
presadzujú politiky a podmienky u svojich dodávateľov?
3. Poznať podmienky ťažby nerastných surovín v oblastiach zasiahnutých
konfliktom a vysokorizikových oblastiach
a) Aký je presný pôvod nerastných surovín (o ktoré konkrétne bane ide)?
b) Aký bol spôsob ťažby? Zistite, či nerastné suroviny vyťažili drobné a malé banské
podniky alebo veľké banské podniky,
42. Pozri Finančná akčná skupina, Usmernenia o prístupe k boju proti praniu špinavých
peňazí a financovaniu terorizmu založenom na rizikách, jún 2007, oddiel 3 ods. 10.
Pozri 2. krok.
43. Pozri kapitolu VI, Guidelines on reputational due diligence (Usmernenia o náležitej
starostlivosti z hľadiska dobrej povesti), Medzinárodné združenie producentov ropy
a plynu (správa č 356, 2004). Pozri takisto 5. kapitolu s názvom Poznať klientov
a obchodných partnerov v nástroji OECD pre informovanosť o rizikách pre nadnárodné
podniky pôsobiace v oblastiach so slabou správou, 2006.
a ak išlo o drobné a malé banské podniky, zistite, pokiaľ je to možné, či ich vyťažili
jednotliví drobní baníci, družstvá, združenia alebo malé podniky drobných baníkov.
Zistite, aké dane, odmeny a poplatky boli uhradené vládnym inštitúciám a ako boli
tieto platby zverejnené.
c) Zahŕňajú podmienky ťažby prítomnosť a zapojenie neštátnych ozbrojených skupín
alebo verejných alebo súkromných bezpečnostných síl, a to aj v jednej alebo
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viacerých týchto oblastiach: priama kontrola bane alebo prepravných trás v okolí
bane; ukladanie daní baníkom alebo vymáhanie nerastných surovín; podiely
konečných užívateľov výhod alebo iné vlastnícke podiely v banskej lokalite alebo
banské práva neštátnych ozbrojených skupín alebo verejných alebo súkromných
bezpečnostných síl a/alebo ich rodinných príslušníkov a/alebo spoločníkov; účasť na
ťažbe ako zdroji druhého príjmu v čase „mimo služby“ alebo zaisťovanie bezpečnosti
baníkov za úhradu alebo prostredníctvom daní z produkcie? Majú niektoré z týchto
ozbrojených skupín alebo vojenských jednotiek účasť alebo záujem na konflikte?
Zúčastnili sa ktorékoľvek z nich v minulosti na rozsiahlom porušovaní ľudských práv
alebo na iných zločinoch?
d) Aké sú podmienky ťažby? Zistite najmä, či existujú i) akékoľvek formy mučenia,
krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania vykonávané na účely ťažby
nerastných surovín; ii) akékoľvek formy nútenej alebo povinnej práce, čo znamená
práce alebo služby, ktorá sa od ktorejkoľvek osoby vynucuje pod hrozbou trestu a na
ktorú sa táto osoba dobrovoľne neponúkla; iii) najhoršie formy detskej práce na účely
ťažby nerastných surovín; iv) iné hrubé porušovanie ľudských práv a zneužívanie,
ako je rozsiahle sexuálne násilie v banských lokalitách alebo počas ťažby nerastných
surovín alebo v) vojnové zločiny alebo iné závažné porušovanie medzinárodného
humanitárneho práva, zločiny proti ľudskosti alebo genocída.
4. Poznať podmienky prepravy nerastných surovín a zaobchádzania
a obchodovania s nerastnými surovinami v oblastiach zasiahnutých konfliktom
a vysokorizikových oblastiach
a) Nachádzali sa odberatelia z dolnej časti dodávateľského reťazca pri bani alebo inde?
Zaobchádzalo sa s nerastnými surovinami od rôznych baníkov samostatne,
spracovávali sa samostatne a boli pri predaji do dolnej časti dodávateľského reťazca
oddelené? Ak nie, na akom mieste sa nerastné suroviny spracovali, konsolidovali
a zmiešavali pri predaji do dolnej časti dodávateľského reťazca?
b) Kto boli sprostredkovatelia, ktorí zaobchádzali s nerastnými surovinami? Zistite, či
existujú oznámenia alebo podozrenia, že niektorí z týchto sprostredkovateľov ťažili
nerastné suroviny alebo s nimi obchodovali v spojení s neštátnymi ozbrojenými
skupinami.
c) V akom rozsahu, ak vôbec, sú do obchodovania s nerastnými surovinami, prepravy
nerastných surovín alebo ich zdaňovania priamo či nepriamo zapojené verejné alebo
súkromné bezpečnostné sily alebo neštátne ozbrojené skupiny? Majú verejné alebo
súkromné bezpečnostné sily alebo neštátne ozbrojené skupiny akýkoľvek prospech
z obchodovania s nerastnými surovinami, prepravy nerastných surovín alebo ich
zdaňovania, ktoré vykonávajú iné strany, a to aj prostredníctvom väzieb so
sprostredkovateľmi alebo vývozcami?
d) V akom rozsahu, ak vôbec, sú verejné alebo súkromné bezpečnostné sily alebo
neštátne ozbrojené skupiny prítomné na obchodných a prepravných trasách?
Prichádza pri obchodovaní s nerastnými surovinami, ich preprave alebo zdaňovaní
k akémukoľvek porušovaniu ľudských práv? Existujú napríklad dôkazy o používaní

USMERNENIE OECD O NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI PRE ZODPOVEDNÉ DODÁVATEĽSKÉ REŤAZCE NERASTNÝCH SUROVÍN Z OBLASTÍ ZASIAHNUTÝCH KONFLIKTOM... © OECD 2013

57

DODATOK O CÍNE, TANTALE A VOLFRÁME

nútenej práce, vydierania alebo donucovania? Využíva sa detská práca? Zistite
najmä, či existujú i) akékoľvek formy mučenia, krutého, neľudského a ponižujúceho
zaobchádzania

vykonávané

na

účely

prepravy

nerastných

surovín

alebo

obchodovania s nerastnými surovinami; ii) akékoľvek formy nútenej alebo povinnej
práce na ťažbu a prepravu nerastných surovín, obchodovanie s nimi alebo ich predaj;
iii) najhoršie formy detskej práce na účely prepravy nerastných surovín alebo
obchodovania s nerastnými surovinami; iv) iné hrubé porušovanie ľudských práv
a zneužívanie, ako je rozsiahle sexuálne násilie v banských lokalitách alebo počas
prepravy nerastných surovín alebo obchodovania s nerastnými surovinami; alebo
v) vojnové zločiny alebo iné závažné porušovanie medzinárodného humanitárneho
práva, zločiny proti ľudskosti alebo genocída na účely prepravy nerastných surovín
alebo obchodovania s nerastnými surovinami.
e) Aké

informácie

sú

k dispozícii

na

overenie

obchodovania

v dolnej

časti

dodávateľského reťazca, napríklad pokiaľ ide o pravé doklady, prepravné trasy,
udeľovanie povolení, cezhraničnú prepravu a prítomnosť ozbrojených skupín a/alebo
verejných alebo súkromných bezpečnostných síl?
5. Poznať podmienky ťažby vývozu z oblastí zasiahnutých konfliktom
a vysokorizikových oblastí
a) Z ktorého miesta sa uskutočnil vývoz a boli podané oznámenia alebo existujú
podozrenia týkajúce sa úplatkov za rýchle vybavenie alebo iných úplatkov, ktoré sa
vyplácali na miestach vývozu s cieľom zatajiť alebo skresliť pôvod nerastných
surovín? Aké dokumenty boli pripojené k vyvážaným nerastným surovinám a boli
podané oznámenia alebo existujú podozrenia týkajúce sa podvodných dokumentov
alebo vyhlásení s nepresným opisom (týkajúcich sa druhu, kvality, pôvodu, hmotnosti
nerastnej suroviny atď.)? Aké dane, clá alebo iné poplatky boli zaplatené pri vývoze
a boli podané oznámenia alebo existujú podozrenia, že deklarované množstvá boli
nižšie ako v skutočnosti?
b) Ako sa koordinovala preprava pri vývoze a ako sa uskutočnila? Kto boli prepravcovia
a boli podané oznámenia alebo existujú podozrenia týkajúce sa ich účasti na korupcii
(úplatok za rýchle vybavenie, úplatky, deklarovanie nižšieho množstva atď.)? Ako sa
vývoz financoval a ako bolo zabezpečené poistenie?
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Dodatok o zlate

DODATOK O ZLATE

Úvod a rozsah pôsobnosti
Tento dodatok o zlate je neoddeliteľnou súčasťou usmernenia OECD o náležitej
starostlivosti pre

zodpovedné dodávateľské reťazce nerastných surovín

z oblastí

zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí. Uplatňuje sa naň úvodná časť
usmernenia, ako aj príloha I (Rámec piatich krokov pre náležitú starostlivosť založenú na
rizikách v dodávateľskom reťazci nerastných surovín), príloha II (Modelová politika
dodávateľského reťazca pre zodpovedný globálny dodávateľský reťazec nerastných
surovín

z oblastí

zasiahnutých

konfliktom

a vysokorizikových

oblastí)

a príloha III

(Odporúčané opatrenia na zmiernenie rizika a ukazovatele na meranie zlepšenia). Termín
„usmernenie“ sa preto môže v celom tomto dodatku používať na tento dodatok o zlate, ako
aj na usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské reťazce
nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí.
V tomto dodatku sa poskytuje osobitné usmernenie pre náležitú starostlivosť
v dodávateľskom reťazci zlata z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí
podľa rôznych pozícií spoločností v dodávateľskom reťazci zlata. V dodatku sa rozlišuje
medzi úlohami a zodpovedajúcimi odporúčaniami v oblasti náležitej starostlivosti určenými
spoločnostiam v hornej časti dodávateľského reťazca a spoločnostiam v dolnej časti
hospodárskeho reťazca (pozri vymedzenie pojmov) a dodatok v prípade potreby zahŕňa
osobitné odporúčania pre konkrétnych aktérov v týchto dvoch širokých kategóriách.
Spoločnosti, ktoré patria do týchto kategórií, by mali vykonávať náležitú starostlivosť bez
ohľadu na to, či vlastnia, prenajímajú alebo požičiavajú zlato.
Tento dodatok sa zameriava na kroky, ktoré by spoločnosti mali vykonať, aby
neprispievali ku konfliktu a závažnému porušovaniu ľudských práv v dodávateľskom reťazci
zlata, ktorého zdrojom môžu byť oblasti zasiahnuté konfliktom a vysokorizikové oblasti. Tento
dodatok zahŕňa opatrenia náležitej starostlivosti, ktoré sa majú prijať v súvislosti
s recyklovaným zlatom, zlatom pochádzajúcim z odpadu alebo zlatom, ktoré už bolo predtým
rafinované (ďalej len „recyklovateľné zlato“), len pokiaľ je recyklovaný materiál potenciálnym
prostriedkom

prania

zlata,

ktoré

sa

vyťažilo

v oblastiach

zasiahnutých

konfliktom

a vysokorizikových oblastiach, s cieľom zakryť jeho pôvod. Pri investičných produktoch zo
zlata (ingoty, prúty, mince a zrnká v zapečatených prepravkách), ktoré sú uložené v trezoroch
bánk obchodujúcich so zlatom, trezoroch centrálnych bánk, na burzách a v rafinériách
57

s „overiteľným dátumom“

pred 1. januárom 2012, sa nebude vyžadovať informácia o ich

pôvode (ďalej len „vyňaté zásoby“). V súvislosti s investičnými produktmi zo zlata sa však
bude vyžadovať náležitá starostlivosť podľa zásady „poznaj svoju protistranu“ s cieľom
zabezpečiť, aby sa obchodovanie s vyňatými zásobami neuskutočňovalo na základe
57
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„Overiteľný deň“ je dátum, ktorý možno overiť kontrolou fyzickej dátumovej pečiatky na
produktoch, ako aj na inventárnych zoznamoch. Pozri vymedzenie pojmov.
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porušovania medzinárodných sankcií alebo aby neumožňovalo pranie špinavých peňazí
v dôsledku

predaja

zlatých

rezerv

v oblastiach

zasiahnutých

konfliktom

alebo

vysokorizikových oblastiach alebo v spojení s týmto predajom.
Na určenie uplatniteľnosti tohto dodatku by mali všetky spoločnosti v dodávateľskom
reťazci zlata uskutočniť 1. krok (Zavedenie dôkladných systémov riadenia spoločností)
a začať 2. krok (Určenie a posúdenie rizík v dodávateľskom reťazci) s cieľom určiť, či
aktuálne

alebo

potenciálne

získavajú

zlato

z oblastí

zasiahnutých

konfliktom

a vysokorizikových oblastí. Ostatné kroky v tomto dodatku sa potom budú uplatňovať len na
spoločnosti, ktoré získavajú zlato z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových
oblastí, a na aktérov v dodávateľskom reťazci zlata, ktorí pôsobia v oblasti zasiahnutej
konfliktom a vysokorizikovej oblasti.
Okrem stanovenia zásad, noriem a procesov na vykonávanie náležitej starostlivosti
jednotlivými spoločnosťami sa v usmernení a tomto dodatku odporúčajú zásady, normy
a procesy náležitej starostlivosti, ktoré by mali spĺňať vznikajúce iniciatívy celého odvetvia
v oblasti dodávateľských reťazcov vo svojej činnosti smerom k zodpovedným postupom
získavania zdrojov citlivým voči konfliktu. Vypracovanie komplexných systémov osvedčovania,
ako je systém osvedčovania Medzinárodnej konferencie o oblasti Veľkých jazier a jeho
nástroje alebo iné odvetvové či multilaterálne iniciatívy, ktorými sa zabezpečia procesy
overovania postupov na získavanie zlata bez konfliktu v súlade s normami a procesmi
uvedenými v tomto usmernení, môže priniesť dôveryhodné uistenie, že dodávateľský reťazec
58

neprispieva ku konfliktu alebo závažnému porušovaniu ľudských práv.

V tomto usmernení sa uznáva, že náležitá starostlivosť v oblastiach zasiahnutých
konfliktom a vysokorizikových oblastiach predstavuje praktické výzvy. Pri uplatňovaní náležitej
starostlivosti je potrebná flexibilita. Povaha a rozsah náležitej starostlivosti, ktorá je primeraná,
budú závisieť od individuálnych okolností a budú ovplyvnené takými faktormi ako veľkosť
podniku, umiestnenie jeho činností, situácia v konkrétnej krajine, odvetvie a povaha dotknutých
výrobkov alebo služieb. Tieto výzvy je možné riešiť rôznymi, okrem iného aj týmito spôsobmi:
•

spolupráca celého odvetvia, pokiaľ ide o budovanie kapacity na vykonávanie náležitej

starostlivosti,
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•

rozdelenie nákladov v rámci odvetvia na osobitné úlohy náležitej starostlivosti,

•

účasť na iniciatívach týkajúcich sa zodpovedného riadenia dodávateľského reťazca,
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Pozri, ako sa vymedzuje prispievanie ku konfliktu v prílohe II k usmerneniu OECD.
Napríklad ak sú v súlade s usmernením OECD: Conflict-Free Smelter Program (program
taviarne bez konfliktu), ktorý vypracovala občianska koalícia elektronického priemyslu (EICC)
a globálna iniciatíva pre e-udržateľnosť (GeSI); Conflict Free Gold Standard (zlatý štandard
bez konfliktu), Svetová rada pre zlato (2012); Responsible Gold Guidance (usmernenie pre
zodpovedné zdroje zlata), London Bullion Market Association (2012); a Chain-of-Custody
Certification (osvedčovanie spotrebiteľského reťazca), Rada pre zodpovedné klenotníctvo
(2012); Fairtrade and Fairmined Standard for Gold from Artisanal and Small-Scale Mining
(norma pre spravodlivý obchod so zlatom a spravodlivú ťažbu zlata pre drobné a malé banské
podniky), Alliance of Responsible Mining/Fairtrade Labelling Organizations International
(2010).
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• koordinácia medzi príslušníkmi odvetvia, ktorí majú spoločných dodávateľov,
• spolupráca medzi spoločnosťami v hornej a dolnej časti dodávateľského reťazca,
• budovanie partnerstiev s medzinárodnými organizáciami a organizáciami občianskej
spoločnosti,
• začlenenie

modelovej

politiky

dodávateľského

reťazca

(príloha II)

a osobitných

odporúčaní v oblasti náležitej starostlivosti, ktoré sú uvedené v tomto usmernení, do
existujúcich politík a systémov riadenia, postupov spoločnosti v oblasti náležitej
starostlivosti, ako sú postupy verejného obstarávania, opatrenia náležitej starostlivosti
v oblasti integrity a zásady poznaj svojho klienta a podávanie výročných správ
o udržateľnosti, sociálnej zodpovednosti podnikov alebo iných výročných správ.
V usmernení sa najmä uznáva, že náležitá starostlivosť vo vzťahu k drobným a malým
podnikom na ťažbu zlata v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastiach
predstavuje výzvy. Od drobných a malých producentov zlata, ako sú jednotlivci, neformálne
pracovné skupiny alebo spoločenstvá, sa neočakáva vykonávanie náležitej starostlivosti podľa
odporúčaní tohto usmernenia, podporujú sa však v tom, aby sa zapojili do úsilia v oblasti náležitej
starostlivosti, ktoré vynakladajú ich zákazníci, a zabezpečili si formálne postavenie, aby mohli
náležitú starostlivosť vykonávať v budúcnosti. Vykonávanie náležitej starostlivosti sa očakáva len
od drobných a malých banských podnikov (pozri vymedzenie pojmov). Odporúčané opatrenia sú
uvedené v prílohe s cieľom predísť potenciálnym škodlivým sociálnym a hospodárskym vplyvom
60

na zraniteľné skupiny

v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastiach

vrátane legitímnych drobných a malých banských podnikov.
Vzhľadom

na

zložité

prevádzkové

prostredie

oblastí

zasiahnutých

konfliktom

a vysokorizikových oblastí, kde sa môžu podmienky rýchlo vyvíjať a zhoršovať, sa náležitá
starostlivosť chápe ako sústavný, aktívny a reaktívny proces, prostredníctvom ktorého
spoločnosti podnikajú primerané kroky a vynakladajú úsilie v dobrej viere s cieľom určiť riziká,
pokiaľ ide o prispievanie ku konfliktu a závažné zneužívanie, a reagovať na ne v súlade s týmto
usmernením, a najmä prílohou II. V tomto usmernení sa presadzuje postupné zlepšovanie
postupov náležitej starostlivosti prostredníctvom konštruktívneho angažovania sa s dodávateľmi.
Spoločnostiam sa odporúča, aby toto usmernenie začlenili do svojich širších politík a postupov
pre zodpovedné obchodné správanie a aby zákazníkov a verejnosť všeobecne informovali, že
vykonávajú toto usmernenie. Spoločnosti môžu toto usmernenie použiť na prijatie odôvodnených
rozhodnutí, pokiaľ ide o zodpovednú povahu ich produktov citlivú voči konfliktom.
Toto usmernenie nadväzuje na zásady a normy uvedené v usmernení OECD pre
nadnárodné podniky a nástroji OECD pre informovanosť o rizikách pre nadnárodné podniky
pôsobiace v oblastiach so slabou správou a je s nimi v súlade. Uvádzajú sa v ňom
60
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Pozri usmernenia OECD pre nadnárodné podniky (2011), komentár ku kapitole IV Ľudské
práva, odsek 40: „[...] podniky majú rešpektovať ľudské práva osôb, ktoré patria k osobitným
skupinám alebo obyvateľstvu, ktoré si vyžaduje osobitnú pozornosť, ak na ne môžu mať
nepriaznivé vplyvy v oblasti ľudských práv. V dokumentoch Organizácie Spojených národov boli
v tejto súvislosti podrobnejšie rozpracované práva pôvodných národov; osôb, ktoré sú
príslušníkmi národnostných, etnických, náboženských alebo jazykových menšín; žien; detí; osôb
so zdravotným postihnutím a migrujúcich pracovníkov a ich rodín.

USMERNENIE OECD O NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI PRE ZODPOVEDNÉ DODÁVATEĽSKÉ REŤAZCE NERASTNÝCH SUROVÍN Z OBLASTÍ ZASIAHNUTÝCH KONFLIKTOM. © OECD 2013

DODATOK O ZLATE

odporúčania spoločne adresované vládami spoločnostiam pôsobiacim v oblastiach
zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastiach alebo získavajúcim nerastné
suroviny z týchto oblastí, v ktorých sa poskytujú usmernenia týkajúce sa zásad a procesov
náležitej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské reťazce nerastných surovín z oblastí
zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí v súlade s platnými právnymi predpismi
a príslušnými medzinárodne uznávanými normami. Toto usmernenie ako také nie je
náhradou za domáce zákony a iné právne predpisy vrátane predpisov týkajúcich sa ťažby
ani nemá pred nimi prednosť.
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Vymedzenie pojmov
Ťažba drobného a malého rozsahu (ASM) – formálne alebo neformálne banské úkony
s prevažne zjednodušenými formami prieskumu, ťažby, spracovania a prepravy. Ťažba
drobného a malého rozsahu má zvyčajne nízky podiel kapitálu a využívajú sa v ňom
technológie s vysokým podielom práce. ASM môže zahŕňať mužov a ženy pracujúcich
samostatne, ako aj osoby pracujúce v rodinných zoskupeniach, v partnerstvách alebo ako
členovia družstiev alebo iných druhov zákonne založených združení a podnikov zahŕňajúcich
stovky alebo dokonca tisícky baníkov. Napríklad je bežné, že pracovné skupiny s počtom 4 –
10 osôb, niekedy rodinné jednotky, spoločne plnia úlohy na jednom jednotnom mieste ťažby
nerastných surovín (napr. razia jednu štôlňu). Na organizačnej úrovni sú bežné skupiny 30 –
300 baníkov, ktorí spoločne ťažia jedno ložisko nerastných surovín (napr. pracujú v rôznych
62

štôlňach) a niekedy spoločne využívajú spracovateľské zariadenia.

Podniky ASM – drobné a malé subjekty, ktoré majú dostatočne formálny charakter
a dostatočnú štruktúru na vykonávanie tohto usmernenia. Podľa prílohy sa všetkým drobným
a malým baníkom odporúča, aby si v tejto súvislosti zabezpečili formálne postavenie.
Tehla – všeobecný výraz pre rafinované zlato v podobe prútov alebo ingotov.
Banka

obchodujúca

so

zlatom

–

banka

(vrátane

retailových,

obchodných

a investičných bánk) alebo finančná inštitúcia, napríklad obchodná spoločnosť, ktorá
uzatvára finančné transakcie v rafinovanom zlate.
Spracovateľský reťazec – záznam po sebe nasledujúcich subjektov, v ktorých
opatere sa nerastné suroviny nachádzajú pri svojom pohybe dodávateľským reťazcom.
Oblasti zasiahnuté konfliktom a vysokorizikové oblasti – oblasti určené prítomnosťou
ozbrojeného konfliktu, rozšíreného násilia vrátane násilia, ktorého pôvodcom sú zločinecké
siete, alebo iných rizík, ktoré môžu ľuďom spôsobiť závažnú a rozsiahlu ujmu. Ozbrojený
konflikt môže mať rôzne podoby, ako je konflikt medzinárodného alebo nemedzinárodného
charakteru, ktorý môže zahŕňať dva alebo viac štátov, alebo môže pozostávať
z oslobodzovacích vojen alebo povstaní či občianskych vojen. Vysokorizikové oblasti sú
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Pozri kapitolu I ods. 2 usmernení OECD pre nadnárodné podniky (2011).
Pozri Felix Hruschka a Cristina Echavarría, Rock-Solid Chances for Responsible Artisanal
Mining (Spoľahlivé možnosti pre zodpovednú drobnú ťažbu), Alliance for Responsible Mining,
súbor publikácií o zodpovednej ťažbe drobného a malého rozsahu,
č. 3, 2011.
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oblasti, kde existuje vysoké riziko konfliktu alebo rozšíreného alebo závažného
zneužívania, ako sa vymedzuje v prílohe II odseku 1 usmernenia. Takéto oblasti sú často
charakterizované politickou nestabilitou alebo represiami, slabými inštitúciami, neistotou,
kolapsom občianskej infraštruktúry, rozšíreným násilím a porušovaním vnútroštátneho
alebo medzinárodného práva.
„Priama alebo nepriama podpora“ neštátnych ozbrojených skupín alebo verejných
alebo

súkromných

bezpečnostných

síl

prostredníctvom

ťažby

a prepravy

zlata,

obchodovania a zaobchádzania s ním alebo jeho vývozu okrem iného zahŕňa obstarávanie
nerastných surovín od neštátnych ozbrojených skupín alebo ich spojencov, uhrádzanie
platieb alebo iné poskytovanie logistickej pomoci alebo vybavenia týmto skupinám, ktoré:
i)

63

nezákonne kontrolujú banské lokality alebo inak kontrolujú prepravné trasy, miesta,
kde sa so zlatom obchoduje, a aktérov v hornej časti dodávateľského reťazca;
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a/alebo
ii)
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nezákonne ukladajú dane alebo vymáhajú peniaze alebo zlato v miestach prístupu
k banským lokalitám, na prepravných trasách alebo na miestach, kde sa so zlatom
obchoduje; a/alebo

iii)

nezákonne ukladajú dane alebo vydierajú sprostredkovateľov, vývozné spoločnosti
alebo medzinárodných obchodníkov.
Náležitá starostlivosť – náležitá starostlivosť je sústavný, aktívny a reaktívny proces,

prostredníctvom ktorého môžu spoločnosti identifikovať svoje aktuálne a potenciálne
nepriaznivé vplyvy, predchádzať týmto vplyvom, zmierňovať ich a vysvetliť, ako tieto vplyvy
riešia ako neoddeliteľnú súčasť obchodného rozhodovania a systémov riadenia rizík.
Náležitá starostlivosť môže spoločnostiam pomôcť zabezpečiť dodržiavanie zásad

ZDROJE ZLATA
Na účely tohto usmernenia existujú tri možné zdroje zlata a zlatonosného materiálu, pre
ktoré sa odporúča rôzna náležitá starostlivosť:
1. VYŤAŽENÉ ZLATO – zlato, ktoré pochádza z baní (stredných a veľkých alebo
drobných a/alebo malých baní) a nebolo nikdy predtým rafinované. Miestom pôvodu
63

64

65

64

„Spojenci“ sú obchodníci, konsolidátori, sprostredkovatelia a iné osoby v dodávateľskom
reťazci, ktoré priamo spolupracujú s ozbrojenými skupinami na uľahčení ťažby zlata
a obchodovania alebo zaobchádzania so zlatom.
„Kontrola“ baní, prepravných trás, miest, kde sa so zlatom obchoduje, a aktérov v hornej časti
dodávateľského reťazca je i) dohľad nad ťažbou, a to aj prostredníctvom udeľovania práv na
prístup k banským lokalitám a/alebo koordinácie predaja v dolnej časti dodávateľského
reťazca sprostredkovateľom, vývozným spoločnostiam alebo medzinárodným obchodníkom;
ii) využívanie akýchkoľvek foriem nútenej alebo povinnej práce na ťažbu a prepravu zlata,
obchodovanie s ním alebo jeho predaj; alebo iii) pôsobenie vo funkcii riaditeľa alebo úradníka
v spoločnostiach alebo baniach v hornej časti dodávateľského reťazca alebo pozícia
konečného užívateľa výhod alebo držiteľa iného vlastníckeho podielu v takýchto
spoločnostiach alebo baniach.
„Vymáhať“ z baní, prepravných trás, miest, kde sa so zlatom obchoduje, alebo od spoločností
v hornej časti dodávateľského reťazca znamená požadovať pod hrozbou násilia alebo iného
trestu peňažné sumy alebo zlato, ktoré osoba dobrovoľne neponúkla, často ako odmenu za
poskytnutie prístupu k využívaniu banskej lokality, prístupu k prepravným trasám alebo
k preprave, kúpe alebo predaju zlata.
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vyťaženého zlata je baňa, v ktorej bolo vyťažené. Podkategórie vyťaženého zlata pred jeho
rafinovaním sú:
• naplavené zlato – novovyťažené zlato, ktoré bolo odobrané z pieskových alebo
štrkových ložísk, najčastejšie vo vodných tokoch alebo v ich blízkosti, zvyčajne ako veľmi
malé, ale viditeľné kúsky zlata. Naplavené zlato má zvyčajne podobu „prachu“, alebo
zriedkavo zrniek, ktoré už sú v koncentrovanej forme, ľahko sa prepravujú a môžu sa
ľahko taviť a/alebo čiastočne rafinovať na malé tehličky (zvyčajne s čistotou 85 % –
92 %). Naplavené zlato vo všetkých týchto formách sa musí pred použitím na tehly alebo
šperky rafinovať, obyčajne sa však môže rafinovať priamo bez ďalšieho medzistupňa
koncentrácie alebo spracovania;
• zlatá ruda – skala alebo štrk, ktoré obsahujú hospodársky hodnotnú koncentráciu zlata.
Táto koncentrácia môže byť hmotnostne veľmi malá, napr. 1 gram na tonu rudy, a stále
byť ekonomicky návratná pri priemyselnej ťažbe stredného a veľkého rozsahu. Zlatá ruda
sa vzhľadom na svoj objem a hmotnosť zvyčajne neprepravuje na spracovanie do veľkej
vzdialenosti od bane;
• zlatý koncentrát – medziprodukt vyrobený spracovaním zlatej rudy na dosiahnutie
vyššej koncentrácie, ktorý si však stále vyžaduje ďalšie spracovanie na výrobu zlata
doré. Zlatý koncentrát by sa zvyčajne prepravil do blízkej taviarne zlata na výrobu doré;
• zlato doré – prút kovovej zliatiny z novovyťaženého zlata, ktorý je vo všeobecnosti
výsledkom rozsiahleho spracovania rúd a tavenia v stredných a veľkých baniach na
vysokú koncentráciu (zvyčajne s čistotou 85 % – 90 %). Vyťažené zlato v tejto forme
nemá obchodnú kvalitu a musí sa potom prepraviť do rafinérie na priame rafinovanie bez
ďalšieho medzistupňa spracovania;
• vedľajší produkt ťažby – zlato, ktoré je produktom pri ťažbe iných kovov (napr. rudy
sulfidov medi), pri ktorej môže byť zlato stopovou zložkou. Keď je zlato vedľajším
produktom, najprv sa spracuje a rafinuje druhý, dôležitejší kov a zlato sa potom extrahuje
a rafinuje z konečného zvyšku prvého kovu, ako je medený kal z elektrolytických buniek;
• zlato LSM – zlato, ktoré bolo vyprodukované v rámci ťažby stredného a veľkého rozsahu
(pozri vymedzenie pojmu ťažba stredného a veľkého rozsahu);
• zlato ASM – zlato, ktoré bolo vyprodukované v rámci ťažby drobného a malého rozsahu
(pozri vymedzenie pojmu ťažba drobného a malého rozsahu).

ZDROJE ZLATA (pokračovanie)
2.

RECYKLOVATEĽNÉ ZLATO – zlato, ktoré bolo predtým rafinované, ako zlato a výrobky

s obsahom zlata od koncových používateľov alebo spotrebiteľov a investičné zlato a produkty
s obsahom zlata, a odpadové kovy a materiály a materiály, ktoré vznikli pri rafinácii
a spracovaní výrobku, ktoré sa vracajú rafinérii alebo spracovateľovi na inom medzistupni
v dolnej časti dodávateľského reťazca, aby sa začal ich nový životný cyklus „recyklovaného
zlata“. Za miesto pôvodu recyklovateľného zlata sa považuje miesto v dodávateľskom reťazci
zlata, kde sa zlato vracia rafinérii alebo spracovateľovi na inom medzistupni v dolnej časti
dodávateľského reťazca, alebo recyklátorovi. Podkategórie recyklovateľného zlata sú:
•

nespracované recyklovateľné zlato – recyklovateľné zlato, ktoré má stále svoju pôvodnú formu
a/alebo podobu odpadu z výroby, predtým ako bolo vrátené na spracovanie a rafinovanie (napr.
tehlové prúty, zlomky šperkov, ozdôb, mincí, stružliny z obrábacích strojov atď.);
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•

roztavené recyklovateľné zlato – recyklovateľné zlato, ktoré bolo roztavené v rámci
prvého recyklačného procesu a odliate do prvotných prútov alebo do nejakej inej formy
s neurčitými rozmermi a rôznou rýdzosťou;

•

vedľajší priemyselný produkt – materiál, ktorý bol vyrobený pri spracovaní iného
materiálu a ktorý nebol primárne zamýšľaným produktom, stále je však samostatným
použiteľným materiálom. Pri rafinácii zlata napríklad často vznikajú vedľajšie produkty nízkej
hodnoty, ako spaliny z pece, použité tégliky a drobný odpad podlahy;
3. VYŇATÉ ZÁSOBY – investičné produkty zo zlata (ingoty, prúty, mince a zrnká

v zapečatených prepravkách), ktoré sú uložené v trezoroch bánk obchodujúcich so zlatom,
trezoroch centrálnych bánk, na burzách a v rafinériách, s overiteľným dňom pred 1. januárom
2012, pri ktorých sa nevyžaduje určenie pôvodu. Patria sem aj zásoby, ktoré uchováva tretia
strana v mene uvedených subjektov.
•

Overiteľný deň: dátum, ktorý možno overiť kontrolou fyzickej dátumovej pečiatky na
produktoch a/alebo inventárnych zoznamoch.
Zlatá zmes – zlato, ktoré zahŕňa rôzne zdroje (napr. vyťažené zlato aj recyklovateľné zlato).

V súvislosti s týmito zdrojmi zlatej zmesi by sa mala vykonávať náležitá starostlivosť v súlade
s odporúčaniami
s domácimi

uvedenými

zákonmi

vrátane

v tomto
zákonov

usmernení,

medzinárodným

upravujúcich

nezákonný

právom
obchod

a v súlade
s nerastnými

surovinami a sankcie Organizácie Spojených národov.

Dobrý pôvod (Good Delivery)– norma pre fyzikálne špecifikácie rafinovaného zlata
a pre spôsobilosti rafinérií zlata, ktorá sa akceptuje na burze alebo na mimoburzovom trhu
(napr. norma London Good Delivery).
Program odvetvia – na účely tohto usmernenia tento výraz znamená iniciatívu alebo
program, ktoré vytvorila a riadi odvetvová organizácia, alebo podobnú iniciatívu odvetvia na
podporu a dosahovanie pokroku v niektorých alebo vo všetkých odporúčaniach tohto
usmernenia. Program odvetvia môže byť súčasťou širších činností organizácie, ktoré zahŕňajú
ďalšie ciele. Rozumie sa, že akýkoľvek odkaz v tomto usmernení na príslušné činnosti a/alebo
iniciatívy programu odvetvia znamená, že takéto činnosti a/alebo iniciatívy budú v súlade
s týmto usmernením.
Inštitucionalizovaný mechanizmus – na účely tohto usmernenia tento výraz znamená
organizáciu vytvorenú zástupcami vlád, odvetví a občianskej spoločnosti a zloženú z takýchto
zástupcov, s mandátom na podporu a dosahovanie pokroku v niektorých alebo vo všetkých
odporúčaniach tohto usmernenia. Rozumie sa, že akýkoľvek odkaz v tomto usmernení na
príslušné činnosti a/alebo iniciatívy inštitucionalizovaného mechanizmu znamená, že takéto
činnosti a/alebo iniciatívy budú v súlade s týmto usmernením.
Legitímna ťažba drobného a malého rozsahu: Legitímnosť ťažby drobného a malého
rozsahu je pojem, ktorého vymedzenie je zložité vzhľadom na to, že zahŕňa množstvo faktorov
špecifických pre danú situáciu (pozri prílohu). Na účely tohto usmernenia výraz legitímny
odkazuje okrem iného na ťažbu drobného a malého rozsahu, ktorá je v súlade s platnými
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zákonmi.
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Ak sa platný právny rámec nepresadzuje, alebo ak takýto rámec neexistuje, pri

posudzovaní legitímnosti ťažby drobného a malého rozsahu sa prihliada na úsilie drobných
a malých baníkov a podnikov vynakladané v dobrej viere na pôsobenie v rámci platného
právneho rámca (ak existuje), ako aj na ich zapojenie sa do možností formalizácie, pokiaľ
budú dostupné (so zreteľom na to, že drobní a malí baníci vo väčšine prípadov na to majú
veľmi obmedzenú alebo nemajú takmer nijakú kapacitu, technickú spôsobilosť ani dostatočné
finančné zdroje). V každom prípade ťažbu drobného a malého rozsahu, rovnako ako každú
ťažbu, nemožno považovať za legitímnu, ak prispieva ku konfliktu a k závažnému zneužívaniu
spojenému s ťažbou a prepravou nerastných surovín alebo obchodovaním s nerastnými
surovinami, ako sa vymedzuje v prílohe II k usmerneniu.
Systém riadenia – procesy a dokumenty v oblasti riadenia, ktoré spoločne poskytujú
systematický rámec, ktorý zabezpečuje, aby sa úlohy vykonávali správne, súdržne a efektívne
na dosiahnutie želaných výsledkov, a ktorý zabezpečuje priebežné zlepšovanie výkonnosti.
Ťažba stredného a veľkého rozsahu (LSM) – na účely tohto usmernenia pojem ťažba
stredného a veľkého rozsahu odkazuje na úkony ťažby zlata, ktoré sa nepovažujú za ťažbu
drobného alebo malého rozsahu.
Recyklátor – jednotlivec alebo subjekt, ktorý nie je rafinériou, ako sa vymedzuje ďalej,
ktorý zbiera, konsoliduje a/alebo spracováva recyklovateľné/odpadové zlato, ako je príprava
vzoriek a skúšanie, pred rafináciou, ktorou sa začína nový životný cyklus.
Rafinéria – jednotlivec alebo subjekt, ktorý čistí zlato na úroveň obchodnej trhovej kvality
odstránením iných látok zo zlata doré, naplaveného zlata, recyklovateľných/odpadových alebo
iných zlatonosných surovín.
Dodávatelia – tento termín odkazuje na každú osobu alebo organizáciu, ktorá sa
považuje za účastníka v dodávateľskom reťazci na dodávku zlata a zlatonosných materiálov.
Dodávateľský reťazec – termín „dodávateľský reťazec“ znamená systém všetkých
činností, organizácií, aktérov, technológií, informácií, zdrojov a služieb, ktoré sú súčasťou
presunu zlata zo zdroja koncovým spotrebiteľom.
Horná časť dodávateľského reťazca a spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca
– „horná časť dodávateľského reťazca“ je dodávateľský reťazec zlata od bane po
rafinérie. „Spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca“ sú baníci (drobné a malé
podniky alebo spoločnosti, ktoré ťažia zlato v strednom alebo vo veľkom rozsahu),

11

miestni obchodníci so zlatom alebo vývozcovia z krajiny, z ktorej zlato pochádza,
prepravcovia, medzinárodní obchodníci s vyťaženým alebo recyklovateľným zlatom
a rafinérie. Od drobných a malých producentov zlata, ako sú jednotlivci, neformálne
pracovné skupiny alebo spoločenstvá, sa neočakáva vykonávanie náležitej starostlivosti

66

Pozri víziu pre zodpovednú ťažbu drobného a malého rozsahu (Vision for Responsible
Artisanal and Small-scale Mining v publikácii Združenia pre zodpovednú ťažbu (Alliance for
Responsible Mining – ARM) (Echavarria, C. a kol., eds.), (2008) The Golden Vein - A guide to
responsible artisanal and small-scale mining (Zlatá žila – Sprievodca zodpovednou ťažbou
drobného a malého rozsahu). Súbor publikácií Združenia pre zodpovednú ťažbu
o zodpovednej ťažbe drobného a malého rozsahu, č. 1., Medellín.
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v súlade s týmto usmernením, ani nie sú zahrnutí ako spoločnosti v hornej časti
dodávateľského reťazca na účely vykonávania náležitej starostlivosti podľa tohto
usmernenia, podporujú sa však v tom, aby sa zapojili do úsilia, ktoré v oblasti náležitej
starostlivosti vynakladajú ich zákazníci, a zabezpečili si formálne postavenie, aby mohli
náležitú starostlivosť vykonávať v budúcnosti.
Dolná časť dodávateľského reťazca a spoločnosti v dolnej časti dodávateľského reťazca
– „dolná časť dodávateľského reťazca“ je dodávateľský reťazec zlata od rafinérií po
maloobchodných predajcov. „Spoločnosti v dolnej časti dodávateľského reťazca“
zahŕňajú

obchodníkov

s rafinovaným

zlatom

a trhy

so

zlatom,

banky

a burzy

obchodujúce so zlatom alebo iné subjekty, ktoré uchovávajú zlato vo vlastných
trezoroch, výrobcov a maloobchodných predajcov šperkov a ďalšie spoločnosti, ktoré
používajú zlato na výrobu svojich výrobkov (napr. výrobcov a maloobchodných predajcov
elektroniky alebo zdravotníckych pomôcok).
Náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci: s osobitným ohľadom na náležitú
starostlivosť v dodávateľskom reťazci pre zodpovedné získavanie nerastných surovín náležitá
starostlivosť založená na rizikách odkazuje na kroky, ktoré by spoločnosti mali prijať s cieľom
určiť

aktuálne

a potenciálne

nepriaznivé

vplyvy,

predchádzať

im

a zabezpečiť, aby rešpektovali ľudské práva a neprispievali ku konfliktu
svojich činností v dodávateľskom reťazci.
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68
69

68

a zmierňovať

67 68

ich

prostredníctvom
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S cieľom zabrániť pochybnostiam toto usmernenie zahŕňa banské podniky, spracovateľov
a rafinérie, ktoré môžu byť vlastnené alebo inak kontrolované alebo riadené vládami alebo
inými štátnymi subjektmi.
Ako sa vymedzuje v prílohe II k usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti.
Usmernenia OECD pre nadnárodné podniky (OECD, 2011). OECD Risk Awareness Tool for
Multinational Enterprises in Weak Governance Zones (Nástroj OECD pre informovanosť
o rizikách pre nadnárodné podniky pôsobiace v oblastiach so slabou správou), (OECD, 2006);
Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations „Protect,
Respect and Remedy“ Framework (Hlavné zásady v oblasti podnikania a ľudských práv:
vykonávanie rámca OSN s názvom Chrániť, rešpektovať a naprávať), 21. marca 2011
(A/HRC/17/31).
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Obrázok 2: Riziká v dodávateľskom reťazci zlata z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí
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1. KROK: ZAVEDENIE DÔKLADNÝCH SYSTÉMOV RIADENIA
SPOLOČNOSTÍ
CIEĽ: Zabezpečiť, aby existujúce systémy náležitej starostlivosti a riadenia spoločností
v dodávateľskom reťazci zlata mali štruktúru pre efektívnu náležitú starostlivosť.

ODDIEL I – VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA PRE VŠETKY SPOLOČNOSTI
V DODÁVATEĽSKOM REŤAZCI ZLATA
A. Prijať politiku dodávateľského reťazca na určenie a riadenie rizík
v súvislosti so zlatom, ktoré má potenciálny pôvod v oblastiach
zasiahnutých
konfliktom
a vysokorizikových
oblastiach,
a zaviazať sa k tejto politike. Táto politika by mala pre všetky spoločnosti
v dodávateľskom reťazci zahŕňať:
1. politický záväzok, v ktorom sa stanovia spoločné zásady a normy pre zodpovedné
dodávateľské reťazce zlata z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí,
na základe ktorých bude spoločnosť posudzovať samu seba a činnosti a vzťahy
dodávateľov. Táto politika by mala byť v súlade s normami uvedenými v modelovej
politike dodávateľského reťazca v prílohe II k usmerneniu;
2. jasný a súdržný proces riadenia na zabezpečenie primeraného riadenia rizík. Spoločnosť
by sa mala zaviazať ku krokom a k odporúčaniam v oblasti náležitej starostlivosti
uvedeným pre rôzne úrovne určené tomto dodatku.

B. Zaviesť štruktúru systémov vnútorného riadenia na podporu
náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. Spoločnosti
v dodávateľskom reťazci by mali:
1. prideliť právomoc a zodpovednosť vedúcim pracovníkom s potrebnými kompetenciami,
vedomosťami a skúsenosťami pre dohľad nad procesom náležitej starostlivosti
v dodávateľskom reťazci;
2. zabezpečiť dostupnosť zdrojov potrebných na podporu fungovania a monitorovania
týchto procesov;
3. zaviesť organizačnú štruktúru a komunikačné procesy, ktorými sa zabezpečí, aby sa
rozhodujúce informácie vrátane politiky spoločnosti dostali k príslušným zamestnancom
a dodávateľom; Podľa potreby by sa mala vykonávať odborná príprava a spoločnosti
môžu zvážiť moduly odbornej prípravy vypracované v rámci programov odvetvia alebo
inštitucionalizovaných mechanizmov;
4. zabezpečiť vnútornú zodpovednosť vzhľadom na vykonávanie procesu náležitej
starostlivosti v dodávateľskom reťazci.

C. Zriadiť systém transparentnosti, zberu informácií a kontrol vo
vzťahu k dodávateľskému reťazcu zlata.
1. Vytvoriť vnútorné dokumenty a záznamy týkajúce sa procesov, zistení a výsledných
rozhodnutí náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. To bude zahŕňať náležitú
starostlivosť podľa 1. kroku, ako aj dodatočnú náležitú starostlivosť, ktorá sa môže
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vykonávať s ohľadom na dodávateľské reťazce zlata z oblastí zasiahnutých konfliktom
a vysokorizikových oblastí (2. – 5. krok).
2. Uchovávať vnútorné dokumenty o zásobách a transakciách, ktoré sa môžu vyhľadať
a použiť na spätné určenie vstupov a výstupov zlata a/alebo na podporu systému
spracovateľského reťazca (pozri 3. krok bod B). Tieto dokumenty by mali zahŕňať:
a) informácie o forme, druhu a fyzickom opise zlata a zlatonosných materiálov, napr.
zlatej rudy, zlatého koncentrátu, zlata doré, naplaveného zlata, recyklovateľného
zlata, zlatých tehál, vstupov a/alebo produktov na výrobu šperkov, elektronických
komponentov a roztokov na pozlacovanie atď. (pozri v tomto dodatku časť
Vymedzenie pojmov);
b) informácie, ktoré poskytol dodávateľ o hmotnosti a skúškach vstupného zlata
a zlatonosných materiálov, a určenie hmotnosti a skúšky vstupov a výstupov zlata;
c) údaje o dodávateľoch vrátane informácií o náležitej starostlivosti podľa zásady
„poznaj svoju protistranu“ v súlade so 40 odporúčaniami Finančnej akčnej skupiny
(FATF);

70

d) jedinečné referenčné čísla pre každý vstup a výstup;
e) dátumy vstupov a výstupov, nákupov a predajov.
3. Vykonávať a prijímať platby za zlato prostredníctvom oficiálnych bankových kanálov, ak
sú primerane dostupné. Pokiaľ je to možné, vyhnúť sa nákupom za hotovosť,
a zabezpečiť, aby boli všetky nákupy za hotovosť, ktorým nie je možné sa vyhnúť,
podporené overiteľnými dokladmi.
4. V súvislosti s transakciami týkajúcimi sa zlata plne a transparentne spolupracovať
s orgánmi presadzovania práva. Poskytovať colným úradníkom prístup k úplným
informáciám o všetkých zásielkach, ktoré prechádzajú medzinárodnými hranicami, alebo
k informáciám, ku ktorým majú inú právomoc.
5. Uchovávať informácie zozbierané podľa uvedených bodov najmenej päť rokov,
prednostne v počítačovej databáze.

D.
Posilniť angažovanosť spoločnosti vo vzťahu
k dodávateľom. Spoločnosti v dodávateľskom reťazci by sa mali usilovať ovplyvniť
svojich dodávateľov, aby sa zaviazali k politike dodávateľského reťazca, ktorá je
v súlade s prílohou II a procesmi náležitej starostlivosti uvedenými v tomto usmernení.
Na tento účel by spoločnosti mali:
1. mať za cieľ vytvárať dlhodobé vzťahy s dodávateľmi, aby s nimi budovali vzťahy na
zodpovedné získavanie zdrojov;
2. oznamovať dodávateľom očakávania týkajúce sa náležitej starostlivosti pre zodpovedné
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Pozri 40 odporúčaní Finančnej akčnej skupiny (FATF) (2003). Pozri aj Finančná akčná
skupina, RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and Stones (Usmernenie o prístupe
založenom na rizikách pre obchodníkov s drahými kovmi a kameňmi) (2008).
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dodávateľské reťazce zlata z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí
v súlade s prílohou II k usmerneniu a týmto dodatkom. spoločnosti by mali najmä
oznámiť svoje očakávanie, že ich dodávatelia by mali určiť stratégiu pre riadenie rizík,
pokiaľ ide o riziká zistené v dodávateľskom reťazci, v súlade s prílohou II k usmerneniu;
3. začleniť politiku dodávateľského reťazca uvedenú v tomto usmernení do obchodných
zmlúv

a/alebo

a monitorovať;

písomných

dohôd

s dodávateľmi,

ktoré

sa

môžu

uplatňovať
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4. zvážiť spôsoby podpory a budovania spôsobilostí dodávateľov na zlepšenie výkonnosti
a dodržiavanie politiky dodávateľského reťazca spoločnosti;

72

5. zaviazať sa v úsilí o zmiernenie rizík k riadeniu rizík, ktoré môže zahŕňať vypracovanie
plánov merateľného zlepšenia s dodávateľmi, v príslušných prípadoch a podľa potreby
za účasti orgánov miestnej a ústrednej verejnej správy, medzinárodných organizácií
73

a občianskej spoločnosti.

E. Zriadiť mechanizmus na predkladanie sťažností na úrovni
spoločnosti a/alebo bane.
V závislosti od ich postavenia v dodávateľskom reťazci by spoločnosti mali:
1. vytvoriť mechanizmus včasného varovania a informovanosti o rizikách, ktorý všetkým
zainteresovaným stranám (dotknutým osobám alebo informátorom) umožní vyjadriť
obavy v súvislosti s okolnosťami ťažby zlata, obchodovania a zaobchádzania so zlatom
a vývozu zlata v oblasti zasiahnutej konfliktom alebo vysokorizikovej oblasti. Spoločnosť
tak bude môcť byť upozornená na riziká v jej dodávateľskom reťazci popri jej vlastnom
posudzovaní skutočností a rizík;
2. poskytovať takýto mechanizmus priamo alebo v rámci režimov spolupráce s inými
spoločnosťami alebo organizáciami, ako program odvetvia alebo inštitucionalizovaný
mechanizmus, alebo uľahčením využitia externého experta alebo orgánu (t. j.
ombudsmana).

ODDIEL II – OSOBITNÉ ODPORÚČANIA
A. Pre spoločnosti, ktoré ťažia zlato v strednom a veľkom rozsahu

a drobné a malé banské podniky:
1. Prideliť jedinečné referenčné číslo každému výstupu, napr. prútu zlata doré alebo
prepravke naplaveného zlata, a pripevniť a/alebo vyraziť toto referenčné číslo tak, aby
jeho pozmeňovanie alebo odstránenie bolo zjavné.
2. Prijať postupy pre fyzickú bezpečnosť zlata, ako sú zapečatené bezpečnostné schránky
na prepravu tak, aby pozmeňovanie alebo odstránenie obsahu počas prepravy bolo
zjavné. V oblastiach zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastiach by mali byť
takéto postupy pre fyzickú bezpečnosť overiteľné primeranými a dôveryhodnými tretími

71
72
73

74

Informácie o monitorovaní dodávateľov a riadení neplnenia pozri v 2. – 5. kroku.
Pozri 3. krok, zmierňovanie rizika.
Pozri 3. krok, zmierňovanie rizika.
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stranami (napr. colnými orgánmi, nezávislými audítormi, programami odvetvia alebo
inštitucionalizovanými mechanizmami).
3. Podporiť vykonávanie zásad a kritérií stanovených v rámci iniciatívy pre transparentnosť
v ťažobnom priemysle (EITI).
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B. Pre miestnych vývozcov, recyklátorov a medzinárodných

obchodníkov s vyťaženým zlatom a recyklovateľným zlatom:
1. Prideliť jedinečné vnútorné referenčné číslo každému vstupu a výstupu podľa prijatého
a vyrobeného prútu, ingotu a/alebo šarže zlata a pripevniť a/alebo vyraziť toto
referenčné číslo na všetky výstupy tak, aby jeho pozmeňovanie alebo odstránenie bolo
zjavné.
2. Koordinovať

a podporovať

postupy

pre

fyzickú

bezpečnosť

používané

inými

spoločnosťami v hornej časti dodávateľského reťazca. Bezodkladne oznamovať
akékoľvek indície o manipulácii so zásielkami a odpečatiť a otvárať zásielky len
prostredníctvom oprávnených zamestnancov.
3. Predbežne skontrolovať všetky zásielky, pokiaľ ide o súlad s informáciami, ktoré poskytol
dodávateľ o druhoch zlata, ako je naplavené zlato, zlato doré, nespracované
recyklovateľné zlato alebo roztavené recyklovateľné zlato. Overiť informácie o hmotnosti
a kvalite, ktoré poskytol producent a/alebo odosielateľ zlata, a vyhotoviť obchodný
záznam o takomto overení. Bezodkladne oznámiť akúkoľvek nezrovnalosť medzi
úvodnou kontrolou zásielky a informáciami, ktoré poskytol odosielateľ, vnútornej
bezpečnosti a osobám, ktoré v spoločnosti zodpovedajú za náležitú starostlivosť, pričom
až do vyriešenia nezrovnalosti sa nepodniknú nijaké ďalšie kroky.
4. Fyzicky oddeliť a zabezpečiť každú zásielku, vo vzťahu ku ktorej existuje nevyriešená
nezrovnalosť.
5. Pokiaľ je to možné, usilovať sa o priame obchodovanie s legitímnymi drobnými a malými
producentmi zlata alebo ich zástupcami s cieľom vylúčiť zlato ponúkané osobami, ktoré
ich vykorisťujú.

C. Pre rafinérie:
1. Prideliť jedinečné vnútorné referenčné číslo každému vstupu a výstupu podľa prijatého
a vyrobeného prútu, ingotu a/alebo šarže zlata, ktoré by malo zodpovedať všetkým
informáciám zhromaždeným o tomto vstupe a výstupe zlata a získaným prostredníctvom
náležitej starostlivosti vrátane informácii o dodávateľovi podľa zásady „poznaj svoju
protistranu“ a o pôvode zlata.
2. Koordinovať

a podporovať

postupy

pre

fyzickú

bezpečnosť

používané

inými

spoločnosťami v hornej časti dodávateľského reťazca. Bezodkladne oznamovať
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Informácie o EITI pozri na adrese http://eiti.org/. Príručka s informáciami o tom, ako môžu
podniky
podporiť
iniciatívu
EITI,
sa
nachádza
na
adrese
http://eiti.org/document/businessguide.
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akékoľvek indície o manipulácii so zásielkami a odpečatiť a otvárať zásielky len
prostredníctvom oprávnených zamestnancov.
3. Predbežne skontrolovať všetky zásielky, pokiaľ ide o súlad s informáciami, ktoré poskytol
dodávateľ o druhoch zlata, ako je naplavené zlato, zlato doré, nespracované
recyklovateľné zlato alebo roztavené recyklovateľné zlato. Overiť informácie o hmotnosti
a kvalite, ktoré poskytol producent a/alebo odosielateľ zlata, a vyhotoviť obchodný
záznam o takomto overení.
4. Bezodkladne oznámiť akúkoľvek nezrovnalosť medzi úvodnou kontrolou zásielky
a informáciami, ktoré poskytol odosielateľ, orgánu bezpečnosti rafinérie a osobám, ktoré
v spoločnosti

zodpovedajú

za

náležitú

starostlivosť,

pričom

až

do

vyriešenia

nezrovnalosti sa nepodniknú nijaké ďalšie kroky.
5. Fyzicky oddeliť a zabezpečiť každú zásielku, vo vzťahu ku ktorej existuje nevyriešená
nezrovnalosť.
6. Vyhotoviť záznam o každom výstupe zlata a umožniť jeho identifikáciu (napr.
prostredníctvom fyzickej razby na výrobkoch zo zlata a/alebo pripevnením na obalový
materiál tak, aby bolo jeho pozmeňovanie alebo odstránenie zjavné) s uvedením týchto
informácií:
a) názov a/alebo pečiatka/logo rafinérie;
b) rok rafinácie/výroby;
c) jedinečné referenčné číslo pridelené každému výstupu (napr. sériové čísla,
elektronická identifikácia alebo iné praktické prostriedky).

D. Pre banky obchodujúce so zlatom:
1. Vytvoriť inventárne zoznamy všetkého zlata, ktorého držiteľmi sú banky obchodujúce so
zlatom, v ktorom sa uvedú informácie o tom, kedy a od koho bol prijatý každý jednotlivý
75

kus zlata. Tieto zoznamy by mali obsahovať aj záznamy o vyňatých zásobách.
2. Poskytovať, pokiaľ je to možné, zlato v súlade s žiadosťami zákazníka týkajúcimi sa
konkrétnych rafinérií, u ktorých bol súlad postupov náležitej starostlivosti s týmto
usmernením nezávisle overený.
3. Uchovávať záznamy o informáciách vyrazených na zlate a čísla transakcií, keď
spoločnosti v dolnej časti dodávateľského reťazca fyzicky prevzali dodávku zlata.
4. Na požiadanie poskytnúť informácie vyrazené na zlate a čísla transakcií s fyzickým
doručením spoločnostiam bezprostredne nasledujúcim v dolnej časti dodávateľského
reťazca, ktoré preberajú fyzickú dodávku tohto zlata.
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Úplné informácie, ktorá sa zvyčajne uvádzajú v inventárnych zoznamoch, zahŕňajú: názov
šarže; dátum prijatia; kov; druh (napr. veľké zlaté prúty); sériové číslo; dobrý pôvod/nie dobrý
pôvod; celkový počet paliet; celkový počet položiek; súčasná hmotnosť; paleta; prút; rafinéria;
hrubá hmotnosť; skúška.
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E. Pre všetky ďalšie spoločnosti v dolnej časti dodávateľského reťazca
(napr. používateľov zlata a zlatých materiálov v dolnej časti
dodávateľského reťazca a výrobcov tovaru, ktorý obsahuje zlato):
1. Požiadať

dodávateľov,

aby

poskytli

identifikáciu

rafinérií

zlata

v hornej

časti

dodávateľského reťazca, pokiaľ ide o materiály a výrobky obsahujúce zlato, a to buď
prostredníctvom priamych zdrojov alebo prostredníctvom značiek vyrazených na výrobku
z rafinovaného zlata, ak sú k dispozícii, alebo na základe informácií, ktoré poskytli iní
dodávatelia výrobkov v dolnej časti dodávateľského reťazca alebo banky obchodujúce
zo zlatom.
2. Ak je rafinéria zlata identifikovaná, požiadať o overenie, že rafinéria vykonala náležitú
starostlivosť v súlade s týmto dodatkom. Pokiaľ je to možné, žiadať odkaz na uznané
audity vykonané v rámci programov odvetvia alebo inštitucionalizovaných mechanizmov,
ktoré vo svojich protokoloch auditu zahŕňajú normy a procesy uvedené v usmernení.
3. Postúpiť informácie o identifikácii rafinérií zlata v hornej časti dodávateľského reťazca,
pokiaľ ide o materiály a výrobky obsahujúce zlato, zákazníkom v dolnej časti
dodávateľského reťazca.
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2. KROK: URČENIE A POSÚDENIE RIZÍK V DODÁVATEĽSKOM
REŤAZCI
CIEĽ: Určiť a posúdiť riziká týkajúce sa okolností ťažby, konsolidácie a prepravy zlata,
obchodovania

so

zlatom

a jeho

vývozu

z oblastí

zasiahnutých

konfliktom

a vysokorizikových oblastí.
Spoločnosti v dodávateľskom reťazci zlata by mali použiť dôkladný systém riadenia
zavedený podľa 1. kroku na určenie a posúdenie rizík, či zlato, ktoré produkujú alebo
nakupujú prostredníctvom svojich dodávateľských reťazcov, môže prispievať ku konfliktu
alebo k závažnému porušovaniu ľudských práv.
Všetky spoločnosti môžu na vykonávaní odporúčaní uvedených v tomto oddiele
spolupracovať

prostredníctvom

spoločných

iniciatív.

Spoločnostiam

však

zostáva

individuálna zodpovednosť za ich náležitú starostlivosť a mali by zabezpečiť, aby sa
v každej spoločnej činnosti náležite prihliadalo na osobitné okolnosti jednotlivých
spoločností.

ODDIEL I – POSÚDENIE RIZÍK PRE SPOLOČNOSTI, KTORÉ ŤAŽIA
ZLATO V STREDNOM A VEĽKOM ROZSAHU A DROBNÉ A MALÉ
BANSKÉ PODNIKY (ĎALEJ LEN „PRODUCENTI ZLATA“)
A. Určiť, či producent zlata ťaží alebo prepravuje akékoľvek zlato
v oblasti zasiahnutej konfliktom alebo vysokorizikovej oblasti
(ďalej len „prevádzky, na ktoré sa vzťahujú varovné signály“). Na
tento účel preskúmať kontext každej lokality pôvodu a prepravy zlata na základe
dôkazov z dôveryhodných zdrojov
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a uplatniť úsilie v dobrej viere na prijatie

odôvodnených rozhodnutí na základe vymedzenia oblastí zasiahnutých konfliktom
a vysokorizikových oblastí, ktoré sa uvádza v úvode tohto dodatku.
1. Ak môže producent zlata na základe informácií zhromaždených podľa 1. kroku
odôvodnene určiť, že neťaží ani neprepravuje nijaké zlato v oblasti zasiahnutej
konfliktom alebo vysokorizikovej oblasti, nevyžaduje sa nijaká ďalšia náležitá
starostlivosť. Systémy riadenia zavedené v 1. kroku by mali zostať zachované a mali by
sa pravidelne revidovať.
2. Ak producent zlata určí, že produkuje alebo prepravuje zlato v oblasti zasiahnutej
konfliktom alebo vysokorizikovej oblasti, pristúpte k 2. kroku bodu B.
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Preskúmať výskumné správy vlád, medzinárodných organizácií, MVO a médií, mapy, správy
OSN, sankcie Bezpečnostnej rady OSN, literatúru odvetvia o ťažbe nerastných surovín a jej
vplyve na konflikt, ľudské práva či poškodenie životného prostredia v krajine potenciálneho
pôvodu, alebo iné verejné vyhlásenia (napr. z etických dôchodkových fondov). Spoločnosti by
mali takisto použiť aj akékoľvek kritériá a ukazovatele oblastí zasiahnutých konfliktom
a vysokorizikových oblastí vypracované v rámci multilaterálnych iniciatív vrátane prebiehajúcej
činnosti týkajúcej sa vykonávania tohto usmernenia, ktorú napomáha OECD.

USMERNENIE OECD O NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI PRE ZODPOVEDNÉ DODÁVATEĽSKÉ REŤAZCE NERASTNÝCH SUROVÍN Z OBLASTÍ ZASIAHNUTÝCH KONFLIKTOM... © OECD 2013

DODATOK O ZLATE

B. Takisto určiť, či producent zlata nakupuje akékoľvek zlato (napr.
zlato pochádzajúce z ťažby drobného a malého rozsahu)
s potenciálnym pôvodom v oblasti zasiahnutej konfliktom alebo
vysokorizikovej oblasti. Na tento účel:
1. určiť všetky bane a/alebo banské taviarne, kde producent zlata nakupuje vyťažené zlato
z iných zdrojov, ktoré môže zahŕňať zlato ASM;
2. preskúmať informácie podľa zásady „poznaj svoju protistranu“ o týchto dodávateľoch,
ktoré boli získané v 1. kroku, a získať doplňujúce informácie o pôvode a preprave týchto
iných zdrojov vyťaženého zlata na základe priamych dôkazov a dôveryhodných zdrojov;
3. vynaložiť úsilie v dobrej viere s cieľom určiť v súvislosti s týmito inými zdrojmi vyťaženého
zlata prítomnosť niektorého z týchto varovných signálov v dodávateľskom reťazci.

Varovné signály týkajúce sa miest pôvodu a tranzitu zlata:
Zlato pochádza z oblasti zasiahnutej konfliktom alebo vysokorizikovej oblasti alebo
sa takouto oblasťou prepravuje.
Zlato údajne pochádza z krajiny, ktorá má obmedzené známe rezervy alebo
zásoby, možné zdroje alebo očakávané úrovne produkcie zlata (t. j. deklarované
objemy zlata z tejto krajiny nezodpovedajú jej známym rezervám alebo
očakávaným úrovniam produkcie).
Zlato údajne pochádza z krajiny, o ktorej je známe, že sa cez ňu prepravuje zlato z oblastí
zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí, alebo je z toho dôvodne podozrivá.
Zlato údajne pochádza z recyklovateľných/odpadových alebo zmiešaných zdrojov
a bolo rafinované v krajine, o ktorej je známe, že sa v nej prepravuje zlato z oblastí
zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí, alebo je z toho dôvodne podozrivá.
Pri každom z týchto aspektov varovných signálov založených na mieste sa riziko zvyšuje,
ak sa nedostatočne presadzujú zákony o boji proti praniu špinavých peňazí, zákony o boji
proti korupcii, colné kontroly a iné príslušné zákony o vládnom dohľade, ak fungujú systémy
neformálneho bankovníctva a ak sa vo veľkom rozsahu používa hotovosť.

Varovné signály týkajúce sa dodávateľov:
Dodávatelia alebo iné známe spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca
pôsobia na jednom z uvedených miest pôvodu a tranzitu zlata, na ktoré sa
vzťahujú

varovné

signály,

alebo

majú

akcionárske

alebo

iné

podiely

v spoločnostiach dodávateľov zlata z jedného z uvedených miest pôvodu a tranzitu
zlata, na ktoré sa vzťahujú varovné signály.
Je známe,

že dodávatelia alebo iné

známe spoločnosti

v hornej časti

dodávateľského reťazca v posledných 12 mesiacoch získavali zlato z miesta
pôvodu a tranzitu zlata, na ktoré sa vzťahujú varovné signály.

USMERNENIE OECD O NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI PRE ZODPOVEDNÉ DODÁVATEĽSKÉ REŤAZCE NERASTNÝCH SUROVÍN Z OBLASTÍ ZASIAHNUTÝCH KONFLIKTOM... © OECD 2013

79

DODATOK O ZLATE

Okolnosti, na ktoré sa vzťahujú varovné signály:
Anomálie alebo neobvyklé okolnosti sa zisťujú na základe informácií získaných
v 1. kroku, ktoré vzbudzujú odôvodnené podozrenie, že zlato môže prispievať ku
konfliktu alebo závažnému zneužívaniu spojenému s ťažbou a prepravou zlata
alebo obchodovaním so zlatom.
a) Nezistili sa nijaké varovné signály: ak producent zlata môže odôvodnene určiť, že tieto
varovné signály v danom dodávateľskom reťazci nevznikajú, nevyžaduje sa v tomto
dodávateľskom reťazci nijaká ďalšia náležitá starostlivosť. Systémy riadenia zavedené
v 1. kroku by mali zostať zachované a mali by sa pravidelne revidovať.
b) Zistili sa varovné signály alebo informácie nie sú známe: Každý producent zlata, ktorý
vo svojom dodávateľskom reťazci zlata zistí varovný signál alebo nemôže odôvodnene
vylúčiť z dodávateľského reťazca zlata jeden alebo viacero týchto varovných signálov,
by mal pristúpiť k 2. kroku bodu C.

C. Zmapovať skutkové okolnosti existujúcich aj plánovaných
prevádzok producenta zlata a iných zdrojov zlata, na ktoré sa
vzťahujú varovné signály.
1. Dôkladne preskúmať kontext všetkých miest, na ktoré sa vzťahujú varovné signály,
a postupy náležitej starostlivosti všetkých dodávateľov, na ktorých sa vzťahujú varovné
signály:
a) preskúmať výskumné správy vrátane správ vlád, medzinárodných organizácií, MVO
a médií, mapy, správy OSN, sankcie Bezpečnostnej rady OSN, literatúru odvetvia
o ťažbe zlata a jej vplyve na konflikt, ľudské práva či poškodenie životného prostredia
v krajine potenciálneho pôvodu, alebo iné verejné vyhlásenia (napr. z etických
dôchodkových fondov):
b) konzultovať s orgánmi miestnej a ústrednej verejnej správy, miestnymi organizáciami
občianskej spoločnosti, sieťami na úrovni miestneho spoločenstva, mierovými
jednotkami OSN a miestnymi dodávateľmi. Odpovedať na konkrétne otázky alebo
žiadosti o objasnenie, ktoré predložili spolupracujúce spoločnosti;
c) určiť [a to v príslušných prípadoch aj prostredníctvom sekundárneho výskumu,
návštev dodávateľov zlata na mieste, overovania náhodných vzoriek záznamov
o nákupoch primerane k riziku, a preskúmania a posúdenia postupov a predpisov
týkajúcich sa nákupu a boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
(AML/CFT)], či dodávatelia v hornej časti dodávateľského reťazca majú politiky
a systémy riadenia, ktoré sú v súlade s týmto usmernením, a že takéto politiky
a systémy riadenia sú funkčné.
2. Zriadiť skupiny pre hodnotenie na mieste. Producenti zlata s prevádzkami alebo inými
zdrojmi vyťaženého zlata, na ktoré sa vzťahujú varovné signály, by mali zriadiť skupinu
pre hodnotenie na mieste (ďalej len „hodnotiaca skupina“) na vypracovanie
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a uchovávanie informácií o okolnostiach ťažby zlata, obchodovania a zaobchádzania so
zlatom a rafinácie a vývozu zlata (pozri ďalej). Producenti zlata zostávajú individuálne
zodpovední za zabezpečenie zozbierania požadovaných údajov, môžu však chcieť tento
úkon uľahčiť zriadením takejto skupiny spoločne v spolupráci so svojimi zákazníkmi
alebo inými spoločnosťami v hornej časti dodávateľského reťazca, ktoré z týchto oblastí
dodávajú alebo v týchto oblastiach pôsobia, alebo prostredníctvom programu odvetvia
alebo inštitucionalizovaného mechanizmu. Ak „spoločné“ skupiny nie sú možné, alebo ak
by spoločnosti radšej nespolupracovali, spoločnosti by mali vykonať hodnotenie na
mieste samostatne. Spoločnosti a iné dotknuté zainteresované strany, ktoré zriaďujú
skupiny pre hodnotenie na mieste, by mali:
a) zvážiť tieto faktory, keď prispievajú k spoločnému hodnoteniu na mieste s inými
spoločnosťami: veľkosť prispievajúcej spoločnosti a zdroje dostupné na vykonanie
náležitej starostlivosti; schopnosť každej spoločnosti pristupovať k informáciám na
mieste a pozícia spoločnosti v dodávateľskom reťazci; a spoľahlivosť náležitej
starostlivosti spoločnosti, ako sa preukázala v rámci krížovej kontroly údajov, ktoré
spoločnosť poskytla v súvislosti so všetkými vstupmi zlata;
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b) zabezpečiť, aby boli hodnotitelia nezávislí od posudzovanej činnosti a aby neboli
v konflikte záujmov.
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Hodnotitelia spoločnosti sa musia zaviazať, že budú podávať

správy pravdivo a presne a budú dodržiavať najvyššie profesijné etické normy
a vykonávať „náležitú odbornú starostlivosť“.
c) zabezpečiť

primeranú

úroveň

79

kompetencií,

a to

zamestnaním

odborníkov

s vedomosťami a zručnosťami v čo najväčšom počte týchto oblastí: posudzovaný
operačný kontext (napr. jazykové schopnosti, kultúrna citlivosť), podstata rizík
súvisiacich s konfliktom (napr. normy v prílohe II, ľudské práva, medzinárodné
humanitárne právo, korupcia, finančná trestná činnosť, konflikt a financovanie strán
konfliktu, transparentnosť), povaha a forma dodávateľského reťazca zlata a normy
a procesy, ktoré sú uvedené v tomto usmernení;
d) poskytnúť

hodnotiacim

skupinám

prístup

k baniam,

sprostredkovateľom,

konsolidátorom a/alebo prepravcom, ktorých spoločnosť kontroluje alebo na ktorých
má vplyv, vrátane:
i) fyzického prístupu do lokalít, a to aj v iných krajinách, kde sa môže vykonávať
prekládka alebo zmena označenia;
ii) prístupu k účtovným knihám, záznamom alebo iným dôkazom o postupoch
obstarávania, úhradách daní, poplatkov a odmien a k vývozným dokumentom;
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Napríklad v prípade zlata zo zlatých baní veľkého rozsahu môže mať producent zlata
najlepšie postavenie na zber príslušných informácií na mieste v banskej lokalite, zatiaľ čo iné
spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca zabezpečujú, aby sa informácie zbierali
a uchovávali v súlade s týmto usmernením, a mali by zbierať doplňujúce informácie
o okolnostiach medzi producentmi zlata a rafinériami.
Článok 4, ISO 19011: 2002.
Článok 4, ISO 19011: 2002.
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iii)

miestnej logistickej podpory a pomoci; neistoty pre seba

a pre akýchkoľvek poskytovateľov informácií;
e) v príslušných

prípadoch

zriadiť

monitorovacie

siete

spoločenstva

a/alebo

multilaterálne informačné útvary na poskytovanie informácií hodnotiacej skupine
alebo podporiť vytvorenie takýchto sietí. preskúmať a, pokiaľ je to možné, doplniť
alebo vytvoriť interaktívne mapy, v ktorých je označená poloha baní, ozbrojených
skupín, obchodných trás, cestných uzáver a letísk.
3. PRE ZLATO LSM (BUĎ VYŤAŽENÉ SPOLOČNOSŤAMI, KTORÉ ŤAŽIA ZLATO V STREDNOM
ALEBO VEĽKOM ROZSAHU V PREVÁDZKACH, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ VAROVNÉ
SIGNÁLY, ALEBO ZLATO LSM NAKÚPENÉ Z INÝCH ZDROJOV), s cieľom určiť riziko, získať
dôkazy o skutkových okolnostiach ťažby a spracovania zlata, obchodovania a zaobchádzania so
zlatom a prepravy a vývozu zlata (v príslušných prípadoch), čo môže zahŕňať tieto informácie:
a) poloha a identita podľa názvu u všetkých zlatých baní pre každý výstup;
b) poloha miest, kde sa zlato spracováva, napr. konsoliduje, mieša, drví, melie a taví na
výstup zlata doré alebo naplaveného zlata;
c) metódy spracovania a prepravy zlata;
d) ako sa zlato prepravuje a procesy zavedené na zabezpečenie integrity, s riadnym
ohľadom na bezpečnostné aspekty;
e) poloha prepravných trás, miest, kde sa so zlatom obchoduje, a miest vývozu
a dovozu, kde sa prekračujú hranice (v príslušných prípadoch);
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f) súčasná produkcia a kapacita bane, porovnávacia analýza kapacity bane vzhľadom
na zaznamenanú produkciu bane a záznam o akýchkoľvek nezrovnalostiach;
g) súčasná spracovateľská produkcia a spracovateľská kapacita banských taviarní
a porovnávacia analýza spracovateľskej kapacity vzhľadom na zaznamenanú
spracovateľskú produkciu a záznam o akýchkoľvek nezrovnalostiach;
h) identifikácia a informácie podľa zásady „poznaj svoju protistranu“ o všetkých
externých poskytovateľoch služieb, ktorí zaobchádzajú so zlatom (napr. logistika,
spracovatelia a prepravné spoločnosti) alebo zaisťujú bezpečnosť v banských lokalitách
a na prepravných trasách. Identifikácia by mala zahŕňať tieto opatrenia, ale rozsah
vykonávania takýchto opatrení by sa mal určiť na základe citlivosti voči rizikám:
i) identifikácia vlastníckej (vrátane konečných užívateľov výhod) a podnikovej štruktúry
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V prípadoch, keď prepravcovia nechcú tieto informácie zverejniť z bezpečnostných dôvodov,
by spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca mali zabezpečiť, aby prepravcovia
vykonali posúdenie rizík týchto prepravných trás v súlade s týmto usmernením. Spoločnosti
v hornej časti dodávateľského reťazca by od prepravcov mali požadovať správu s podrobným
uvedením ich zistení vyplývajúcich z posúdenia rizík prepravných trás (t. j. zistených rizík
a krokov prijatých na riadenie týchto rizík). Spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca
by mali o týchto rizikách informovať, ako sa uvádza v 5. kroku. V prípadoch, keď spoločnosti
v hornej časti dodávateľského reťazca nevyužívajú prepravcov alebo môžu získať informácie
o prepravných trasách, mali by vykonať posúdenie rizika prepravných trás samy a predložiť
správu o týchto rizikách, ako sa uvádza v 5. kroku.
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spoločností vrátane mien funkcionárov a riaditeľov spoločnosti;
ii) identifikácia prepojených podnikov, dcérskych spoločností, materských spoločností,
spojencov;
iii) overenie

identity spoločností pomocou

spoľahlivých, nezávislých zdrojových

dokumentov, údajov alebo informácií (napr. obchodné registre, výpis, potvrdenie
o vykonaní zápisu do obchodného registra);
iv) kontrola informácií vo vládnych operatívnych spisoch [napr. zoznamy sankcií OSN,
zoznamy osobitne označených štátnych príslušníkov Úradu pre kontrolu zahraničných
aktív (OFAC), vyhľadávanie v databáze World-Check]; v) identifikácia akejkoľvek väzby
spoločnosti s vládou, politickými stranami, armádou, zločineckými sieťami alebo
neštátnymi ozbrojenými skupinami vrátane akýchkoľvek ohlásených prípadov väzby
s neštátnymi ozbrojenými skupinami a/alebo verejnými alebo súkromnými
bezpečnostnými silami;
i) licencie, napr. ťažba, vývoz;
j) všetky dane, poplatky alebo odmeny, ktoré sa uhrádzajú vláde, súvisiace s ťažbou
zlata, obchodovaním so zlatom a jeho prepravou a vývozom;
k) všetky platby alebo kompenzácie, ktoré sa poskytujú orgánom alebo úradníkom
verejnej správy v súvislosti s ťažbou zlata, obchodovaním so zlatom a jeho prepravou
a vývozom;
l) všetky platby, ktoré sa uhrádzajú verejným alebo súkromným bezpečnostným silám
alebo iným ozbrojeným skupinám na všetkých miestach dodávateľského reťazca
počínajúc ťažbou, pokiaľ nie sú zakázané podľa platného práva;
m) bezpečnostné služby poskytované v banských lokalitách, na prepravných trasách a na
všetkých miestach, kde sa zo zlatom zaobchádza alebo kde sa zlato spracúva;
n) odborná príprava bezpečnostných zamestnancov a jej súlad s dobrovoľnými zásadami
pre bezpečnosť a ľudské práva;
o) previerka a posúdenie bezpečnostných rizík u všetkých bezpečnostných zamestnancov
v súlade s dobrovoľnými zásadami pre bezpečnosť a ľudské práva;
p) militarizácia banských lokalít, prepravných trás a miest, kde sa so zlatom obchoduje
a kde sa zlato vyváža;
q) dôkazy o akomkoľvek závažnom zneužívaní (mučenie, kruté, neľudské a ponižujúce
zaobchádzanie, nútená alebo povinná práca, najhoršie formy detskej práce, hrubé
porušovanie ľudských práv, vojnové zločiny, alebo iné závažné porušovanie
medzinárodného humanitárneho práva, zločiny proti ľudskosti alebo genocída), ktorého
sa dopúšťa ktorákoľvek strana v baniach, na prepravných trasách a na miestach, kde
sa so zlatom obchoduje a/alebo kde sa spracováva;
r) informácie o akejkoľvek priamej alebo nepriamej podpore neštátnych ozbrojených
skupín alebo verejných alebo súkromných bezpečnostných síl (pozri vymedzenie
pojmov);
s) v príslušných prípadoch počet a názov lokalít, kde pôsobia drobní a malí baníci na
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základe koncesie producenta zlata, odhad počtu baníkov a posúdenie, či sa môžu
považovať za účastníkov legitímnej ťažby drobného a malého rozsahu (pozri
vymedzenie pojmov);
t) v príslušných prípadoch prípady konfliktu alebo napätia vo vzťahu medzi strednými
a veľkými banskými podnikmi a drobnými a malými banskými podnikmi;
u) v príslušných prípadoch akékoľvek prípady, oznámenia alebo podozrenia, že zlato
ASM, alebo zlato z iných zdrojov, sa nevedomky uvádza do spracovateľských
prevádzok producenta zlata (napr. banská taviareň) a/alebo sa jeho pôvod skresľuje
ako zlato vyťažené producentom zlata.
4. PRE ZLATO ASM (BUĎ VYŤAŽENÉ DROBNÝMI A MALÝMI BANSKÝMI PODNIKMI
V PREVÁDZKACH,

NA

KTORÉ

SA

VZŤAHUJÚ

VAROVNÉ

SIGNÁLY,

ALEBO

NAKÚPENÉ SPOLOČNOSŤAMI, KTORÉ ŤAŽIA ZLATO V STREDNOM A VEĽKOM
ROZSAHU), získať dôkazy o skutkových okolnostiach ťažby a spracovania zlata,
obchodovania a zaobchádzania so zlatom a prepravy a vývozu zlata (v príslušných
prípadoch). Spoločnosti by mali doplniť kroky, ktoré podnikajú na postupné zbieranie týchto
informácií odkazom na 3. krok bod C a prílohu tohto dodatku s cieľom pomôcť a umožniť
drobným a malým baníkom, aby si vybudovali bezpečné, transparentné a overiteľné
dodávateľské reťazce zlata:
a) identifikácia dodávateľov všetkých ostatných zdrojov vyťaženého zlata pomocou
spoľahlivých, nezávislých zdrojových dokumentov, údajov alebo informácií; akékoľvek
informácie o vládnych, politických alebo vojenských väzbách týchto dodávateľov, najmä
vrátane akýchkoľvek oznámených prípadov väzby s neštátnymi ozbrojenými skupinami
a/alebo verejnými alebo súkromnými bezpečnostnými silami; a geografická zdrojová
oblasť týchto dodávateľov;
b) bane pôvodu, prepravné trasy a miesta, kde sa so zlatom obchoduje;
c) skupina alebo združenie drobných baníkov a posúdenie, či sa môžu považovať za
účastníkov legitímnej ťažby drobného a malého rozsahu (pozri vymedzenie pojmov);
d) metódy spracovania a prepravy zlata;
e) dane, odmeny a poplatky, ktoré sa uhrádzajú orgánom a úradníkom verejnej správy;
f) identifikácia a informácie podľa zásady „poznaj svoju protistranu“ o všetkých externých
poskytovateľoch služieb, ktorí zaobchádzajú so zlatom [napr. logistika, spracovatelia
a prepravné spoločnosti) alebo zaisťujú bezpečnosť v banských lokalitách a na
prepravných trasách. Identifikácia by mala zahŕňať tieto opatrenia, ale rozsah
vykonávania takýchto opatrení by sa mal určiť na základe citlivosti voči rizikám:
i) identifikácia vlastníckej (vrátane konečných užívateľov výhod) a podnikovej štruktúry
vrátane mien funkcionárov a riaditeľov spoločnosti];
ii) identifikácia prepojených podnikov, dcérskych spoločností, materských spoločností,
spojencov;
iii) overenie
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identity spoločností pomocou

spoľahlivých, nezávislých zdrojových
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dokumentov, údajov alebo informácií (napr. obchodné registre, výpis, potvrdenie
o vykonaní zápisu do obchodného registra);
iv) kontrola informácií vo vládnych operatívnych spisoch [napr. zoznamy sankcií OSN,
zoznamy

osobitne

označených

štátnych

príslušníkov

Úradu

pre

kontrolu

zahraničných aktív (OFAC), vyhľadávanie v databáze World-Check];
v) identifikácia akejkoľvek väzby spoločnosti s vládou, politickými stranami, armádou,
zločineckými sieťami alebo neštátnymi ozbrojenými skupinami, najmä vrátane
akýchkoľvek ohlásených prípadov väzby s neštátnymi ozbrojenými skupinami a/alebo
verejnými alebo súkromnými bezpečnostnými silami;
g) militarizácia banských lokalít, prepravných trás a miest, kde sa so zlatom obchoduje
a kde sa zlato vyváža;
h) dôkazy o akomkoľvek závažnom zneužívaní (mučenie, kruté, neľudské a ponižujúce
zaobchádzanie, nútená alebo povinná práca, najhoršie formy detskej práce, hrubé
porušovanie ľudských práv, vojnové zločiny, alebo iné závažné porušovanie
medzinárodného humanitárneho práva, zločiny proti ľudskosti alebo genocída), ktorého
sa dopúšťa ktorákoľvek strana v baniach, na prepravných trasách a na miestach, kde
sa so zlatom obchoduje a/alebo kde sa spracováva;
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i) informácie o akejkoľvek priamej alebo nepriamej podpore neštátnych ozbrojených
skupín alebo verejných alebo súkromných bezpečnostných síl prostredníctvom ťažby
a prepravy zlata, obchodovania a zaobchádzania so zlatom alebo vývozu zlata;
j) prípady konfliktu alebo napätia vo vzťahu medzi strednými a veľkými banskými
podnikmi a drobnými a malými banskými podnikmi;
k) akékoľvek prípady, oznámenia alebo podozrenia, že zlato z iných zdrojov sa
nevedomky uvádza do dodávateľského reťazca zlata a/alebo sa jeho pôvod skresľuje.

D. Posúdiť riziká v dodávateľskom reťazci.

Posúdiť informácie zozbierané

a získané prostredníctvom mapovania skutkových okolností dodávateľských reťazcov
spoločnosti, na ktoré sa vzťahujú varovné signály. Spoločnosť by mala za „riziko“ považovať
akúkoľvek odôvodnenú nezrovnalosť medzi získanými informáciami a:
1. politikou dodávateľského reťazca spoločnosti, ktorá je v súlade s prílohou II k tomuto
usmerneniu;
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2. normami a procesmi náležitej starostlivosti uvedenými v tomto usmernení, ako aj
informáciami získanými prostredníctvom 1. kroku tohto usmernenia;
3. vnútroštátnymi právnymi predpismi krajín, kde má spoločnosť sídlo alebo kde je
kótovaná na burze (v príslušných prípadoch); krajín, z ktorých zlato pravdepodobne
pochádza; a krajín tranzitu alebo spätného vývozu;
4. právnymi nástrojmi upravujúcimi fungovanie a obchodné vzťahy spoločnosti, ako sú

81
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Pozri odsek 1 prílohy II k usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti (2011).
Pozri 1. krok bod A a prílohu II.
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dohody o financovaní či dohody s dodávateľmi;
5. inými príslušnými medzinárodnými nástrojmi, ako sú usmernenia OECD pre nadnárodné
podniky, medzinárodné právo v oblasti ľudských práv a medzinárodné humanitárne
právo a medzinárodné odporúčania a usmernenia pre boj proti praniu špinavých peňazí.

ODDIEL II – POSÚDENIE RIZÍK PRE MIESTNYCH VÝVOZCOV,
RECYKLÁTOROV, MEDZINÁRODNÝCH OBCHODNÍKOV
S VYŤAŽENÝM/RECYKLOVATEĽNÝM ZLATOM A RAFINÉRIE
A. Určiť pôvod zlata.

Posúdenie rizika v dodávateľskom reťazci sa začína pôvodom

dodávky zlata. Rôzny pôvod má rôzne riziká a vyžaduje si rôzne druhy posudzovania
rizík (pozri obrázok 1 – Riziká v dodávateľskom reťazci zlata z oblastí zasiahnutých
konfliktom a vysokorizikových oblastí v úvode dodatku). Každé určenie pôvodu zlata by
malo byť založené na primeranom úsilí, ktoré spoločnosť vynakladá v dobrej viere
a ktoré sa zakladá na dôkazoch získaných v 1. kroku, ako aj na dodatočných priamych
dôkazoch (získaných prostredníctvom angažovania sa s dodávateľmi a sekundárneho
výskumu) a dôveryhodných zdrojoch.
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Miestni vývozcovia zlata, medzinárodní

obchodníci so zlatom a rafinérie by mali posúdiť a overiť tvrdenia dodávateľov krokmi
primeranými riziku s cieľom primerane určiť pôvod zlata.
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Preskúmať výskumné správy vlád, medzinárodných organizácií, MVO a médií, mapy, správy
OSN, sankcie Bezpečnostnej rady OSN, literatúru odvetvia o ťažbe nerastných surovín a jej
vplyve na konflikt, ľudské práva či poškodenie životného prostredia v krajine potenciálneho
pôvodu, alebo iné verejné vyhlásenia (napr. z etických dôchodkových fondov). Spoločnosti by
mali takisto použiť aj akékoľvek kritériá a ukazovatele oblastí zasiahnutých konfliktom
a vysokorizikových oblastí vypracované v rámci multilaterálnych iniciatív.
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1. V prípade vyťaženého zlata je miestom jeho pôvodu samotná baňa, či už drobná a malá
baňa alebo stredná alebo veľká baňa.
a) Výnimkou z tohto pravidla je vedľajší produkt ťažby, ako je zlato získané pri ťažbe
medi, čo je nerastná surovina, ktorá nepatrí do rozsahu pôsobnosti tohto
usmernenia.
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Za miesto pôvodu zlata, ktoré je vedľajším produktom ťažby, by sa

malo považovať miesto, kde sa stopové množstvo zlata po prvýkrát oddelilo z rudy
pôvodnej nerastnej suroviny (napr. rafinéria). Náležitá starostlivosť rafinérie by mala
zabezpečiť,

aby

neprichádzalo

k falošným

tvrdeniam

na

ukrytie

pôvodu

novovyťaženého zlata prostredníctvom vedľajších produktov ťažby.
2. V prípade recyklovateľného zlata je miestom jeho pôvodu miesto, kde sa stáva
recyklovateľným (t. j. keď sa zlato zbiera na účely vrátenia do odvetvia spracovania zlata
na opätovné získanie hodnoty jeho kovu), ako keď sa prvýkrát predá späť
rafinérii/recyklátorovi zlata. Na mieste, kde sa zlato stáva recyklovateľným, by sa v rámci
náležitej starostlivosti rafinérie mal preskúmať nový pôvod tohto recyklovateľného zlata,
aby sa vylúčili falošné tvrdenia na ukrytie pôvodu novovyťaženého zlata.
3. V prípade vyňatých zásob sa nevyžaduje určenie pôvodu, ak sa „overiteľným dňom“
preukáže, že boli vyrobené v ich súčasnej podobe pred 1. januárom 2012. Len na
základe existencie varovných signálov týkajúcich sa dodávateľov (pozri ďalej) by malo
dôjsť k dodatočnej náležitej starostlivosti s cieľom zabezpečiť, aby obchodovanie
s vyňatými zásobami a ich predaj neboli v rozpore s rezolúciami Organizácie Spojených
národov o sankciách alebo aby neumožňovali pranie špinavých peňazí, ktoré je
dôsledkom

predaja

zlatých

rezerv

v oblastiach

zasiahnutých

konfliktom

a vysokorizikových oblastiach alebo je s týmto predajom spojené.

B. Identifikovať varovné signály v dodávateľskom reťazci zlata.

Na

základe informácií o pôvode zlata a informácií, ktoré boli vypracované v rámci 1. kroku
(vrátane všetkých informácií o dodávateľoch podľa zásady „poznaj svoju protistranu“),
by spoločnosti mali určiť existenciu ktoréhokoľvek z týchto varovných signálov
v dodávateľskom reťazci vyťaženého a recyklovateľného zlata a existujúcich zásob
zlata:

Varovné signály týkajúce sa miest pôvodu a tranzitu zlata:
Zlato pochádza z oblasti zasiahnutej konfliktom alebo vysokorizikovej oblasti alebo
sa takouto oblasťou prepravuje.
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Napríklad stopové zlato v rude sulfidov medi nevedie k produkcii zlata vo forme, ktorá je
oddelená a nezávislá od tejto rudy, až kým sa meď plne nerafinuje na 99,99 % čistú katódovú
meď. V tomto bode sa stopové zlato koncentrovalo do zvyškového kalu z elektrolytických
buniek s podielom približne 2 %, a tento bunkový kal sa pre svoj obsah zlata potom predáva
rafinériám zlata.
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Zlato údajne pochádza z krajiny, ktorá má obmedzené známe rezervy alebo
zásoby, možné zdroje alebo očakávané úrovne produkcie zlata (t. j. deklarované
objemy zlata z tejto krajiny nezodpovedajú jej známym rezervám alebo
očakávaným úrovniam produkcie).
Zlato údajne pochádza z krajiny, o ktorej je známe, že sa cez ňu prepravuje zlato
z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí, alebo je z toho
dôvodne podozrivá.
Zlato údajne pochádza z recyklovateľných/odpadových alebo zmiešaných zdrojov
a bolo rafinované v krajine, o ktorej je známe, že sa v nej prepravuje zlato z oblastí
zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí, alebo je z toho dôvodne podozrivá.
Pri každom z týchto aspektov varovných signálov založených na mieste sa riziko zvyšuje,
ak sa nedostatočne presadzujú zákony o boji proti praniu špinavých peňazí, zákony o boji
proti korupcii, colné kontroly a iné príslušné zákony o vládnom dohľade, ak fungujú systémy
neformálneho bankovníctva a ak sa vo veľkom rozsahu používa hotovosť.

Varovné signály týkajúce sa dodávateľov:
Dodávatelia alebo iné známe spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca
pôsobia na jednom z uvedených miest pôvodu a tranzitu zlata, na ktoré sa
vzťahujú

varovné

signály,

alebo

majú

akcionárske

alebo

iné

podiely

v spoločnostiach dodávateľov zlata z jedného z uvedených miest pôvodu a tranzitu
zlata, na ktoré sa vzťahujú varovné signály.
Je známe,

že dodávatelia alebo iné

známe spoločnosti

v hornej časti

dodávateľského reťazca v posledných 12 mesiacoch získavali zlato z miesta
pôvodu a tranzitu zlata, na ktoré sa vzťahujú varovné signály.

Okolnosti, na ktoré sa vzťahujú varovné signály:
Anomálie alebo neobvyklé okolnosti sa zisťujú na základe informácií získaných
v 1. kroku, ktoré vzbudzujú odôvodnené podozrenie, že zlato môže prispievať ku
konfliktu alebo závažnému zneužívaniu spojenému s ťažbou a prepravou zlata
alebo obchodovaním so zlatom.
a) Nezistili sa nijaké varovné signály: ak miestny vývozca zlata, medzinárodný obchodník
so zlatom alebo rafinéria zlata môže odôvodnene určiť, že tieto varovné signály v danom
dodávateľskom reťazci nevznikajú, nevyžaduje sa v tomto dodávateľskom reťazci nijaká
ďalšia náležitá starostlivosť. Systémy riadenia zavedené v 1. kroku by mali zostať
zachované a mali by sa pravidelne revidovať.
b) Zistili sa varovné signály alebo informácie nie sú známe: Každý miestny vývozca zlata,
medzinárodný obchodník so zlatom alebo rafinéria zlata, ktorí vo svojom dodávateľskom
reťazci zlata zistia varovný signál alebo nemôžu odôvodnene vylúčiť z dodávateľského
reťazca zlata jeden alebo viacero týchto varovných signálov, by mali pristúpiť k 2. kroku
bodu C.
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C. Zmapovať skutkové okolnosti existujúcich aj plánovaných
dodávateľských reťazcov spoločnosti, na ktoré sa vzťahujú
varovné signály.
1. Dôkladne preskúmať kontext všetkých miest, na ktoré sa vzťahujú varovné signály,
a postupy náležitej starostlivosti všetkých dodávateľov, na ktorých sa vzťahujú varovné
signály.
a) Preskúmať výskumné správy vrátane správ vlád, medzinárodných organizácií, MVO
a médií, mapy, správy OSN, sankcie Bezpečnostnej rady OSN, literatúru odvetvia
o ťažbe nerastných surovín a jej vplyve na konflikt, ľudské práva či poškodenie
životného prostredia v krajine potenciálneho pôvodu, alebo iné verejné vyhlásenia
(napr. z etických dôchodkových fondov):
b) konzultovať s orgánmi miestnej a ústrednej verejnej správy, miestnymi organizáciami
občianskej spoločnosti, sieťami na úrovni miestneho spoločenstva, mierovými
jednotkami OSN a miestnymi dodávateľmi. Odpovedať na konkrétne otázky alebo
žiadosti o objasnenie, ktoré predložili spolupracujúce spoločnosti;
c) určiť [a to v príslušných prípadoch aj prostredníctvom sekundárneho výskumu,
návštev dodávateľov zlata na mieste, overovania náhodných vzoriek záznamov
o nákupoch primerane k riziku, a preskúmania a posúdenia postupov a predpisov
týkajúcich sa nákupu a boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
(AML/CFT)], či dodávatelia v hornej časti dodávateľského reťazca majú politiky
a systémy riadenia, ktoré sú v súlade s týmto usmernením, a že takéto politiky
a systémy riadenia sú funkčné.
2. V PRÍPADE VYŤAŽENÉHO ZLATA zriadiť skupiny pre hodnotenie na mieste. Miestni
vývozcovia zlata, medzinárodní obchodníci so zlatom alebo rafinérie so zistenými
varovnými signálmi zostávajú za každých okolností individuálne zodpovední za
zabezpečenie zhromaždenia informácií o skutkových okolnostiach dodávateľských
reťazcov spoločnosti, na ktoré sa vzťahujú varovné signály. Miestni vývozcovia zlata,
medzinárodní obchodníci so zlatom alebo rafinérie, v dodávateľských reťazcoch ktorých
sa zistili varovné signály, by mali zriadiť skupiny pre hodnotenie na mieste na získanie
a uchovávanie

informácií

o dodávateľoch

(v príslušných

prípadoch),

pokiaľ

ide

o okolnosti ťažby nerastných surovín, obchodovania a zaobchádzania s nimi a ich
rafinovanie a vývoz. Spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca môžu takúto
skupinu

zriadiť

spoločne

v spolupráci

s inými

spoločnosťami

v hornej

časti

dodávateľského reťazca, ktoré majú z týchto oblastí dodávky alebo v týchto oblastiach
pôsobia, alebo prostredníctvom odvetvového alebo multilaterálneho mechanizmu alebo
iniciatívy. Ak „spoločné“ skupiny nie sú možné, alebo ak by spoločnosti radšej
nespolupracovali, spoločnosti by mali vykonať hodnotenie na mieste samostatne.
Spoločnosti a iné zainteresované strany, ktoré zriaďujú skupiny pre hodnotenie na
mieste, by mali:
a) zvážiť tieto faktory, keď prispievajú k spoločnému hodnoteniu na mieste: veľkosť
spolupracujúcich spoločností a zdroje dostupné na vykonanie náležitej starostlivosti;
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schopnosť

pristupovať

k informáciám

na

mieste

a pozícia

spoločnosti

v dodávateľskom reťazci; kvalita akýchkoľvek skupín pre hodnotenie na mieste, ktoré
predtým zriadili iné spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca vrátane
producentov zlata; a spoľahlivosť náležitej starostlivosti spoločnosti, ako sa
preukázala v rámci krížovej kontroly údajov, ktoré spoločnosť poskytla v súvislosti so
všetkými vstupmi zlata;

85

b) zabezpečiť, aby boli hodnotitelia nezávislí od posudzovanej činnosti a aby neboli
v konflikte záujmov.

86

Hodnotitelia spoločnosti sa musia zaviazať, že budú podávať

správy pravdivo a presne a budú dodržiavať najvyššie profesijné etické normy
a vykonávať „náležitú odbornú starostlivosť“;
c) zabezpečiť

primeranú

úroveň

87

kompetencií,

a to

zamestnaním

odborníkov

s vedomosťami a zručnosťami v čo najväčšom počte týchto oblastí: posudzovaný
operačný kontext (napr. jazykové schopnosti, kultúrna citlivosť), podstata rizík
súvisiacich s konfliktom (napr. normy v prílohe II, ľudské práva, medzinárodné
humanitárne právo, korupcia, finančná trestná činnosť, konflikt a financovanie strán
konfliktu, transparentnosť), povaha a forma dodávateľského reťazca zlata a normy
a procesy, ktoré sú uvedené v tomto usmernení;
d) poskytnúť

hodnotiacim

skupinám

prístup

k baniam,

sprostredkovateľom,

konsolidátorom a/alebo prepravcom, ktorých spoločnosť kontroluje alebo na ktorých
má vplyv, vrátane:
i) fyzického prístupu do lokalít, a to aj v iných krajinách, kde sa môže vykonávať
prekládka alebo zmena označenia;
ii) prístupu k účtovným knihám, záznamom alebo iným dôkazom o postupoch
obstarávania, úhradách daní, poplatkov a odmien a k vývozným dokumentom;
iii) miestnej logistickej podpory a pomoci;
iv) bezpečnosti pre seba a pre akýchkoľvek poskytovateľov informácií;
e) v príslušných

prípadoch

zriadiť

monitorovacie

siete

spoločenstva

a/alebo

multilaterálne informačné útvary na poskytovanie informácií hodnotiacej skupine
alebo podporiť vytvorenie takýchto sietí. preskúmať a, pokiaľ je to možné, doplniť
alebo vytvoriť interaktívne mapy, v ktorých je označená poloha baní, ozbrojených
skupín, obchodných trás, cestných uzáver a letísk.
3. V PRÍPADE VYŤAŽENÉHO ZLATA určiť, či vyťažené zlato je zlato LSM alebo zlato
ASM.
a) V prípade zlata LSM spolupracovať so strednými a s veľkými producentmi zlata
85
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87
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Napríklad v prípade zlata zo zlatých baní veľkého rozsahu môže mať producent zlata
najlepšie postavenie na zber príslušných informácií na mieste v banskej lokalite, zatiaľ čo iné
spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca zabezpečujú, aby sa informácie zbierali
a uchovávali v súlade s týmto usmernením, a mali by zbierať akékoľvek dostupné doplňujúce
informácie o okolnostiach medzi producentmi zlata a rafinériami.
Článok 4, ISO 19011: 2002.
Článok 4, ISO 19011: 2002.
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s cieľom získať, pokiaľ sa to vzťahuje na pozíciu spoločnosti v dodávateľskom
reťazci,

o skutkových

dôkazy

okolnostiach

ťažby

zlata,

obchodovania

a zaobchádzania so zlatom a vývozu zlata, ktoré môžu zahŕňať tieto informácie:
i) poloha a identita podľa názvu u všetkých zlatých baní pre každý výstup;
ii) poloha miest, kde sa zlato spracováva, napr. konsoliduje, mieša, drví, melie a taví
na výstup zlata doré alebo naplaveného zlata;
iii) metódy spracovania a prepravy zlata;
iv) poloha prepravných trás, miest, kde sa so zlatom obchoduje, a miest vývozu
a dovozu, kde sa prekračujú hranice (v príslušných prípadoch);
v)

88

súčasná produkcia a kapacita bane, pokiaľ je to možné, porovnávacia analýza
kapacity

bane

vzhľadom

na

zaznamenanú

produkciu

bane,

a záznam

o akýchkoľvek nezrovnalostiach;
vi) súčasná spracovateľská produkcia a spracovateľská kapacita banských taviarní a,
pokiaľ je to možné, porovnávacia analýza spracovateľskej kapacity vzhľadom na
zaznamenanú

spracovateľskú

produkciu,

a záznam

o akýchkoľvek

nezrovnalostiach;
vii) identifikácia a informácie podľa zásady „poznaj svoju protistranu“ o všetkých
aktéroch v hornej časti dodávateľského reťazca, okrem iného vrátane producentov
zlata, sprostredkovateľov, obchodníkov so zlatom

a vývozcov a spätných

vývozcov zlata, ako aj externých poskytovateľov služieb, ktorí zaobchádzajú so
zlatom (napr. logistika, spracovatelia a prepravné spoločnosti) alebo zaisťujú
bezpečnosť v banských lokalitách a na prepravných trasách. Identifikácia by mala
zahŕňať tieto opatrenia, ale rozsah vykonávania takýchto opatrení by sa mal určiť
na základe citlivosti voči rizikám:
1. identifikácia vlastníctva (vrátane konečných užívateľov výhod) spoločností
a podnikovej štruktúry vrátane mien funkcionárov a riaditeľov spoločnosti;
2. identifikácia

prepojených

podnikov,

dcérskych

spoločností,

materských

spoločností, spojencov;
3. overenie identity spoločností pomocou spoľahlivých, nezávislých zdrojových
dokumentov, údajov alebo informácií (napr. výpis z obchodného registra,
potvrdenie o vykonaní zápisu do obchodného registra);
4. kontrola informácií vo vládnych operatívnych spisoch [napr. zoznamy sankcií
88

V prípadoch, keď prepravcovia nechcú tieto informácie zverejniť z bezpečnostných dôvodov,
by spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca mali zabezpečiť, aby prepravcovia
vykonali posúdenie rizík týchto prepravných trás v súlade s týmto usmernením. Spoločnosti
v hornej časti dodávateľského reťazca by od prepravcov mali požadovať správu s podrobným
uvedením ich zistení vyplývajúcich z posúdenia rizík prepravných trás (t. j. zistených rizík
a krokov prijatých na riadenie týchto rizík). Spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca
by mali o týchto rizikách informovať, ako sa uvádza v 5. kroku. V prípadoch, keď spoločnosti
v hornej časti dodávateľského reťazca nevyužívajú prepravcov alebo môžu získať informácie
o prepravných trasách, mali by vykonať posúdenie rizika prepravných trás samy a predložiť
správu o týchto rizikách, ako sa uvádza v 5. kroku.
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OSN, zoznamy osobitne označených štátnych príslušníkov Úradu pre kontrolu
zahraničných aktív (OFAC), vyhľadávanie v databáze World-Check];
5. identifikácia akejkoľvek väzby spoločnosti s vládou, politickými stranami,
armádou, zločineckými sieťami alebo neštátnymi ozbrojenými skupinami
vrátane akýchkoľvek ohlásených prípadov väzby s neštátnymi ozbrojenými
skupinami a/alebo verejnými alebo súkromnými bezpečnostnými silami;
viii) licencie, napr. ťažba, vývoz;
ix)

všetky dane, poplatky alebo odmeny, ktoré sa uhrádzajú vláde, súvisiace
s ťažbou zlata, obchodovaním so zlatom a jeho prepravou a vývozom;

x)

všetky platby alebo kompenzácie, ktoré sa poskytujú orgánom alebo úradníkom
verejnej správy v súvislosti s ťažbou zlata, obchodovaním so zlatom a jeho
prepravou a vývozom;

xi)

všetky platby, ktoré sa uhrádzajú verejným alebo súkromným bezpečnostným
silám alebo iným ozbrojeným skupinám na všetkých miestach dodávateľského
reťazca počínajúc ťažbou, pokiaľ nie sú zakázané podľa platného práva;

xii)

bezpečnostné služby poskytované v banských lokalitách, na prepravných
trasách a na všetkých miestach, kde sa zo zlatom zaobchádza alebo kde sa
zlato spracúva;

xiii) odborná príprava bezpečnostných zamestnancov a súlad tejto odbornej prípravy
s dobrovoľnými zásadami pre bezpečnosť a ľudské práva;
a posúdenie

xiv) previerka

bezpečnostných

rizík

u všetkých

bezpečnostných

zamestnancov v súlade s dobrovoľnými zásadami pre bezpečnosť a ľudské
práva;
xv)

militarizácia banských lokalít, prepravných trás a miest, kde sa so zlatom
obchoduje a kde sa zlato vyváža;

xvi) dôkazy

o akomkoľvek

závažnom

zneužívaní

(mučenie,

kruté,

neľudské

a ponižujúce zaobchádzanie, nútená alebo povinná práca, najhoršie formy
detskej práce, hrubé porušovanie ľudských práv, vojnové zločiny, alebo iné
závažné porušovanie medzinárodného humanitárneho práva, zločiny proti
ľudskosti alebo genocída), ktorého sa dopúšťa ktorákoľvek strana v baniach, na
prepravných trasách a na miestach, kde sa so zlatom obchoduje a/alebo kde sa
spracováva;
xvii) informácie

o akejkoľvek

priamej

alebo

nepriamej

podpore

neštátnych

ozbrojených skupín alebo verejných alebo súkromných bezpečnostných síl
(pozri vymedzenie pojmov);
xviii) v príslušných prípadoch počet a názov lokalít, kde pôsobia drobní a malí baníci
na základe koncesie producentov zlata a odhad počtu baníkov a posúdenie, či
sa môžu považovať za účastníkov legitímnej ťažby drobného a malého rozsahu
(pozri vymedzenie pojmov);
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xix) v príslušných prípadoch prípady konfliktu alebo napätia vo vzťahu medzi
strednými

a veľkými

banskými

podnikmi

a drobnými

a malými

banskými

podnikmi;
xx) v príslušných prípadoch akékoľvek prípady, oznámenia alebo podozrenia, že
zlato

ASM,

alebo

zlato

z iných

zdrojov,

sa

nevedomky

uvádza

do

spracovateľských prevádzok producenta zlata (napr. banská taviareň) a/alebo sa
jeho pôvod skresľuje ako zlato vyťažené producentom zlata.
b) V prípade zlata ASM získať dôkazy o skutkových okolnostiach ťažby zlata,
obchodovania a zaobchádzania so zlatom a vývozu zlata. Spoločnosti by mali doplniť
kroky, ktoré podnikajú na postupné zbieranie týchto informácií odkazom na 3. krok
bod C a prílohu s cieľom pomôcť a umožniť drobným a malým baníkom, aby si
vybudovali bezpečné, transparentné a overiteľné dodávateľské reťazce zlata:
i)

identifikácia dodávateľov zlata ASM miestnemu vývozcovi zlata pomocou
spoľahlivých, nezávislých zdrojových dokumentov, údajov alebo informácií;
akékoľvek informácie o vládnych, politických alebo vojenských väzbách týchto
dodávateľov,

najmä

vrátane

akýchkoľvek

oznámených

prípadov

väzby

s neštátnymi ozbrojenými skupinami a/alebo verejnými alebo súkromnými
bezpečnostnými silami; a geografická zdrojová oblasť týchto dodávateľov;
ii)

bane pôvodu, prepravné trasy a miesta, kde sa so zlatom obchoduje;

iii)

skupina alebo združenie drobných baníkov a posúdenie, či sa môžu považovať
za účastníkov legitímnej ťažby drobného a malého rozsahu (pozri vymedzenie
pojmov);

iv) metódy spracovania a prepravy zlata;
v) dane, odmeny a poplatky, ktoré sa inštitúciám a úradníkom verejnej správy
uhrádzajú z vývozu;
vi) identifikácia a (v príslušných prípadoch) informácie podľa zásady „poznaj svoju
protistranu“ o vývozcovi zlata a všetkých aktéroch v dodávateľskom reťazci od
vývozcu zlata po rafinériu vrátane medzinárodných obchodníkov so zlatom
a všetkých externých poskytovateľov služieb, ktorí zaobchádzajú so zlatom
(napr.

logistika,

spracovatelia

a prepravné

spoločnosti)

alebo

zaisťujú

bezpečnosť v banských lokalitách a na prepravných trasách. Identifikácia by
mala zahŕňať tieto opatrenia, ale rozsah vykonávania takýchto opatrení by sa mal
určiť na základe citlivosti voči rizikám:
1. identifikácia vlastníckej (vrátane konečných užívateľov výhod) a podnikovej
štruktúry vrátane mien funkcionárov a riaditeľov spoločnosti;
2. identifikácia

prepojených

podnikov,

dcérskych

spoločností,

materských

spoločností, spojencov;
3. overenie identity spoločností pomocou spoľahlivých, nezávislých zdrojových
dokumentov, údajov alebo informácií (napr. obchodné registre, výpis,
potvrdenie o vykonaní zápisu do obchodného registra);
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4. kontrola informácií vo vládnych operatívnych spisoch [napr. zoznamy sankcií
OSN, zoznamy osobitne označených štátnych príslušníkov Úradu pre kontrolu
zahraničných aktív (OFAC), vyhľadávanie v databáze World-Check];
5. identifikácia akejkoľvek väzby spoločnosti s vládou, politickými stranami,
armádou, zločineckými sieťami alebo neštátnymi ozbrojenými skupinami,
najmä

vrátane

akýchkoľvek

ohlásených

prípadov

väzby

s neštátnymi

ozbrojenými skupinami a/alebo verejnými alebo súkromnými bezpečnostnými
silami;
vii) militarizácia banských lokalít, prepravných trás a miest, kde sa so zlatom
obchoduje a kde sa zlato vyváža;
viii) dôkazy

o akomkoľvek

závažnom

zneužívaní

(mučenie,

kruté,

neľudské

a ponižujúce zaobchádzanie, nútená alebo povinná práca, najhoršie formy
detskej práce, hrubé porušovanie ľudských práv, vojnové zločiny, alebo iné
závažné porušovanie medzinárodného humanitárneho práva, zločiny proti
ľudskosti alebo genocída), ktorého sa dopúšťa ktorákoľvek strana v baniach, na
prepravných trasách a na miestach, kde sa so zlatom obchoduje a/alebo kde sa
spracováva;
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ix) informácie o akejkoľvek priamej alebo nepriamej podpore neštátnych ozbrojených
skupín alebo verejných alebo súkromných bezpečnostných síl prostredníctvom
ťažby a prepravy zlata, obchodovania a zaobchádzania so zlatom alebo vývozu
zlata (pozri vymedzenie pojmov);
x)

akékoľvek prípady, oznámenia alebo podozrenia, že zlato z iných zdrojov sa
nevedomky uvádza do dodávateľského reťazca zlata a/alebo sa jeho pôvod
skresľuje;

xi) v príslušných prípadoch prípady konfliktu alebo napätia vo vzťahu medzi
strednými a veľkými banskými podnikmi a drobnými a malými banskými podnikmi.
4.
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V PRÍPADE RECYKLOVATEĽNÉHO ZLATA získať doplňujúce informácie

(a to aj prostredníctvom sekundárneho výskumu, návštev dodávateľov zlata na mieste
a overovania náhodných vzoriek záznamov o nákupoch primerane k riziku)
o recyklovateľnom zlate z dodávateľských reťazcov recyklovateľného zlata, na ktoré sa
91

vzťahujú varovné signály, pomocou prístupu založeného na rizikách, pričom za prioritu

89
90

91

94

Pozri odsek 1 prílohy II k usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti (2011).
Recyklovateľný materiál nie je sám osebe zdrojom obáv, pokiaľ ide o prispievanie ku konfliktu,
recyklovateľný materiál je však potenciálnym prostriedkom na pranie zlata, ktoré bolo
vyťažené v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastiach, s cieľom zakryť
jeho pôvod.
Hoci tieto záznamy nie sú nevyhnutne pripojené k materiálom, ktoré sa pohybujú
dodávateľským reťazcom, mali by byť k dispozícii na následné sledovanie a overenie. V boji
proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by sa vlády a spoločnosti
v dodávateľských reťazcoch zlata mali opierať o 40 odporúčaní Finančnej akčnej skupiny,
a osobitne na jej usmernenie o prístupe založenom na rizikách pre obchodníkov s drahými
kovmi a kameňmi (jún 2008).
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sa majú považovať osoby, miesta a transakcie, ktoré predstavujú vyššie riziko. Ako
dôležitá súčasť náležitej starostlivosti založenej na rizikách by mali byť identifikovaní
dodávatelia a transakcie a na všetkých úrovniach by sa mali vyhotoviť a uchovávať
záznamy. K takýmto rizikovým faktorom okrem iného patrí:
a) hodnota transakcie. Počínajúc hranicou 15 000 USD
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za akúkoľvek transakciu

s recyklovateľným zlatom mimo oblasti zasiahnutej konfliktom alebo vysokorizikovej
oblasti by náležitá starostlivosť mala byť primeraná zvyšujúcej sa hodnote.
Transakcie v banskej oblasti alebo jej blízkosti však môžu zahŕňať veľmi malé
množstvá, napr. jeden gram zlata. Akékoľvek transakcie s recyklovateľným zlatom
v oblasti zasiahnutej konfliktom alebo vysokorizikovej oblasti by preto mali byť
predmetom posilnenej kontroly bez ohľadu na hodnotu;
b)

miesto transakcie. Zlato je cenné v malých množstvách a jednoducho sa

prepravuje, úplne bez rizika preto nie je nijaké miesto, k miestam transakcií s vyšším
rizikom však patria miesta, kde lokalita tranzitu a vývozu zlata nie je primerane
zosúladená s deklarovaným miestom pôvodu zlata, kde existuje bezprostredný
prístup ku konkurenčným trhom alebo spracovateľským prevádzkam, ktoré sú bližšie
k deklarovanému miestu pôvodu zlata, kde sa nedostatočne presadzujú zákony o boji
proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zákony o boji proti korupcii,
colné kontroly a iné príslušné zákony o vládnom dohľade, a kde v krajine pôsobia
neformálne bankové systémy vrátane ekonomík založených na hotovosti;93
c) druh materiálu. Nespracované recyklovateľné zlato nie je takým pravdepodobným
nástrojom

prania

vyťaženého

zlata

z oblastí

zasiahnutých

konfliktom

a vysokorizikových oblastí ako roztavené recyklovateľné zlato (pozri vymedzenie
pojmov), aj keď existujú prípady, keď nespracované recyklovateľné zlato pochádza
z oblastí, ktoré sú známe postupmi výroby výrobkov zo zlata priamo z vyťaženého
zlata ako prostriedkom na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam alebo pranie zlata.
Nie je pravdepodobné, že vyťažené zlato s vysokou koncentráciou (napr. s 90 %
čistotou pri ťažbe naplaveného zlata), ktoré bolo vyprodukované v oblasti zasiahnutej
konfliktom, sa bude prať prostredníctvom materiálov s nižšou hodnotou, ktoré si
vyžadujú omnoho viac procesov na zušľachtenie a rafinovanie, ako aj omnoho dlhší
čas na výrobu obchodovateľného zlata. Príkladom materiálov s nízkou hodnotou,
u ktorých nie je pravdepodobné, že by boli nástrojom na pranie zlata, by bol
elektronický odpad alebo zvyškový bunkový kal z rafinovania iných kovov. Zlaté
šperky s vysokou koncentráciou naopak môžu mať podobné fyzikálne vlastnosti ako
zlato vyťažené v oblastiach zasiahnutých konfliktom;
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Pozri Finančná akčná skupina (FATF), 40 odporúčaní (2003) a Finančná akčná skupina, RBA
Guidance for Dealers in Precious Metal and Stones (Usmernenie o prístupe založenom na
rizikách pre obchodníkov s drahými kovmi a kameňmi), 17. júna 2008.
Pozri Finančná akčná skupina, RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and Stones
(Usmernenie o prístupe založenom na rizikách pre obchodníkov s drahými kovmi a kameňmi),
17. júna 2008, ods. 109.
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d) neobvyklé okolnosti. O primeranosti materiálu, ktorý sa uvádza ako recyklovaný, by
sa malo uvažovať v súvislostiach. Malo by sa napríklad vysvetliť náhle neobvyklé
zvýšenie objemu materiálu vysokej akosti od určitého dodávateľa alebo z určitej
oblasti. Ak šperky, ktoré sa v krajine nosia, majú bežne 14 karátov (58 %), ponuka,
ktorá má obsahovať recyklované šperky s čistotou 90 %, by sa mala spochybniť;
e) dodávateľ. Rôzni dodávatelia recyklovateľného zlata budú predstavovať rôznu úroveň
rizika z hľadiska činnosti spojených s praním. Napríklad recyklovateľné zlato
vyrobené v kontrolovanom zariadení počas výroby alebo spracovania predstavuje
menšie riziká ako zberná spoločnosť, ktorá získava recyklovateľné zlato z rôznych
zdrojov. Iné faktory vysokého rizika zahŕňajú akúkoľvek odôvodnenú nezrovnalosť
medzi procesmi náležitej starostlivosti odporúčanými v tomto usmernení a postupmi
dodávateľov,

alebo

a nevysvetlenej

skutočnosť,

geografickej

že

dodávateľ

vzdialenosti“

od

„sa

nachádza

dodávateľa

vo

alebo

výraznej
protistrany

v dodávateľskom reťazci.
5. V PRÍPADE RECYKLOVATEĽNÉHO ZLATA zozbierať tieto informácie o transakciách,
ktoré si vyžadujú posilnenú kontrolu, a to aj prostredníctvom sekundárneho výskumu,
návštev dodávateľov zlata na mieste, overovania náhodných vzoriek záznamov
o nákupoch primerane k riziku, a v príslušných prípadoch dôkladnejšieho preskúmania
a posúdenia postupov a predpisov týkajúcich sa nákupu a boja proti praniu špinavých
peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT):
a) či existujú výrobné zariadenia, kde môže vznikať odpad;
b) či existuje významné vlastníctvo a obrat, pokiaľ ide o zlaté šperky v súkromnom
vlastníctve;
c) prostredníctvom návštev na mieste a skúmania dokumentov určiť primeranú približnú
úroveň obchodov s recyklovateľným/odpadovým zlatom, pričom sa uznáva, že táto
úroveň sa bude meniť, najmä vzhľadom na cenu zlata a hospodárske podmienky.

D. Posúdiť riziká v dodávateľskom reťazci.

Posúdiť informácie zozbierané

a získané prostredníctvom mapovania skutkových okolností dodávateľských reťazcov
spoločnosti, na ktoré sa vzťahujú varovné signály. Spoločnosť by mala za „riziko“
považovať akúkoľvek odôvodnenú nezrovnalosť medzi získanými informáciami a:
1. normami politiky dodávateľského reťazca spoločnosti v súlade s prílohou II;
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2. normami a procesmi náležitej starostlivosti uvedenými v tomto usmernení;
3. vnútroštátnymi právnymi predpismi krajín, kde má spoločnosť sídlo alebo kde je
kótovaná na burze (v príslušných prípadoch), krajín, z ktorých zlato pravdepodobne
pochádza, a krajín tranzitu alebo spätného vývozu;
4. právnymi nástrojmi upravujúcimi fungovanie a obchodné vzťahy spoločnosti, ako sú
dohody o financovaní či dohody s dodávateľmi;
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Pozri 1. krok bod A a prílohu II.
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5. inými príslušnými medzinárodnými nástrojmi, ako sú usmernenia OECD pre nadnárodné
podniky, medzinárodné právo v oblasti ľudských práv a medzinárodné humanitárne
právo a medzinárodné odporúčania a usmernenia pre boj proti praniu špinavých peňazí.

ODDIEL III – POSÚDENIE RIZÍK PRE SPOLOČNOSTI V DOLNEJ ČASTI
DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA
Spoločnosti v dolnej časti dodávateľského reťazca by mali určiť riziká vo svojom dodávateľskom
reťazci posúdením postupov náležitej starostlivosti svojich rafinérií vzhľadom na toto usmernenie.

A. Určiť na základe svojho najlepšieho úsilia rafinérie zlata vo
svojom dodávateľskom reťazci. Spoločnosti v dolnej časti dodávateľského
reťazca by sa mali zamerať na určenie rafinérií zlata, ktoré vyrábajú rafinované zlato
používané v ich dodávateľskom reťazci. Rafinérie zlata je možné určiť na požiadanie
prostredníctvom

dolnej

časti

reťazca

dodávateľov,

spoločnosti

v dolnej

časti

dodávateľského reťazca by však mali posúdiť a overiť tvrdenia dodávateľov krokmi
primeranými riziku. V niektorých prípadoch už bude značka rafinérie zlata vyrazená na
prúte, minci, tyči alebo inom výrobku z rafinovaného zlata.
1. Rafinérie určené – pristúpte k 2. kroku oddielu III bodu B.
2. Rafinérie nie je možné určiť ani po vynaložení najlepšieho úsilia – pristúpte k 3. kroku
oddielu II.

B. Získať predbežné dôkazy o náležitej starostlivosti rafinérií
s cieľom zistiť, či vo svojich dodávateľských reťazcoch určili
alebo mali odôvodnene určiť varovné signály. Každé rozhodnutie
o tom, či rafinérie vo svojich dodávateľských reťazcoch určili alebo mali odôvodnene
určiť varovné signály, by malo byť založené na primeranom úsilí, ktoré spoločnosť
vynakladá v dobrej viere a ktoré sa zakladá na dôkazoch získaných v 1. kroku, ako aj
na akýchkoľvek dodatočných informáciách (získaných prostredníctvom angažovania sa
s dodávateľmi a sekundárneho výskumu). Na prijatie odôvodnených rozhodnutí by
spoločnosti mali tvrdenia dodávateľov overiť vonkajšími zdrojmi dôkazov primeranými
riziku.
1. Rafinéria neurčila nijaké varovné signály: ak spoločnosť dolnej časti dodávateľského
reťazca zlata môže odôvodnene určiť, že tieto varovné signály v dodávateľskom reťazci
danej rafinérie nevznikajú, nevyžaduje sa v tomto dodávateľskom reťazci nijaká ďalšia
náležitá starostlivosť. Systémy riadenia zavedené v 1. kroku by mali zostať zachované
a mali by sa pravidelne revidovať.
2. Rafinéria určila vo svojom dodávateľskom reťazci varovné signály, alebo nevie:
Každá spoločnosť v dolnej časti dodávateľského reťazca, ktorá v dodávateľskom reťazci
zlata svojej rafinérie zistí varovný signál alebo nemôže odôvodnene vylúčiť
z dodávateľského reťazca zlata svojej rafinérie jeden alebo viacero týchto varovných
signálov, by mala pristúpiť k 2. kroku časti III bodu C.

USMERNENIE OECD O NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI PRE ZODPOVEDNÉ DODÁVATEĽSKÉ REŤAZCE NERASTNÝCH SUROVÍN Z OBLASTÍ ZASIAHNUTÝCH KONFLIKTOM... © OECD 2013

97

DODATOK O ZLATE

C. Posúdiť riziká vyhodnotením postupov náležitej starostlivosti
v dodávateľskom reťazci rafinérií, na ktorých dodávateľské
reťazce zlata sa vzťahujú varovné signály. Na posúdenie rizík by
spoločnosti mali posúdiť, či rafinérie, na ktorých dodávateľský reťazec sa vzťahujú
varovné signály, vykonali všetky prvky náležitej starostlivosti pre zodpovedné
dodávateľské reťazce zlata z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí
odporúčané v tomto usmernení. Spoločnosti v dolnej časti dodávateľského reťazca by
mali:
1. získať dôkazy o postupoch náležitej starostlivosti rafinérií v dodávateľskom reťazci zlata;
2. preskúmať informácie, ktoré vypracovali akékoľvek skupiny pre hodnotenie rizík;
3. vykonať krížovú kontrolu dôkazov o postupoch náležitej starostlivosti rafinérií vzhľadom
na politiku dodávateľského reťazca a procesy náležitej starostlivosti uvedené v tomto
usmernení. Spoločnosť by mala zvážiť všetky odôvodnené nezrovnalosti medzi postupmi
náležitej starostlivosti dodávateľov a politikou dodávateľského reťazca spoločnosti
(v súlade s prílohou II) ako riziko, ktoré by sa malo riešiť v rámci 3. kroku;
4. určiť, či postupy náležitej starostlivosti rafinérie boli predmetom auditu vzhľadom na
normu, ktorá je v súlade s týmto usmernením, a získať výsledky tohto auditu.
V prípadoch, keď postupy náležitej starostlivosti rafinérie neboli predmetom auditu
vzhľadom na normu, ktorá je v súlade s týmto usmernením, alebo ak bola zistená
akákoľvek nezrovnalosť medzi náležitou starostlivosťou rafinérie a normami a procesmi
uvedenými v tomto usmernení, spoločnosti v dolnej časti dodávateľského reťazca by sa
mali usilovať riadiť riziká v súlade s 3. krokom a získavať zdroje od rafinérií, v ktorých sa
vykonáva audit v súlade so 4. krokom tohto usmernenia.

3. KROK: VYPRACOVANIE A VYKONÁVANIE STRATÉGIE S CIEĽOM
REAGOVAŤ
NA URČENÉ RIZIKÁ
CIEĽ: Vyhodnotiť určené riziká a reagovať na ne s cieľom predísť nepriaznivým vplyvom
alebo ich zmierniť. Spoločnosti môžu na vykonávaní odporúčaní uvedených v tejto časti
spolupracovať prostredníctvom spoločných iniciatív. Individuálna zodpovednosť spoločností
za ich náležitú starostlivosť však zostáva zachovaná a spoločnosti by mali zabezpečiť, aby
sa v každej spoločnej činnosti náležite prihliadalo na osobitné okolnosti jednotlivých
spoločností.

ODDIEL I – RIADENIE RIZÍK PRE SPOLOČNOSTI V HORNEJ ČASTI
DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA
A. Podať správu o zisteniach určenému vyššiemu manažmentu,
pričom v správe sa uvedú získané informácie a aktuálne a potenciálne riziká určené v rámci
posudzovania rizík dodávateľského reťazca.
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B. Posilniť angažovanie sa s dodávateľmi a ich vnútorné systémy
transparentnosti, zberu informácií a kontroly dodávateľského
reťazca zlata z 1. kroku bodu C. Spoločnosti v hornej časti dodávateľského
reťazca by mali:
1. zriadiť spracovateľský reťazec a/alebo systém vysledovateľnosti, v ktorom sa zbierajú
a uchovávajú rozčlenené informácie uvedené v 2. kroku oddiele I a oddiele II bode C pre
všetky vstupy a výstupy zlata z dodávateľského reťazca, na ktorý sa vzťahujú varovné
signály;
2. posilniť postupy fyzickej bezpečnosti primerane vzhľadom na okolnosti (napr.
bezpečnosť prepravy, zapečatenie v prepravkách znemožňujúcich pozmeňovanie atď.),
pokiaľ ide o akékoľvek nezrovnalosti zaznamenané v produkcii a kapacite bane,
spracovateľskej produkcii a kapacite, alebo v informáciách, ktoré poskytli dodávatelia
o zásielkach zlata;
3. fyzicky oddeliť a zabezpečiť každú zásielku, v súvislosti s ktorou existuje zistené riziko
spojenia s konfliktom a závažným porušovaním ľudských práv;
4. začleniť právo vykonávať neohlásené kontroly dodávateľov na mieste a mať prístup k ich
príslušnej dokumentácii do obchodných zmlúv a/alebo písomných dohôd s dodávateľmi,
ktoré sa môžu uplatňovať a monitorovať;
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5. v prípade každého vstupu zlata spoločne využívať v celej hornej časti dodávateľského
reťazca tieto informácie, ktoré získala a uchováva hodnotiaca skupina:
a) baňa pôvodu, čo najviac špecifikovaná;
b) miesta, kde sa zlato alebo zlatonosný materiál konsoliduje, mieša, drví, melie, taví
a rafinuje;
c) spôsob ťažby (ťažba drobného a malého rozsahu alebo stredného a veľkého
rozsahu) a dátumy koncentrácie, tavenia a rafinovania;
d) hmotnosť a skúšané vlastnosti kvality;
e) identita všetkých dodávateľov a príslušných poskytovateľov služieb, ktorí so zlatom
zaobchádzajú v hornej časti dodávateľského reťazca od bane pôvodu po rafinériu;
vlastníctvo (vrátane konečných užívateľov výhod); štruktúra spoločnosti vrátane mien
funkcionárov a riaditeľov spoločnosti; obchodné, vládne, politické alebo vojenské väzby
týchto spoločností a funkcionárov v rámci oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových
oblastí;
f) všetky dane, poplatky alebo odmeny, ktoré sa uhrádzajú vláde, súvisiace s ťažbou
zlata, obchodovaním so zlatom a jeho prepravou a vývozom;
g) všetky platby alebo kompenzácie, ktoré sa poskytujú orgánom alebo úradníkom
verejnej správy v súvislosti s ťažbou zlata, obchodovaním so zlatom a jeho prepravou
a vývozom;
h) všetky platby, ktoré sa uhrádzajú verejným alebo súkromným bezpečnostným silám

95

Informácie o monitorovaní dodávateľov a riadení neplnenia pozri v 2. – 5. kroku.
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alebo iným ozbrojeným skupinám na všetkých miestach dodávateľského reťazca
počínajúc ťažbou, pokiaľ nie sú zakázané podľa platného práva;
i) ako sa zlato prepravuje a procesy zavedené na zabezpečenie integrity, s riadnym
ohľadom na bezpečnostné aspekty;
6. v prípade rafinérií sprístupniť informácie získané prostredníctvom procesov náležitej
starostlivosti audítorom na účely zabezpečenia súladu s regionálnymi alebo globálnymi
96

programami odvetvia

alebo inštitucionalizovanými mechanizmami hneď po ich vzniku

s mandátom zhromažďovať a spracovávať informácie o zlate z oblastí zasiahnutých
konfliktom a vysokorizikových oblastí. Ak nijaký takýto program alebo mechanizmus
neexistuje, sprístupniť príslušné informácie odberateľom v dolnej časti dodávateľského
reťazca.

C. Vypracovať a prijať plán riadenia rizík.

Spoločnosti by mali prijať plán

riadenia rizík dodávateľského reťazca, v ktorom sa uvedú reakcie spoločnosti na riziká
určené v 2. kroku v súlade s prílohou II k usmerneniu. Spoločnosti môžu riadiť riziko
buď tak, že i) budú pokračovať v obchodovaní súbežne s úsilím o zmiernenie rizika;
ii) dočasne pozastavia obchodovanie, kým sa vykonáva priebežné merateľné
zmierňovanie rizika; alebo iii) prerušia styky s dodávateľom v prípadoch, keď sa
zmiernenie ukazuje ako nemožné alebo neprijateľné. Na určenie a vypracovanie
stratégie riadenia rizík by spoločnosti mali:
1. preskúmať modelovú politiku dodávateľského reťazca pre zlato z oblastí zasiahnutých
konfliktom a vysokorizikových oblastí uvedenú v prílohe II k usmerneniu s cieľom určiť, či
by sa určené riziká mali zmierniť pokračovaním, pozastavením alebo ukončením vzťahu
s dodávateľmi;
2. riadiť riziká, ktoré si nevyžadujú ukončenie vzťahu s dodávateľom, prostredníctvom
merateľného zmierňovania rizík. Merateľné zmierňovanie rizík by malo mať za cieľ
presadzovanie výrazného a merateľného zlepšenia do šiestich mesiacov od prijatia
plánu riadenia rizík. Pri vypracovaní stratégie na zmiernenie rizík by spoločnosti mali:
a) vybudovať a/alebo uplatňovať pákový efekt vo vzťahu k aktérom v dodávateľskom
reťazci, ktorí môžu najúčinnejšie a najpriamejšie zmierňovať riziká prispievania ku
konfliktu. Spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca už môžu mať aktuálny
alebo potenciálny pákový efekt vo vzťahu

k iným aktérom v hornej časti

dodávateľského reťazca. Spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca by mali
nájsť

spôsoby

konštruktívneho

angažovania

sa

s dodávateľmi

a príslušnými

zainteresovanými stranami a preukázať výrazné a merateľné zlepšenie smerom
k odstráneniu rizika do šiestich mesiacov od prijatia plánu riadenia rizík;

96

97

100
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Pozri napríklad London Bullion Market Association (LBMA), Responsible Gold Guidance
(usmernenie pre zodpovedné zdroje zlata); iniciatíva EICC-GeSI, Conflict-Free Smelter
Program (program taviarne bez konfliktu); a Rada pre zodpovedné klenotníctvo, Chain-ofCustody Certification (osvedčovanie spotrebiteľského reťazca).
Spoločnosti by mali v súvislosti s odporúčanou stratégiou riadenia rizík využiť ako referenčný
zdroj prílohu II k usmerneniu. Príloha III obsahuje odporúčané opatrenia na zmiernenie rizík
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b) konzultovať s dodávateľmi a dotknutými zainteresovanými stranami a dohodnúť sa
na stratégii pre merateľné zmiernenie rizík v pláne riadenia rizík. Merateľné
zmiernenie rizík by malo byť prispôsobené konkrétnym dodávateľom spoločnosti
a okolnostiam ich pôsobenia, mali by sa v ňom uviesť jasné výkonnostné ciele na
obdobie do šiestich mesiacov od prijatia plánu riadenia rizík a malo by zahŕňať
kvalitatívne a/alebo kvantitatívne ukazovatele na meranie zlepšenia.

98

Spoločnosti by

mali dotknutým zainteresovaným stranám zabezpečiť dostatok času na preskúmanie
posúdenia rizík a plánu riadenia a na reakciu a náležité zohľadnenie otázok,
aspektov a alternatívnych odporúčaní pre riadenie rizík;
c) podieľať sa na programoch odvetvia alebo inštitucionalizovaných mechanizmoch pre
zodpovedné riadenie dodávateľského reťazca, alebo v príslušných prípadoch takéto
programy alebo mechanizmy podporiť, pričom zabezpečia, aby sa v týchto
iniciatívach riadne prihliadalo na ich sociálne a hospodárske účinky na rozvojové
krajiny, ako aj na existujúce medzinárodne uznávané normy.

99 100 101

i) Všetci producenti zlata s prevádzkami, na ktoré sa vzťahujú varovné signály, ako aj
iné spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca, ktoré získavajú zlato ASM, by
mali producentom v legitímnej ťažbe drobného a malého rozsahu (pozri vymedzenie
pojmov), od ktorých získavajú zdroje, pomôcť a umožniť budovať bezpečné,
transparentné a overiteľné dodávateľské reťazce zlata s súlade s prílohou.
ii) Všetkým ostatným producentom zlata s prevádzkami, na ktoré sa vzťahujú varovné
signály, ako aj iným spoločnostiam v hornej časti dodávateľského reťazca sa
odporúča, aby podporili navrhované opatrenia uvedené v prílohe.

D. Vykonávať plán riadenia rizík, monitorovať a sledovať výkonnosť
zmierňovania rizík, podávať správy určenému vyššiemu
manažmentu a zvážiť pozastavenie alebo prerušenie stykov
s dodávateľom v prípade neúspešných pokusov o zmiernenie
v súlade s odporúčanými stratégiami riadenia rizík uvedenými
v prílohe II.44 Spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca by mali podľa
a niektoré odporúčané ukazovatele na meranie zlepšenia. Očakáva sa, že podrobnejšie
usmernenia týkajúce sa zmiernenia rizík vzídu z vykonávacej fázy usmernenia.
98 Pozri prílohu III k usmerneniu, Odporúčané opatrenia na zmiernenie rizika a ukazovatele na
meranie zlepšenia.
99 Usmernenia OECD pre nadnárodné podniky (2011), kapitola II bod B ods. 2.
100 Spoločnosti by mali pozastaviť alebo prerušiť styky s dodávateľom najmenej na tri mesiace,
ak do šiestich mesiacov od prijatia plánu riadenia rizík nenastane nijaké výrazné merateľné
zlepšenie, pokiaľ ide o predchádzanie zistenému riziku alebo o jeho zmiernenie.
101 Zmena okolností by sa mala určiť na základe citlivosti voči rizikám prostredníctvom
priebežného monitorovania dokumentácie spracovateľského reťazca spoločností a kontextu
oblastí pôvodu a prepravy nerastných surovín, ktoré sú zasiahnuté konfliktom. Takáto zmena
okolností môže zahŕňať zmenu dodávateľa alebo aktéra v spracovateľskom reťazci, miesta
pôvodu, prepravných trás alebo miesta vývozu. Môže takisto zahŕňať faktory osobitné pre
daný kontext, ako je eskalácia konfliktu v konkrétnych oblastiach, zmeny vojenského
personálu, ktorý vykonáva dohľad nad oblasťou, a zmeny zodpovednosti a kontroly v bani,
kde sa nerastná surovina ťaží.
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potreby vykonávať, monitorovať a sledovať výkonnosť zmierňovania rizík v spolupráci
a/alebo na základe konzultácií s miestnymi a ústrednými orgánmi, spoločnosťami
v hornej

časti

dodávateľského

reťazca,

medzinárodnými

organizáciami

alebo

organizáciami občianskej spoločnosti a dotknutými tretími stranami. Spoločnosti
v hornej

časti

dodávateľského

reťazca

môžu

zriadiť

alebo

podporiť

vznik

monitorovacích sietí spoločenstva na monitorovanie alebo sledovanie výkonnosti
zmierňovania rizík.

E. Vykonávať dodatočné posúdenie skutočností a rizík v súvislosti
s rizikami, ktoré si vyžadujú zmiernenie, alebo v prípade zmeny
okolností.45 Náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci je dynamický proces
a vyžaduje si priebežné monitorovanie rizík. Po vykonaní stratégie na zmiernenie rizík
by spoločnosti mali zopakovať 2. krok s cieľom zabezpečiť účinné riadenie rizík.
Zopakovanie niektorých krokov si okrem toho môže vyžadovať aj akákoľvek zmena
v dodávateľskom reťazci spoločnosti s cieľom predísť nepriaznivým vplyvom alebo ich
zmierniť.

ODDIEL II – RIADENIE RIZÍK PRE SPOLOČNOSTI V DOLNEJ ČASTI
DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA
A. Podať správu o zisteniach určenému vyššiemu manažmentu,
pričom v správe sa uvedú získané informácie a aktuálne a potenciálne riziká určené
v rámci posudzovania rizík dodávateľského reťazca.

B. Posilniť vnútorný systém transparentnosti, zberu informácií
a kontroly dodávateľského reťazca zlata z 1. kroku bodu C. Zahrnúť
rozčlenené a pravidelne aktualizované informácie o sledovaní identity rafinérií (ak sú
určené) a následných zisteniach vyplývajúcich z náležitej starostlivosti v 2. kroku
oddiele III.

C. Vypracovať a prijať plán riadenia rizík.

Spoločnosti by mali prijať plán

riadenia rizík, v ktorom sa uvedú reakcie spoločnosti na riziká určené v 2. kroku. Táto
stratégia sa bude líšiť v závislosti od toho, či rafinérie v dodávateľskom reťazci boli
alebo neboli určené:
1. rafinérie nie je možné určiť – ak spoločnosti v dolnej časti dodávateľského reťazca ani po
primeraných krokoch a úsilí vynaloženom v dobrej viere v 1. a 2. kroku stále nedokážu
určiť rafinérie vo svojich dodávateľských reťazcoch, mali by vypracovať a prijať plán
riadenia rizík, ktorý im to umožní. Spoločnosti v dolnej časti dodávateľského reťazca by
mali byť schopné preukázať výrazné merateľné zlepšenie vo svojom úsilí o určenie
rafinérií vo svojom dodávateľskom reťazci. Spoločnosti v dolnej časti dodávateľského
reťazca môžu určiť rafinérie vo svojom dodávateľskom reťazci na základe individuálneho
úsilia alebo prostredníctvom režimov spolupráce v rámci odvetvia:
a) spoločnosti
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v dolnej

časti

dodávateľského

reťazca

by

mali

rafinérie

určiť
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prostredníctvom dôverných diskusií s bezprostrednými dodávateľmi spoločnosti,
začlenením dôverných požiadaviek na zverejnenie dodávateľov do dodávateľských
zmlúv a/alebo pomocou systémov na spoločné využívanie dôverných informácií;
b) Spoločnosti v dolnej časti dodávateľského reťazca, pre ktoré môže byť (vzhľadom na
ich veľkosť

alebo

iné

faktory) zložité identifikovať aktérov

v hornej

časti

dodávateľského reťazca, ktorí sa nachádzajú vyššie ako ich priami dodávatelia, sa
môžu angažovať a aktívne spolupracovať s inými príslušníkmi odvetvia, s ktorými
majú spoločných dodávateľov (alebo so spoločnosťami v dolnej časti dodávateľského
reťazca, s ktorými majú obchodný vzťah), s cieľom určiť rafinérie vo svojom
dodávateľskom reťazci a posúdiť ich postupy náležitej starostlivosti. Rafinérie môžu
určiť aj prostredníctvom hodnotiacich systémov odvetvia, ktoré spĺňajú požiadavky
tohto usmernenia, aby od nich mohli získavať zdroje;
2. rafinérie boli určené a na ich dodávateľský reťazec sa vzťahujú varovné signály –
spoločnosti v dolnej časti dodávateľského reťazca môžu riadiť riziká buď tak, že i) budú
pokračovať v obchodovaní s rafinériou počas merateľného zmierňovania rizika, ktoré
rafinéria

vykonáva

v súlade

s prílohou II

k usmerneniu;

ii) dočasne

pozastavia

obchodovanie s rafinériou, kým rafinéria vykonáva priebežné merateľné zmierňovanie
rizika; alebo iii) prerušia styky s rafinériou v prípadoch, keď sa zmiernenie ukazuje ako
nemožné alebo keď rafinéria nereagovala na riziká v súlade so stratégiou riadenia rizík
uvedenou v prílohe II:
a) prijať okamžité kroky na prerušenie stykov s rafinériou (priamo alebo prostredníctvom
subdodávateľov), ak rafinéria okamžite nepozastavila alebo neprerušila styky so
svojimi dodávateľmi v prípadoch, keď existujú odôvodnené riziká závažného
zneužívania (pozri prílohu II ods. 1 a 2) alebo priamej či nepriamej podpory
neštátnych ozbrojených skupín (pozri prílohu II ods. 3 a 4);
b) ak rafinérie vykonávajú zmierňovanie rizík podľa prílohy II

102

alebo ak sú rafinérie

stále v procese úplného vykonávania odporúčaní týkajúcich sa náležitej starostlivosti
uvedených v tomto usmernení, spoločnosti v dolnej časti dodávateľského reťazca by
mali zabezpečiť, aby rafinérie preukázali výrazné a merateľné zlepšenie do šiestich
mesiacov od prijatia svojich plánov riadenia rizík. Pri vypracovaní vlastných plánov
riadenia rizík by spoločnosti v dolnej časti dodávateľského reťazca mali:
i) vybudovať a/alebo uplatňovať pákový efekt vo vzťahu k rafinériám, na ktorých
dodávateľské reťazce sa vzťahujú varovné signály, ktoré môžu účinnejšie
a priamejšie zmierňovať riziká prispievania ku konfliktu. spoločnosti v dolnej časti
dodávateľského reťazca môžu vybudovať pákový efekt vo vzťahu k rafinériám
začlenením vykonávania náležitej starostlivosti do zmlúv (v príslušných prípadoch)
alebo pôsobením prostredníctvom odvetvových združení a multilaterálnych iniciatív,
pričom zabezpečia, aby sa v týchto iniciatívach riadne prihliadalo na ich sociálne

102 Pozri prílohu II ods. 10 a 14 usmernenia o riadení rizík týkajúcich sa priamej alebo nepriamej
podpory verejných alebo súkromných bezpečnostných síl, podplácania a skresľovania pôvodu
nerastných surovín, prania špinavých peňazí a úhrady daní, poplatkov a odmien vládam.
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a hospodárske účinky na rozvojové krajiny, ako aj na existujúce medzinárodne
uznávané normy;
ii) sústrediť

úsilie

prostredníctvom

103

na

zlepšenie

hodnotovej

vykonávania

orientácie

alebo

náležitej

starostlivosti

odbornej

prípravy

rafinérií
v oblasti

spôsobilosti. Spoločnosti v dolnej časti dodávateľského reťazca by mali podporovať
aj svoje vlastné odvetvové členské organizácie a odvetvové členské organizácie
v hornej časti dodávateľského reťazca v tom, aby v spolupráci s príslušnými
medzinárodnými

organizáciami,

mimovládnymi

organizáciami

(MVO),

zainteresovanými stranami a inými expertmi vypracovali a vykonávali moduly
odbornej prípravy pre spôsobilosť v oblasti náležitej starostlivosti;
iii) konzultovať s rafinériami a inými spoločnými dodávateľmi s cieľom dohodnúť sa
na merateľnom zmierňovaní rizík v pláne riadenia rizík. Merateľné zmiernenie rizík
by malo byť prispôsobené konkrétnym dodávateľom spoločnosti a okolnostiam ich
pôsobenia, mali by sa v ňom uviesť jasné výkonnostné ciele na obdobie do šiestich
mesiacov od prijatia plánu riadenia rizík a malo by zahŕňať kvalitatívne a/alebo
kvantitatívne ukazovatele na meranie zlepšenia.

D. Vykonávať plán riadenia rizík, monitorovať a sledovať výkonnosť
zmierňovania rizík, podávať správy určenému vyššiemu
manažmentu a zvážiť pozastavenie alebo prerušenie stykov
s rafinériou v prípade neúspešných pokusov o zmiernenie rizík
(podľa prílohy II ods. 10 a 14 usmernenia) alebo nápravné
opatrenie na vykonávanie odporúčaní týkajúcich sa náležitej
starostlivosti uvedených v tomto usmernení.48
E. Vykonávať dodatočné posúdenie skutočností a rizík v súvislosti
s rizikami, ktoré si vyžadujú zmiernenie, alebo v prípade zmeny
okolností.49 Náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci je dynamický proces
a vyžaduje si priebežné monitorovanie rizík. Po vykonaní stratégie na zmiernenie rizík
by spoločnosti mali zopakovať 2. krok s cieľom zabezpečiť účinné riadenie rizík.
Zopakovanie niektorých krokov si okrem toho môže vyžadovať aj akákoľvek zmena
v dodávateľskom reťazci spoločnosti s cieľom predísť nepriaznivým vplyvom alebo ich
zmierniť.

104 105

103 Kapitola II bod B ods. 2 usmernení OECD pre nadnárodné podniky (2011).
104 Spoločnosti by mali pozastaviť alebo prerušiť styky s rafinériou (priamo alebo prostredníctvom
subdodávateľov) najmenej na tri mesiace, ak do šiestich mesiacov od prijatia plánu riadenia
rizík nenastane nijaké výrazné merateľné zlepšenie, i) pokiaľ ide o predchádzanie zistenému
riziku alebo o jeho zmiernenie, ako sa opisuje v prílohe II ods. 10 a 14; alebo ii) v nápravnom
opatrení na vykonávanie odporúčaní týkajúcich sa náležitej starostlivosti uvedených v tomto
usmernení.
105 Zmena okolností by sa mala určiť na základe citlivosti voči rizikám prostredníctvom
priebežného monitorovania dokumentácie spracovateľského reťazca spoločností a kontextu
oblastí pôvodu a prepravy nerastných surovín, ktoré sú zasiahnuté konfliktom. Takáto zmena
okolností môže zahŕňať zmenu dodávateľa alebo aktéra v spracovateľskom reťazci, miesta
pôvodu, prepravných trás alebo miesta vývozu. Môže takisto zahŕňať faktory osobitné pre

104
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4 KROK: USKUTOČNENIE NEZÁVISLÉHO EXTERNÉHO AUDITU
POSTUPOV NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI RAFINÉRIE
CIEĽ: Uskutočniť nezávislý externý audit náležitej starostlivosti rafinérie pre zodpovedné
dodávateľské reťazce zlata z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí
a prispieť

k zlepšeniu

postupov

náležitej

starostlivosti

rafinérie

a hornej

časti

dodávateľského reťazca, a to aj prostredníctvom akéhokoľvek inštitucionalizovaného
mechanizmu alebo programu odvetvia.
Odporúčania v tomto oddiele sa nemajú používať ako štandard na vykonávanie
auditu, ale vyjadrujú sa v nich niektoré základné zásady, rozsah pôsobnosti, kritériá a iné
základné informácie na zváženie v rámci spoločností, programov odvetvia alebo
akéhokoľvek

inštitucionalizovaného

mechanizmu,

pokiaľ

ide

o zadanie

vykonania

nezávislého externého auditu vykonávania postupov náležitej starostlivosti rafinérie
v konkrétnom dodávateľskom reťazci, a to buď prostredníctvom nových, alebo už
existujúcich systémov auditu. Audítori môžu využívať závery auditu z iných nezávislých
externých auditov vykonávaných na iné účely na miestach v hornej časti dodávateľského
reťazca (napr. audity podľa zásady „poznaj svoju protistranu“ alebo audity prepravcov
zlatých tehál), pokiaľ sa tieto audity vzťahujú na oblastí uvedené ďalej a sú v súlade
s medzinárodne uznanými audítorskými štandardmi na zabezpečenie systémov riadenia.
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A. Naplánovať nezávislý externý audit na overenie vykonávania
postupov náležitej starostlivosti rafinérie pre zodpovedné
dodávateľské reťazce zlata z oblastí zasiahnutých konfliktom
a vysokorizikových oblastí. Audit by mal zahŕňať tento rozsah pôsobnosti
a tieto kritériá, zásady a činnosti auditu:

51

1. rozsah pôsobnosti auditu: Rozsah pôsobnosti auditu by mal zahŕňať všetky činnosti,
procesy a systémy, ktoré rafinéria používa na vykonávanie náležitej starostlivosti
v dodávateľskom reťazci zlata z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových
oblastí. Tento rozsah pôsobnosti okrem iného zahŕňa príslušné politiky a postupy,
kontroly rafinérie v dodávateľskom reťazci zlata, komunikáciu s aktérmi v dodávateľskom
reťazci zlata, informácie o dodávateľoch, spracovateľskom reťazci a ďalšie informácie
o vysledovateľnosti poskytované spoločnostiam v dolnej časti dodávateľského reťazca,
posudzovanie rizík, ktoré vykonáva rafinéria, vrátane skúmania na mieste a stratégie
rafinérie pre riadenie rizík;

106 107

daný kontext, ako je eskalácia konfliktu v konkrétnych oblastiach, zmeny vojenského
personálu, ktorý vykonáva dohľad nad oblasťou, a zmeny zodpovednosti a kontroly v bani,
kde sa nerastná surovina ťaží.
106 Príklady medzinárodne uznaných audítorských štandardov okrem iného zahŕňajú normy
ISO19011, SA8000, ISAE 3000 a SSEA100.
107 Pokiaľ ide o podrobné požiadavky týkajúce sa programov auditu (vrátane povinností,
postupov, uchovávania záznamov, monitorovania a revízie programu) a postupný prehľad
činností auditu, spoločnosti môžu použiť medzinárodnú normu ISO 19011:2002 (ďalej len
„ISO 19011").
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2. kritériá auditu: Auditom by sa mal určiť súlad vykonávania postupov náležitej
starostlivosti rafinérie vzhľadom na štandard na vykonávanie auditu, ktorý je založený na
tomto usmernení;
3. zásady auditu:
a) nezávislosť: na zachovanie neutrality a nestrannosti auditov musia byť organizácia
vykonávajúca audit a všetci členovia skupiny vykonávajúcej audit (ďalej len „audítori“)
nezávislí od rafinérie, ako aj od dcérskych spoločností, nadobúdateľov licencie,
zmluvných partnerov a dodávateľov rafinérie a spoločností spolupracujúcich na
spoločnom audite. To znamená najmä, že audítori nesmú byť v konflikte záujmov
s organizáciou, v ktorej sa vykonáva audit, a to vrátane obchodných alebo finančných
vzťahov s organizáciou, v ktorej sa vykonáva audit (v podobe majetkovej účasti,
dlhopisov, cenných papierov), ani nesmeli poskytovať spoločnosti, v ktorej sa
vykonáva audit, služby týkajúce sa vypracovania, zriadenia alebo vykonávania
postupov náležitej starostlivosti rafinérie a/alebo aktérov dodávateľského reťazca,
ktorí sa tam posudzujú, počas obdobia 24 mesiacov predchádzajúcich auditu.
b) spôsobilosť: audítori musia mať osobnostné vlastnosti, ako aj kompetencie pre daný
rozsah pôsobnosti, ktoré sú potrebné na plnenie externého auditu. Spoločnosti môžu
pri zriaďovaní nových alebo revízii existujúcich štandardov na vykonávanie auditu
konzultovať podrobné požiadavky týkajúce sa spôsobilosti audítorov v medzinárodne
uznaných audítorských štandardoch

108

. Osobnostné vlastnosti by mali okrem iného

zahŕňať bezúhonnosť, objektívnosť, spoľahlivosť, nezaujatosť a profesionalitu. Ku
kompetenciám pre daný rozsah pôsobnosti okrem iného patria:
i) zásady, postupy a techniky na vykonávanie auditu;
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ii) zásady, postupy a techniky náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci;
iii)postupy obstarávania zlata a dodávateľské reťazce zlata;
iv) sociálny, kultúrny a historický kontext oblastí zasiahnutých konfliktom, z ktorých
zlato pochádza alebo v ktorých sa prepravuje, vrátane príslušných jazykových
schopností a kultúrne primeranej citlivosti na vykonávanie auditov;
v) usmernenie OECD a dodatok o zlate vrátane modelovej politiky dodávateľského
reťazca pre nerastné suroviny z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových
oblastí (príloha II);
c) zodpovednosť: schopnosť audítorov vykonávať audit v súlade s programom auditu na
základe cieľov, rozsahu pôsobnosti a kritérií auditu by sa mala pravidelne skúmať
a monitorovať v rámci programov odvetvia alebo inštitucionalizovaného mechanizmu
a posudzovať vzhľadom na záznamy programu auditu;
4. činnosti auditu:
a) príprava auditu: ciele, rozsah pôsobnosti, jazyk a kritériá auditu by sa mali audítorom

108 Príklady medzinárodne uznaných audítorských štandardov okrem iného zahŕňajú normy
ISO19011, SA8000, ISAE 3000 a SSEA100.
109 Spoločnosti môžu zvážiť existujúce akreditácie systémov riadenia a ukončenú odbornú
prípravu audítorov, ako ISO9001 alebo SA8000.
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jasne oznámiť, pričom všetky nejasnosti medzi organizáciou, v ktorej sa audit
vykonáva, a audítormi by sa mali vysvetliť pred začatím auditu.

110

Audítori by mali

určiť uskutočniteľnosť auditu na základe dostupnosti času, zdrojov, informácií
a spolupráce príslušných strán;
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b) prešetrovanie na mieste: pred začiatkom prešetrovaní na mieste by audítori mali
pripraviť plán auditu

112

a všetky pracovné dokumenty.
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Audítori by získať ďalšie

dôkazy a overiť informácie vykonávaním príslušných pohovorov (vrátane pohovorov
s manažmentom,

ako

aj

s hodnotiacimi

skupinami),

zisťovaním

a skúmaním

dokumentov (pozri ďalej). Prešetrovanie na mieste by malo zahŕňať:
i) zariadenia rafinérie a lokality, kde rafinéria vykonáva náležitú starostlivosť pre
zodpovedné

dodávateľské

reťazce

zlata

z oblastí

zasiahnutých

konfliktom

a vysokorizikových oblastí;
ii) vzorku dodávateľov rafinérie (vrátane producentov zlata, miestnych vývozcov,
medzinárodných obchodníkov so zlatom a recyklátorov), ako sa môže vyžadovať
v súlade so štandardom na vykonávanie auditu;
iii)konzultácie s hodnotiacimi skupinami, ktoré sa môžu vykonávať na diaľku, s cieľom
preskúmať

normy

a metódy

na

vypracovanie

overiteľných,

spoľahlivých

a aktuálnych informácií;
iv) konzultácie s príslušnými orgánmi miestnej a ústrednej verejnej správy, a pokiaľ
existujú, s expertnými skupinami OSN, mierovými misiami OSN a miestnou
občianskou spoločnosťou, ktoré audítor určí ako primerané vzhľadom na okolnosti
a riziká zistené v dodávateľskom reťazci zlata;
c) preskúmanie dokumentov: mali by sa preskúmať vzorky všetkých dokumentov, ktoré
boli vyhotovené ako súčasť postupov náležitej starostlivosti rafinérie v dodávateľskom
reťazci zlata z oblastí zasiahnutých konfliktom, s cieľom „určiť súlad systému
s kritériami auditu na základe dokumentov“.
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To okrem iného zahŕňa dokumentáciu

vnútorných kontrol dodávateľského reťazca (vzorku dokumentácie spracovateľského
reťazca, záznamy o platbách), príslušnú komunikáciu a zmluvné ustanovenia
s dodávateľmi, dokumenty zverejňované pre informáciu spoločnostiam v dolnej časti
dodávateľského reťazca, dôkazy z posudzovania rizík rafinérie (vrátane všetkých
záznamov o obchodných partneroch a dodávateľoch, pohovoroch a posudzovaní na
mieste) a akékoľvek dokumenty týkajúce sa stratégií riadenia rizík (napr. dohody
s dodávateľmi o ukazovateľoch zlepšenia). Vzorky dokumentácie by mali audítori
vyberať náhodne počas prešetrovania na mieste. Vo vybranej vzorke by sa mali
zohľadniť riziká spojené s dodávateľmi a/alebo dodávateľskými reťazcami zlata,
obdobia špičky a obdobia mimo špičky počas roku a objemy materiálu získaného od
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Pozri kapitolu 6 ods. 2 normy ISO 19011.
Tamže.
Pozri kapitolu 6 ods. 4 bod 1 normy ISO 19011.
Pozri kapitolu 6 ods. 4 bod 3 normy ISO 19011.
Pozri kapitolu 6 ods. 3 normy ISO 19011.
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jednotlivých dodávateľov. Skúmané dokumenty by mali zahŕňať vzorky od každého
dodávateľa, pričom ich počet by sa mal zvyšovať s úrovňou rizika spojeného
s obchodnými partnermi, dodávateľmi alebo krajinami pôvodu zlata. Veľkosť vzoriek
by sa mala zvýšiť, ak audítor zistí obavy súvisiace s opatreniami náležitej
starostlivosti rafinérie;
d) závery auditu: Audítori by mali vypracovať zistenia, podľa ktorých na základe
zhromaždených dôkazov určia súlad postupov náležitej starostlivosti rafinérie pre
zodpovedné

dodávateľské

reťazce

zlata

z oblastí

zasiahnutých

konfliktom

a vysokorizikových oblastí so štandardom na vykonávanie auditu, ktorý je v súlade
s odporúčaniami uvedenými v tomto oddiele usmernenia. Audítori by mali v správe
o audite uviesť odporúčania pre rafinériu na zlepšenie jej postupov náležitej
starostlivosti. Audítori by mali pripraviť aj súhrnnú správu o audite na uverejnenie
v súlade s 5. krokom.

B. Vykonať audit v súlade s uvedeným rozsahom pôsobnosti
a kritériami, zásadami a činnosťami auditu. Všetci aktéri
v dodávateľskom reťazci by mali spolupracovať s cieľom zabezpečiť, aby sa audit
vykonával

v súlade

s uvedeným

rozsahom

pôsobnosti

a kritériami,

zásadami

a činnosťami auditu. Odporúča sa, aby tak urobili prostredníctvom programov odvetvia
alebo inštitucionalizovaných mechanizmov s cieľom vykonať niektoré alebo všetky tieto
činnosti:
1. vypracovať

štandardy

na

vykonávanie

auditu

v súlade

s odporúčaniami

tohto

usmernenia;
2. akreditovať audítorov;
3. dohliadať na program auditu vrátane pravidelného preskúmania a monitorovania
schopnosti audítorov vykonávať audit súlade s programom auditu;
4. uverejniť súhrnné správy o audite rafinérií s náležitým ohľadom na obchodné tajomstvo
a iné aspekty hospodárskej súťaže. Súhrnná správa o audite by mala obsahovať:
a) údaje rafinérie, dátum auditu a obdobie, ktorého sa audit týkal;
b) činnosti a metodiku auditu, ako sa vymedzuje v 4. kroku bode A ods. 4;
c) závery auditu, ako sa vymedzuje v 4. kroku bode A ods. 4, keďže sa týkajú každého
kroku v tomto usmernení;
5. OSOBITNÉ ODPORÚČANIA – pre všetky spoločnosti v hornej časti dodávateľského
reťazca
a) umožniť prístup do priestorov spoločnosti a k príslušným dokumentom a záznamom
o postupoch náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci v súlade s týmto
usmernením;
b) uľahčiť kontakt a logistiku v súvislosti s prepravcami a dodávateľmi, ktorých vybrala
skupina vykonávajúca audit, a akékoľvek konzultácie so zainteresovanými stranami,
ktoré určil audítor;

108

USMERNENIE OECD O NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI PRE ZODPOVEDNÉ DODÁVATEĽSKÉ REŤAZCE NERASTNÝCH SUROVÍN Z OBLASTÍ ZASIAHNUTÝCH KONFLIKTOM... © OECD 2013

DODATOK O ZLATE

c) ak sú potrebné návštevy dodávateľov na mieste, uľahčiť kontakt a logistiku;
6. OSOBITNÉ ODPORÚČANIA – pre všetky spoločnosti v dolnej časti dodávateľského
reťazca
a) odporúča sa, aby sa spoločnosti v dolnej časti dodávateľského reťazca zúčastňovali
na nezávislom externom audite postupov náležitej starostlivosti rafinérie a aby takýto
audit podporovali, a podporujú sa v tom, aby to robili prostredníctvom programov
odvetvia s cieľom zvýšiť účinnosť vo vykonávaní tohto usmernenia. Môže to zahŕňať
vymedzenie štandardov na vykonávanie auditu v súlade s odporúčaniami uvedenými
v tomto usmernení. Malé a stredné podniky sa podporujú v tom, aby do takýchto
odvetvových organizácií vstúpili alebo aby s nimi budovali partnerstvá.
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5. KROK: KAŽDOROČNÉ PODÁVANIE SPRÁV O NÁLEŽITEJ
STAROSTLIVOSTI V DODÁVATEĽSKOM REŤAZCI
CIEĽ: Podávať verejné správy o náležitej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské
reťazce zlata z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí s cieľom
vybudovať dôveru verejnosti v opatrenia, ktoré spoločnosti prijímajú.

A.

Každoročne podávať správy o dodatočných informáciách
o náležitej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské reťazce
zlata z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí
alebo začleniť tieto informácie do výročných správ
o udržateľnosti alebo správ o sociálnej zodpovednosti podnikov
s náležitým ohľadom na obchodné tajomstvo a iné aspekty
hospodárskej súťaže.115

A.1. Pre všetky spoločnosti v hornej časti dodávateľského reťazca
1. Systémy riadenia spoločnosti: podať správu o krokoch prijatých na vykonanie 1. kroku.
V takýchto správach by spoločnosti mali uviesť politiku náležitej starostlivosti spoločnosti
v dodávateľskom reťazci, vysvetliť štruktúru riadenia, ktorá zodpovedá za náležitú
starostlivosť spoločnosti, a kto v spoločnosti je priamo zodpovedný, opísať vnútorné
systémy transparentnosti, zberu informácií a kontroly nad dodávateľským reťazcom zlata
z 1. kroku bodu C a 3. kroku bodu B, pričom sa vysvetlí, ako tieto systémy fungujú a ako
sa nimi posilnilo úsilie spoločnosti v oblasti náležitej starostlivosti v období, na ktoré sa
správa vzťahuje, opísať databázu a systém uchovávania záznamov spoločnosti
a vysvetliť metódy na určovanie všetkých dodávateľov až k bani pôvodu a metódy na
spoločné využívanie informácií o náležitej starostlivosti v celom dodávateľskom reťazci,
v súlade s kritériami a zásadami iniciatívy EITI zverejniť informácie o platbách, ktoré sa
uhrádzali vládam (v príslušných prípadoch).
2. Posudzovanie rizík spoločnosti v dodávateľskom reťazci: podať správu o krokoch
prijatých na vykonanie 2. kroku. V takýchto správach by spoločnosti mali vysvetliť, ako
spoločnosť určila prevádzky, na ktoré sa vzťahujú varovné signály, alebo varovné
signály vo svojom dodávateľskom reťazci vrátane overovania tvrdení dodávateľa
primerane riziku, opísať varovné signály zistené v dodávateľskom reťazci zlata, opísať
kroky prijaté na zmapovanie skutkových okolností týchto prevádzok, na ktoré sa
vzťahujú varovné signály, a dodávateľských reťazcov, na ktoré sa vzťahujú varovné
signály, uviesť metodiku, postupy a informácie, ktoré získala skupina pre hodnotenie na
115 Obchodné tajomstvo a iné aspekty hospodárskej súťaže alebo bezpečnosti, bez toho, aby bol
dotknutý následný vyvíjajúci sa výklad, sú: informácie o cenách, identita a vzťahy
dodávateľov (identita rafinérie a miestneho vývozcu so sídlom na miestach, na ktoré sa
vzťahujú varovné signály, by sa však mala zverejniť vždy okrem prípadov prerušenia stykov),
prepravné trasy a identita zdrojov informácií a informátorov, ktorí sa nachádzajú v oblastiach
zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastiach, ak by sa odhalením identity takýchto
zdrojov ohrozila ich bezpečnosť. Všetky informácie sa poskytnú akémukoľvek regionálnemu
či globálnemu inštitucionalizovanému mechanizmu hneď po jeho zavedení, s mandátom
zhromažďovať a spracovávať informácie o nerastných surovinách z oblastí zasiahnutých
konfliktom a vysokorizikových oblastí.
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mieste, vrátane skutočnosti, či a ako spoločnosť spolupracovala s inými spoločnosťami
v hornej časti dodávateľského reťazca a ako spoločnosť zabezpečila, aby sa v každej
spoločnej činnosti náležite prihliadalo na osobitné okolnosti jednotlivých spoločností,
zverejniť aktuálne alebo potenciálne riziká, ktoré boli určené. Z dôvodu jasnosti by
spoločnosti nemali v správe uviesť riziká určené vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom,
s ktorými nevyvíjajú nijakú obchodnú činnosť.
3. Riadenie rizika: podať správu o krokoch prijatých na vykonanie 3. kroku. V takýchto
správach by spoločnosti mali opísať, ako boli posilnené systémy vnútornej kontroly
spoločnosti, ako sú systémy spracovateľského reťazca alebo vysledovateľnosti, na účely
zberu a uchovávania spoľahlivých aktuálnych informácií o dodávateľských reťazcoch
zlata, na ktoré sa vzťahujú varovné signály, opísať kroky prijaté na riadenie rizík vrátane
súhrnu stratégie na zmiernenie rizík v pláne riadenia rizík a odbornú prípravu na
zvyšovanie spôsobilosti, ak existuje, a zapojenie dotknutých zainteresovaných strán;
zverejniť úsilie, ktoré spoločnosť vynaložila na monitorovanie a sledovanie výkonnosti na
zmiernenie rizík a všetky prípady a výsledky následných činností po šiestich mesiacoch
na hodnotenie výrazného a merateľného zlepšenia. Zverejniť počet prípadov, keď sa
spoločnosť rozhodla prerušiť styky s dodávateľmi a/alebo dodávateľskými reťazcami
v súlade s prílohou II bez zverejnenia identity týchto dodávateľov, okrem prípadov, keď
to spoločnosť považuje za prijateľné v súlade s platnými právnymi predpismi.
Spoločnosti by mali mať za cieľ informovať o všetkých prípadoch prerušenia stykov
príslušné

medzinárodné

a vnútroštátne

vyšetrovacie

orgány

a/alebo

orgány

presadzovania práva, s ohľadom na potenciálne škodlivé účinky takéhoto informovania
a v súlade s platnými právnymi predpismi.

A.2. Pre rafinérie: Okrem uvedeného by rafinérie mali aj:
1. Audity: uverejniť súhrnné správy o audite rafinérií s náležitým ohľadom na obchodné
tajomstvo a iné aspekty hospodárskej súťaže. Súhrnná správa o audite by mala
obsahovať:
a) údaje rafinérie a dátum auditu;
b) činnosti a metodiku auditu, ako sa vymedzuje v 4. kroku bode A ods. 4, pokiaľ sa
tieto údaje neuverejnili v rámci programu odvetvia alebo inštitucionalizovaného
mechanizmu v súlade s týmto usmernením, a ako sa vymedzuje v 4. kroku bode B
ods. 2;
c) závery auditu, ako sa vymedzuje v 4. kroku bode A ods. 4, keďže sa týkajú každého
kroku v tomto usmernení.

A.3. Pre všetky spoločnosti v dolnej časti dodávateľského reťazca
1. Systémy riadenia spoločnosti: podať správu o krokoch prijatých na vykonanie 1. kroku.
V takýchto správach by spoločnosti mali uviesť politiku náležitej starostlivosti spoločnosti
v dodávateľskom reťazci, vysvetliť štruktúru riadenia, ktorá zodpovedá za náležitú
starostlivosť spoločnosti, a kto v spoločnosti je priamo zodpovedný, opísať systémy
kontroly dodávateľského reťazca zlata, ktoré spoločnosť zaviedla, pričom sa vysvetlí,
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ako fungujú a ako sa tým posilnilo úsilie spoločnosti v oblasti náležitej starostlivosti
v období, na ktoré sa správa vzťahuje, opísať databázu spoločnosti a jej systém na
uchovávanie záznamov.
2. Posúdenie rizika: podať správu o krokoch prijatých na vykonanie 2. kroku. V takýchto
správach by spoločnosti mali opísať kroky, ktoré vykonali na určenie rafinérií v ich
dodávateľskom reťazci, opísať posudzovanie ich postupov náležitej starostlivosti,
vysvetliť metodiku spoločnosti na posudzovanie rizík dodávateľského reťazca, zverejniť
aktuálne alebo potenciálne riziká, ktoré boli určené.
3. Riadenie rizika: podať správu o krokoch prijatých na vykonanie 3. kroku.

116

V takýchto

správach by spoločnosti mali opísať kroky prijaté na riadenie rizík vrátane súhrnu
stratégie na zmiernenie rizík v pláne riadenia rizík a odbornú prípravu na zvyšovanie
spôsobilosti, ak existuje, a zapojenie dotknutých zainteresovaných strán, zverejniť úsilie,
ktoré spoločnosť vynaložila na monitorovanie a sledovanie výkonnosti na zmiernenie
rizík a všetky prípady a výsledky následných činností po šiestich mesiacoch na
hodnotenie výrazného a merateľného zlepšenia.

116 Uverejniť dodatočné správy o audite alebo súhrny, ak existujú alebo ak sa to vyžaduje podľa
platných právnych predpisov, pokiaľ ide o postupy náležitej starostlivosti spoločnosti v dolnej
časti dodávateľského reťazca, s náležitým ohľadom na obchodné tajomstvo a iné aspekty
hospodárskej súťaže alebo bezpečnosti.

112
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PRÍLOHA

Odporúčané opatrenia na vytvorenie
hospodárskych a rozvojových príležitostí pre
drobných a malých baníkov
V oblastiach zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastiach sú drobní a malí
baníci osobitne zraniteľní nepriaznivými vplyvmi a závažným zneužívaním v spojení
s ťažbou a prepravou zlata, obchodovaním a zaobchádzaním so zlatom a vývozom zlata.
Zraniteľnosť drobných a malých baníkov sa zvyšuje, keď sa ťažba drobného a malého
rozsahu prevádzkuje bez priaznivého regulačného prostredia, ktoré napomáha zodpovednú
produkciu zlata s citlivosťou voči konfliktu a legitímny obchod.
Cieľom tejto prílohy je minimalizovať riziko marginalizácie odvetvia ťažby drobného
a malého rozsahu, najmä obetí vydierania, pri súčasnom presadzovaní dodávateľských
reťazcov zlata bez konfliktu, čím sa vytvárajú hospodárske a rozvojové príležitosti pre
drobných a malých baníkov. V tejto prílohe sa navrhujú opatrenia na vybudovanie
bezpečných, transparentných a overiteľných dodávateľských reťazcov zlata z bane na trh
a na to, aby sa tieto ciele mohli dosiahnuť náležitou starostlivosťou pre legitímne získané
zlato ASM, a to aj vrátane úsilia o formalizáciu a legalizáciu.
Vlády, medzinárodné organizácie, darcovia, spoločnosti v dodávateľskom reťazci
a organizácie občianskej spoločnosti môžu zvážiť príležitosť na preskúmanie spôsobov
spolupráce na využitie týchto navrhovaných možností alebo iných doplňujúcich prístupov
ako považujú za vhodné v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a politikami.
1. Posúdenie banských lokalít v súlade s normami uvedenými v prílohe II k usmerneniu
OECD o náležitej starostlivosti:

61

a) vytvoriť a podporovať miestne multilaterálne komisie zložené z kontaktných miest
z občianskej

spoločnosti,

odvetvia

a miestnej

a ústrednej

verejnej

správy

a zúčastňovať sa na ich činnosti s cieľom dohliadať na proces posudzovania
62

banských lokalít:
i)

vypracovať jasné parametre na posudzovanie banských lokalít, prepravných

trás a miest, kde sa so zlatom obchoduje, v súlade s normami uvedenými
v prílohe II k usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti, a tieto parametre
uverejniť;

63

ii) zriadiť skupiny zostavené z multilaterálnych komisií na posudzovanie banských
lokalít na základe týchto parametrov a uverejniť výsledky;
iii)kontaktné miesta z multilaterálnych komisií by mali prostredníctvom svojich sietí na
mieste požadovať aktualizované informácie o podmienkach v banských lokalitách,
na prepravných trasách a na miestach, kde sa obchoduje so zlatom. Informácie by
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sa mali uchovávať v centrálnom stredisku na výmenu informácií. Informácie by mali
byť sprístupnené hodnotiacim skupinám, orgánom verejnej správy a spoločnostiam
v hornej časti dodávateľského reťazca, ktoré získavajú zdroje z daných oblastí;
b) pri zvažovaní vhodných bezpečnostných možností v banských lokalitách:
i) šíriť toto usmernenie a informovať bezpečnostné sily o trestnoprávnych a iných
trestoch za účasť na nezákonnej ťažbe zlata, nezákonnom zaobchádzaní so zlatom
a vývoze zlata; a
ii) podporovať formálne zakotvenie bezpečnostných režimov medzi spoločenstvami
drobných a malých baníkov, miestnou samosprávou a verejnými alebo súkromnými
bezpečnostnými silami, podľa potreby v spolupráci s organizáciami občianskej
spoločnosti a medzinárodnými organizáciami, s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky
platby vykonávali dobrovoľne a aby boli primerané poskytovaným službám,
objasniť pravidlá účasti v súlade s dobrovoľnými zásadami v oblasti bezpečnosti
a ľudských práv, kódexom správania OSN pre úradníkov orgánov presadzovania
práva a základnými zásadami OSN pre použitie sily a strelných zbraní úradníkmi
orgánov presadzovania práva.
64

2. Formalizácia prevádzok, a to aj prostredníctvom týchto činností:
a) oboznámenie sa s dôvodmi nedostatočnej formalizácie v existujúcich systémoch
drobnej produkcie a obchodovania s cieľom určiť najlepšie stratégie na stimulovanie
a umožnenie formalizácie;
b) poskytovanie technickej pomoci na pomoc pri formalizácii drobných a malých
baníkov;

117 118 119 120

c) uznanie rozmanitosti druhov a veľkosti činností ťažby drobného a malého rozsahu;
d) vytvorenie iniciatív spolupráce a účasť v nich s cieľom zaviesť formy a financovanie
podporných fondov na pomoc s procesom formalizácie.
3. Legalizácia prevádzok.

66

65

Pomôcť drobným a malým baníkom získať banské práva a iné

súvisiace povolenia legitímnymi procesmi. Zvážiť iné regulačné opatrenia na legalizáciu
prevádzok drobných a malých baníkov. Ak existujú problémy spojené s nezákonnou
ťažbou na základe koncesií na ťažbu, všetky dotknuté zainteresované strany sa
117 V oblasti Veľkých jazier by sa to malo uskutočniť prostredníctvom vnútroštátnych programov
osvedčovania, ktorými sa vykonáva regionálny mechanizmus osvedčovania ICGLR. Pozri aj
víziu pre zodpovednú ťažbu drobného a malého rozsahu v publikácii Združenia pre
zodpovednú ťažbu (Alliance for Responsible Mining) (Echavarria, C.,a kol. eds.), (2008) The
Golden Vein - A guide to responsible artisanal and small-scale mining (Zlatá žila –
Sprievodca zodpovednou ťažbou drobného a malého rozsahu). Súbor publikácií Združenia
pre zodpovednú ťažbu o zodpovednej ťažbe drobného a malého rozsahu, č. 1., Medellín.
118 Pozri regionálnu príručku ICGLR pre osvedčovanie (2011).
119 Pozri prílohy 3 a 4 príručky ICGLR pre osvedčovanie (2011).
120 Pozri Rock Solid Chances (Spoľahlivé možnosti), Felix Hruschka a Cristina Echavarria,
Alliance
for
Responsible
Mining
(2011),
k dispozícii
na
adrese
http://www.communitymining.org/index.php/ en/arm-publications. V oblasti Veľkých jazier
pozri štvrtý nástroj Regionálnej iniciatívy ICGLR proti nezákonnému využívaniu prírodných
zdrojov, Formalizácia odvetvia drobnej ťažby.
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podporujú v tom, aby uľahčili konštruktívny dialóg medzi držiteľmi vlastníckych práv
a drobnými a malými producentmi, ak tieto strany konajú v dobrej viere. V prípade
sporov o vlastnícke práva by sa mali hľadať riešenia s pomocou mediátorov
prostredníctvom spolupráce s verejnou správou a inými zainteresovanými stranami.
4. Posúdenie obchodných centier a pravidelné mapovanie prepravných trás:
a) zriadiť skupiny zostavené z multilaterálnych komisií a zúčastňovať sa na ich činnosti
(pozri vyššie) s cieľom každoročne posudzovať miesta, kde sa obchoduje so zlatom,
a prepravné trasy na základe parametrov, ktoré boli uvedené vyššie;

121 122

b) s cieľom zabrániť akejkoľvek potenciálnej kontaminácii zdrojov vybudovať a udržiavať
bezpečné sklady na hlavných miestach obchodovania so zlatom. Pri zvažovaní
vhodných bezpečnostných možností na miestach obchodovania so zlatom a na
prepravných trasách:
i) šíriť toto usmernenie a informovať bezpečnostné sily o trestnoprávnych a iných
trestoch za účasť na nezákonnej ťažbe zlata, nezákonnom zaobchádzaní so zlatom
a vývoze zlata; a
ii) podporovať formálne zakotvenie bezpečnostných režimov medzi spoločenstvami
drobných a malých baníkov, miestnou samosprávou a verejnými alebo súkromnými
bezpečnostnými silami, podľa potreby v spolupráci s organizáciami občianskej
spoločnosti a medzinárodnými organizáciami, s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky
platby vykonávali dobrovoľne a aby boli primerané poskytovaným službám,
objasniť pravidlá účasti v súlade s dobrovoľnými zásadami v oblasti bezpečnosti

121 Pozri Rada pre zodpovedné klenotníctvo, Usmernenie o normách, COP 2.14 Ťažba
drobného a malého rozsahu, v ktorom sa uvádzajú tieto analogické príležitosti pre iniciatívy
v oblasti ťažby veľkého rozsahu a ťažby drobného a malého rozsahu: „Poskytovanie
financovania (úverov) na technické a iné zlepšenia; pomoc baníkom a ich odborná príprava
v rôznych otázkach (napríklad ochrana zdravia pri práci, rekultivácia, metódy ťažby
a spracovania, procesy pridanej hodnoty, organizačné riadenie a finančné hospodárenie,
spravovanie výbušnín); pomoc baníkom pri určovaní rezerv nerastných surovín
(kombinovaná s podporou prístupu k financovaniu); poskytovanie služieb reakcie na núdzové
situácie; poskytovanie spracovateľských služieb baníkom alebo budovanie ich kapacity na to,
aby sami zaviedli efektívne zariadenia na spracovanie so zlepšenými technológiami;
nadväzovanie kontaktov s ministerstvami vlády, mimovládnymi organizáciami, odborovými
zväzmi a medzinárodnými agentúrami na získanie dodatočnej podpory; poskytovanie
usmernení pre uvádzanie na trh a komercializáciu vrátane režimov spravodlivého obchodu;
aktívna podpora alternatívnych spôsobov obživy, hospodárskeho rozvoja a ďalších zlepšení
v spoločenstvách drobných a malých baníkov; podpora
širšieho spoločenstva
zabezpečovaním čo najväčšieho objemu tovaru a služieb z miestnych zdrojov; odstránenia
detskej práce ako podmienky angažovanosti v spoločenstve; zlepšenie podmienok žien
v spoločenstvách drobných a malých baníkov prostredníctvom programov v oblasti rodového
povedomia a rodovej rovnosti.“
122 Zodpovedná ťažba drobného a malého rozsahu v súlade s vnútroštátnymi právnymi rámcami.
Ak sa platný právny rámec nepresadzuje, alebo ak takýto rámec neexistuje, malo by sa
prihliadať na úsilie drobných a malých baníkov a podnikov vynakladané v dobrej viere na
pôsobenie v rámci platného právneho rámca (ak existuje), ako aj na ich zapojenie sa do
možností formalizácie, pokiaľ budú dostupné (so zreteľom na to, že drobní a malí baníci vo
väčšine prípadov na to majú veľmi obmedzenú alebo nemajú takmer nijakú kapacitu,
technickú spôsobilosť ani dostatočné finančné zdroje).

USMERNENIE OECD O NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI PRE ZODPOVEDNÉ DODÁVATEĽSKÉ REŤAZCE NERASTNÝCH SUROVÍN Z OBLASTÍ ZASIAHNUTÝCH KONFLIKTOM... © OECD 2013

115

DODATOK O ZLATE

a ľudských práv, kódexom správania OSN pre úradníkov orgánov presadzovania
práva a základnými zásadami OSN pre použitie sily a strelných zbraní úradníkmi
orgánov presadzovania práva.
5. Zriadenie systémov vysledovateľnosti a/alebo spracovateľského reťazca, ktorým sa
zabezpečí bezpečnosť zásielok a umožní zber údajov o všetkom zlate z posudzovaných
banských lokalít. Odporúča sa, aby po posúdení banských lokalít bezodkladne
nasledovalo

zavedenie

vysledovateľnosti.

spoľahlivých

V rámci

systémov

systémov

spracovateľského

spracovateľského

reťazca

reťazca

alebo
a/alebo

vysledovateľnosti by sa mali priebežne zbierať a uchovávať informácie o každej zásielke
zlata z posudzovaných banských lokalít.

123

6. Poskytovanie finančnej podpory i) multilaterálnym komisiám na posudzovanie banských
lokalít, prepravných trás a miest, kde sa obchoduje so zlatom; a ii) systémom
spracovateľského reťazca a/alebo vysledovateľnosti. Finančná podpora môže mať rôzne
formy vrátane priamej podpory iniciatív alebo odmien a prémií za zlato z posúdených
baní a prepravných trás so zavedenými systémami spracovateľského reťazca a/alebo
vysledovateľnosti.
7. Presadzovanie programov na priame a úplné uvádzanie zlata ASM z posúdených
banských lokalít na trh a účasť v takýchto programoch. Uľahčovanie kontaktov
a budovanie

partnerstiev

medzi

drobnými

a malými

producentmi

pôsobiacimi

v posúdených banských lokalitách, taviarňami/rafinériami, priamym uvádzaním zlata
z posúdených banských lokalít, ktoré prechádza bezpečnými a overiteľnými prepravnými
trasami, na trh.
8. Podpora zriadenia mechanizmu na predkladanie sťažností v súlade s 1. krokom
bodom E tohto dodatku a prijatie krokov na umožnenie prístupu drobných a malých
producentov k tomuto mechanizmu, aby mohli upozorniť spoločnosti a orgány verejnej
správy

na

aspekty

súvisiace

s ťažbou

a prepravou

zlata,

obchodovaním

a zaobchádzaním so zlatom a vývozom zlata z oblastí zasiahnutých konfliktom
a vysokorizikových oblastí.
9. Podpora spolupráce medzi colnými orgánmi vyvážajúcich a dovážajúcich krajín.

123 Podrobný zoznam informácií, ktoré by mali byť zahrnuté do systémov spracovateľského
reťazca a/alebo vysledovateľnosti, pokiaľ sa týkajú konkrétnych nerastných surovín, pozri
v 2. kroku bode C Dodatku o zlate.
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ORGANIZÁCIA PRE HOSPODÁRSKU SPOLUPRÁCU A ROZVOJ
OECD je jedinečné fórum, kde vlády spolupracujú na riešení hospodárskych, sociálnych
a environmentálnych výziev globalizácie. OECD je takisto na čele úsilia o porozumenie a pomoc vládam,
pokiaľ ide o reakciu na nový vývoj a nové aspekty, ako sú správa a riadenie spoločností, hospodárstvo
založené na informáciách a problémy spojené so starnutím obyvateľstva. Organizácia poskytuje
prostredie, kde môžu vlády porovnávať politické skúsenosti, hľadať odpovede na spoločné problémy,
identifikovať osvedčené postupy a pracovať na koordinácii domácich a medzinárodných politík.
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Vydavateľstvo OECD Publishing v širokom rozsahu rozširuje výsledky zhromaždených štatistických
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