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Praktické / procedurální důsledky 

Zkontrolujte, zda se vaše obchodní jednotka podílí na obchodních stycích zahrnující cín, tantal, wolfram, zlato 
nebo deriváty těchto nerostných surovin (3TG). 

Pokud ano, v rozsahu vyžadovaném platnými právními předpisy nebo očekáváními zákazníků zajistěte zavedení 
striktních postupů, které zajistí, že jsou tyto nerosty pořizovány odpovědně a z bezkonfliktních regionů.  Tyto 
postupy mohou zahrnovat identifikaci tavení a / nebo rafinace a / nebo zdroje v dodavatelském řetězci, zjišťování 
země původu nerostných surovin, spolupráci s klíčovými zúčastněnými stranami a snahu o provedení 
odpovídající úrovně náležité hloubkové kontroly („due diligence“). 

Ujistěte se, že dodavatelé Vaší obchodní jednotky ukládají jejich dodavatelům povinnosti zajišťující zamezení 
obchodování s nerostnými surovinami z konfliktních oblastí. 

 
Prohlášení o zásadách 

Právní předpisy USA a Pokyny OECD pro hloubkovou kontrolu obecně definují nerosty z konfliktních oblastí jako 
cínovec (cín), koltan (tantal), wolframit (wolfram) a zlato (nebo jejich deriváty) (souhrnně označované jako „3TG"), 
které se těží v Demokratické republice Kongo ("DRK") nebo v přilehlých státech (Angola, Burundi, Středoafrická 
republika, Republika Kongo, Rwanda, Jižní Súdán, Tanzanie, Uganda a Zambie), jež přímo či nepřímo financuje 
nebo přispívá ozbrojeným skupinám v DRK nebo v jakékoli sousední zemi. 

Skupina BRUSH se zavazuje k poctivému, odpovědnému, etickému a udržitelnému podnikání. To platí jak pro 
naše obchodní činnosti, tak pro náš globální dodavatelský řetězec.  Obchodní jednotky, které využívají produkty 
nebo suroviny obsahující 3TG přijmou, v souladu s tímto závazkem, postupy v rozsahu vyžadovaným platnými 
právními předpisy nebo očekáváními zákazníků s cílem zjistit, zda jsou nerosty 3TG získávány odpovědně a z 
bezkonfliktních regionů ("Bezkonfliktní 3TG"), a to s přístupem založeným na míře rizika. Tyto zásady vyjadřují 
očekávání příslušné obchodní jednotky získávat od dodavatelů zprávy v souvislosti s materiály 3TG. 

Je předpokládáno, že každá obchodní jednotka v rámci Skupiny vytvoří "kulturu" dodržování těchto zásad. Vedení 
každé obchodní jednotky Skupiny přebírá přímou odpovědnost za zajištění efektivní inkorporace těchto zásad 
v rámci celé své obchodní jednotky. Společně s tím zajistí příslušné nezbytné pokyny, školení, vhodná ochranná 
opatření, monitorování a zdroje, s cílem zajistit dodržování těchto zásad. 

Očekávání od dodavatelů 

Je předpokládáno, že naši dodavatelé provozují své podniky způsobem, který je v souladu s našim závazkem 
jednat eticky a zodpovědně.  Všechny obchodní jednotky disponují procesem hodnocení dodavatele, který 
přinejmenším vyžaduje, aby byli dodavatelé vázáni Kodexem chování dodavatele příslušné obchodní jednotky 
nebo jinými rovnocennými zásadami. V závislosti na úrovni rizika může nesoulad vést k auditům nebo dalším 
přezkumům. 

V souladu s těmito zásadami budou všechny obchodní jednotky, které využívají produkty nebo suroviny 
obsahující 3TG, spolupracovat se svými partnery v dodavatelském řetězci v rozsahu vyžadovaném platnými 
právními předpisy a budou se snažit zjistit, zda jsou materiály 3TG z této obchodní jednotky považovány za 
Bezkonfliktní 3TG, a to s přístupem založeným na míře rizika.  Od příslušných dodavatelů se přinejmenším 
vyžaduje, aby: 

• PROVÁDĚLI HLOUBKOVOU KONTROLU („DUE DILIGENCE“) VEDOUCÍ KE ZJIŠTĚNÍ, ZDA JSOU V PRODUKTECH OBSAŽENY 

BEZKONFLIKTNÍ 3TG; A 
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• VYPLNILI PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNÉM ZÍSKÁVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN NEBO JEMU OBDOBNÉ TAK, JAK VYŽADUJE 

PŘÍSLUŠNÁ OBCHODNÍ JEDNOTKA. 

Kromě toho, pokud dodavatel působí v jurisdikci s platnými zákony a předpisy, je očekáváno, že bude jednat v 
souladu s nimi. 

Skupina BRUSH si vyhrazuje právo od svých dodavatelů pravidelně vyžadovat veškeré informace, které považuje 
za nezbytné ke sledování a určení souladu s těmito zásadami, včetně certifikací a dokumentace. Skupina BRUSH 
si, na základě míry rizika, rovněž vyhrazuje právo zvážit provádění nezávislých auditů dodavatelů třetími 
stranami. 

 


	 vyplnili prohlášení o odpovědném získávání nerostných surovin nebo jemu obdobné tak, jak vyžaduje příslušná obchodní jednotka.

