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Zásady používání materiálů 
 

Tyto zásady používání materiálů jsme přijali jako vyjádření naší snahy o zodpovědné získávání všech zdrojových 
materiálů, ať už legislativně omezených nebo legislativně neomezených, a bez ohledu na to, kde jsou získávány, 
zpracovávány nebo prodávány. Tyto zásady nám pomohou dosáhnout souladu s platnými zákonnými požadavky 
týkajícími se legislativně omezených materiálů a také vyjadřují náš respekt k lidským právům osob v našem 
dodavatelském řetězci. „Legislativně omezené materiály“ se v těchto zásadách rozumí definice uvedená v zákoně USA o 
konfliktních minerálech a v nařízení EU o konfliktních minerálech (společně dále jako „nařízení“). Podle těchto nařízení 
„legislativně omezené materiály“ obecně zahrnují cín, tantal, wolfram a zlato, nicméně nařízení EU o konfliktních 
minerálech obsahuje podrobnější seznam materiálů (společně dále jako „3TG“). Mezi „legislativně omezené 
materiály“ patří také materiály vyrobené nucenou prací, které podléhají omezením dovozu podle platných zákonů v rámci 
globálního obchodování společnosti ITW. „Legislativně neomezené materiály“ jsou další materiály, které byly společností 
ITW identifikovány jako rizikové v souvislosti s odpovědným získáváním zdrojů. 

3TG: 

Společnost ITW vědomým způsobem nenakupuje žádné 3TG pocházející z oblastí postižených konfliktem a vysoce 
rizikových oblastí („CAHRA“), pokud nejsou zpracovány hutěmi a rafineriemi ověřenými nebo v současné době 
procházejícími ověřením nezávislou třetí stranou jako „bezkonfliktní“, „vyhovující“ a podobně (společně dále jako 
„bezkonfliktní“).  

Naše procesy a snahy v oblasti due diligence jsou v souladu s příslušnými částmi mezinárodně uznávaných pokynů v 
oblasti due diligence Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pro odpovědné dodavatelské řetězce dovozu 
minerálů z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí. V souladu s výše uvedeným a zmíněnými 
nařízeními žádáme naše dodavatele, aby u svých dodavatelských řetězců provedli důkladné due diligence s cílem určit 
místo, odkud jsou 3TG získávány, a zda je daná huť nebo rafinerie bezkonfliktní. Tento požadavek je obsažen i v kodexu 
chování dodavatelů a  nákupních podmínkách společnosti ITW, podle kterých mohou být naši dodavatelé vyzváni k 
provedení své vlastní due diligence a poskytnutí písemných dokumentů prokazujících původ 3TG obsažených ve svých 
produktech. Od dodavatelů se dále očekává, že přijmou zásady a postupy, které podpoří provádění due diligence, a že 
budou zajišťovat své zdroje odpovědným způsobem. 

Informace poskytnuté dodavateli společnosti ITW používáme k provedení naší due diligence. Kromě posuzování 
informací od dodavatelů z hlediska přesnosti, úplnosti a shody porovnáváme seznamy hutí a rafinerií předložené našimi 
dodavateli se seznamem „vyhovujících“ a „aktivních“ hutí a rafinerií sestaveným iniciativou Responsible Mineral Initiative, 
a určujeme tak, která zařízení již byla ověřena třetí stranou nebo jsou v procesu ověřování. Informace poskytnuté našimi 
dodavateli používáme pro účely vyhodnocování a zmírňování rizika a při sestavování zprávy společnosti ITW 
o konfliktních minerálech a formuláře SD, které každoročně předkládáme Komisi pro cenné papíry a burzy USA a které 
jsou zveřejňovány na našich webových stránkách. 

Pokud zjistíme, že námi nakoupené produkty obsahují 3TG z CAHRA a že byly zpracovávány zařízeními, která nejsou 
bezkonfliktní ani neusilují o to, aby byla označena jako bezkonfliktní, přijmeme ve spolupráci s dodavatelem opatření k 
tomu, aby se dodavatelský řetězec 3TG produktů změnil na bezkonfliktní nebo aby se vyvinul tlak na danou huť nebo 
rafinerii, aby se stala bezkonfliktní. Neusilujeme o uvalení embarga na 3TG odpovědně získávané z CAHRA (neboť by to 
mohlo mít na ekonomiky a obyvatele těchto oblastí negativní dopad). Dodavatele proto vybízíme k tomu, aby i nadále 
podporovali bezkonfliktní hutě a rafinerie a podobná opatření přijali i pro své dodavatelské řetězce. 

Další legislativně omezené a neomezené materiály: 

http://www.itw.com/about-itw/suppliers/page/en/supplier-code-of-conduct/
http://www.itw.com/about-itw/suppliers/page/en/supplier-code-of-conduct/
http://www.itw.com/about-itw/suppliers/page/en/supplier-terms-and-conditions/
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V souladu s naší decentralizovanou provozní strukturou jsou naše jednotlivé podniky zodpovědné za posuzování a řešení 
rizik používání materiálů ve svých dodavatelských řetězcích na základě jejich konkrétního obchodního profilu a profilu 
rizik. Vzhledem k různým rizikovým profilům našich podniků jsme se rozhodli nezaujmout přehnaně přísné stanovisko k 
této oblasti dodržování předpisů, protože se domníváme, že umožnit jednotlivým podnikům vytvořit si vlastní přístup k 
řešení těchto rizik je efektivnější než prosazování striktních nařízení. Od našich obchodních jednotek se očekává, že 
budou fungovat v souladu s našimi základními hodnotami, prohlášením o zásadách chování společnosti  ITW, kodexem 
chování dodavatelů, očekáváními dodavatelů, zásadami lidských práv a dalšími platnými zásadami společnosti ITW. 

 

Společnost ITW také spravuje systém pro podávání zpráv prostřednictvím webu a telefonu (helpline) poskytující 
zájemcům mechanismus důvěrného podávání zpráv, jehož prostřednictvím nás mohou informovat o problémech 
a obavách týkajících se dodavatelského řetězce společnosti ITW. 

 

E. Scott Santi, předseda a výkonný ředitel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/29350/index.html

