
 

 

 
 

 
PROHLÁŠENÍ K POUŽÍVÁNÍ KONFLIKTNÍCH MINERÁLŮ  

AŽD Praha s.r.o. - Výrobní závod Brno 
 

Výrobní závod Brno (dále jen „VZB“) v souladu se svou Politikou integrovaného systému 
managementu podporuje záměr § 1502 Dodd-Frankova zákona o reformě finančního trhu a ochraně 
spotřebitele (dále jen „§ 1502 zákona“). Smyslem § 1502 zákona je minimalizovat resp. ukončit 
porušování lidských práv zamezením používání tzv. konfliktních minerálů z problémových oblastí 
střední Afriky. Zákon definuje tzv. konfliktní minerály jako: 

ü kolumbit-tantalit nebo coltan (surovina pro získání tantalu) a jeho deriváty, 
ü kasiterit (surovina pro získání cínu) a jeho deriváty, 
ü zlato, 
ü wolframit (surovina pro získání wolframu) a jeho deriváty. 

Tyto minerály se používají k přímému nebo nepřímému financování vojenských konfliktů ve vybraných 
státech v oblasti Velkých jezer střední Afriky. Jedná se především o  Demokratickou republiku Kongo 
a některé sousední země. (dále jen „problémové oblasti střední Afriky“). 

Vrcholové vedení VZB se proto zavazuje přijmout taková opatření, která zabrání 
používání konfliktních minerálů do svých produktů 

Závazná opatření: 

ü získat prohlášení od dodavatelů VZB, z nichž bude jednoznačně vyplývat: 
- zda dodávané materiály obsahují konfliktní minerály, 
- v případě, že dodávané materiály obsahují konfliktní minerály, deklarace jejich původu. 

ü stanovit svým dodavatelům za povinnost, že veškeré materiály, které dodávají do VZB  
nesmějí obsahovat žádné konfliktní minerály pocházející z problémových oblastí střední 
Afriky, 

ü pravidelně přezkoumávat/ověřovat dodavatele materiálu s cílem identifikovat konfliktní 
minerály a jejich původ, 

ü zpřístupnit toto Prohlášení veřejnosti za účelem zajištění transparentnosti VZB v problematice 
používání konfliktních minerálů. 

V případě, že VZB zjistí, že výrobky a/nebo materiály dodané do VZB obsahují konfliktní minerály 
získané z problémových oblastí střední Afriky, bude VZB po dodavateli požadovat provedení 
vhodných nápravných opatření. Nebude-li sjednána náprava, bude VZB usilovat o přechod k takovým 
dodavatelům výrobků a/nebo materiálů, kteří nevyužívají konfliktní minerály získané z problémových 
oblastí střední Afriky a kteří podporují sociálně odpovědné zajišťování zdrojů. 
 
 
 
 

Ing. Jolana Horsáková 
    Ředitelka závodu 

 
 
V Brně dne 5. dubna 2017 


