PŘÍRUČKA O OBCHODNÍCH SANKCÍCH
pro Saferoad Group
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Výrazy obchodní sankce a embarga se myslí
zákony a předpisy přijaté zeměmi, které omezují
jednání s konkrétními jednotlivci, organizacemi a
vládami.
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1. Úvod do obchodních sankcí
Výrazy obchodní sankce a embarga se myslí zákony a předpisy přijaté
zeměmi – obvykle v souvislosti se zahraniční politikou, národní bezpečností
nebo cíli v oblasti lidských práv –, které omezují jednání s konkrétními
jednotlivci, organizacemi a vládami.
Tato omezení mohou zahrnovat obecný zákaz všech jednání s vládou
cílené země a jednotlivci nebo organizacemi působícími, žijícími nebo
založenými v této dané zemi.
Pokuty za porušení obchodních sankcí mohou být vážné; u společností se
může jednat o mnohamiliónová vyrovnání v dolarech a u jednotlivců mohou
být uděleny vysoké pokuty nebo trest odnětí svobody.
Tato příručka se vztahuje na každého v Saferoad Group (dále jen
„Saferoad“) – všechny zaměstnance, manažery, jednatele a členy
představenstva (dále jen „zaměstnanci“).
Tato příručka je obecným vodítkem, které bude součástí podpory úsilí
Saferoad při zajišťování shody se zákony a nařízeními o obchodních
sankcích vydanými OSN, USA a EU, které mohou v mnoha případech
implementovat sankce Rady bezpečnosti OSN.
Je samozřejmé, že v tomto ohledu je nutné se řídit také místními zákony.
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Navrhované operace nebo transakce, do
kterých jsou zapojeny vysoce rizikové
země, musí být pečlivě analyzovány, aby
nezpůsobily porušení sankcí.
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2. Shrnutí


Obchodní sankce uvalené různými jurisdikcemi omezují
schopnost Saferoad jednat s cílovými osobami a vládami.



Porušení sankčních režimů může vést k uvalení podstatných
peněžních pokut nebo trestu odnětí svobody, ale i ke značné
ztrátě renomé Saferoad.



Navrhované operace nebo transakce, do kterých jsou
zapojeny vysoce rizikové země, musí být pečlivě
analyzovány, aby nezpůsobily porušení sankcí.



Zkoumání a získávání informací o stávajících a budoucích
protistranách by mělo omezit nebo eliminovat riziko porušení
sankcí.



V některých případech může být vhodné požádat protistrany o
smluvní záruky.
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3. Identifikace vysoce rizikových zemí
Zaměstnanci Saferoad musí vědět, jaká rizika představuje
spolupráce v některých zemích nebo jednání s jednotlivci a
organizacemi v těchto zemích. To zahrnuje stanovení zemí
zapojených do navrhovaných operací nebo transakcí k pochopení,
zda představují rizika související se sankcemi.
Obchodní sankce se často mění na základě globálního
geopolitického vývoje a národních politik. Následkem toho neexistuje
stálý a neměnný seznam osob nebo zemí, který zahrnuje všechny
osoby, na které sankce cílí. Nicméně při identifikaci problémů v
rámci Saferoad může být seznam zemí, pokud je pravidelně
aktualizován dle nejnovějšího vývoje, užitečný.

Takový seznam je uveden v příloze a u uvedených zemí jsou
uvedeny následující kódy:

Červený
Nemáte-li písemné oprávnění od vice prezidenta pro řízení
rizik, nesmí se zaměstnanec za žádných okolností zapojovat
do operací nebo transakcí, do kterých je zapojena:




vláda Červené země;
jakýkoliv jednotlivec žijící nebo působící v Červené
zemi; nebo
jakákoliv organizace se sídlem v Červené zemi nebo
založená podle jejích zákonů.

Upozorňujeme, že tento zákaz se vztahuje i na organizace
vlastněné nebo ovládané nebo jednající za vlády, jednotlivce
nebo organizace ve výše uvedených kategoriích.
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Žlutá
Zaměstnanec se musí poradit s vice prezidentem pro řízení rizik
před zapojením se do operace nebo transakce, do které je
zapojena:




vláda Žluté země;
jakýkoliv jednotlivec žijící nebo působící ve Žluté zemi; nebo
jakákoliv organizace se sídlem ve Žluté zemi nebo založená
podle jejích zákonů.

Upozorňujeme, že tento zákaz se vztahuje i na právnické osoby
vlastněné nebo ovládané nebo jednající za vlády, jednotlivce nebo
právnické osoby ve výše uvedených kategoriích.

Obecně platí, že operace nebo transakce, do kterých jsou zapojeny země
neuvedené jako Červené nebo Žluté v Příloze, typicky nepředstavují
problémy se sankcemi, a riziko porušení sankčního režimu je tak nižší v
případě zapojení se do operací nebo transakcí zahrnující tyto země.
Nicméně jednotlivci nebo organizace ze zemí neuvedených v Příloze
mohou být rovněž předmětem sankcí. Dále operace nebo transakce ve
státech sousedících se státy v seznamu mohou vyžadovat dodatečné
posuzování rizika a hloubkový audit. S ohledem na to je nutné postupovat
podle postupů uvedených v části 4 (Mírnění rizika při jednání s
protistranami) ve spojení se všemi protistranami, nenachází-li se
protistrana v EU nebo USA.
Za zajištění přiměřené aktualizace Přílohy je odpovědný vice prezident pro
řízení rizika. V pravidelných intervalech je vice prezident pro řízení rizika
povinen hodnotit aktuálně stávající operace Saferoad ke stanovení, zda
dochází k výkonu činností v zemích nebo průmyslových sektorech, nebo
zda jsou do nich zapojeni jednotlivci nebo organizace představující
zvýšené riziko porušení sankcí.
Zvláštní pozornost je nutné věnovat novým rizikům vyplývajícím ze změn
v sankčních zákonech (např. uvalení sankcí na zemi, která nebyla dříve
předmětem mezinárodních sankcí).
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Hloubkový audit na základě rizika je nutné
uskutečnit v souvislosti se zástupci,
dodavateli,
distributory
a
dalšími
protistranami a ujistit se, že Saferoad
neporušuje obchodní sankce.

4. Mírnění rizika při jednání s protistranami
Hloubkový audit a smluvní záruky lze využít jako pomůcku ke snížení nebo
eliminaci rizika souvisejících s obchodními sankcemi v souvislosti se
zástupci, dodavateli, distributory a dalšími protistranami.
4.1 Hloubkový audit
Hloubkový audit na základě rizika je nutné uskutečnit v souvislosti se
zástupci, dodavateli, distributory a dalšími protistranami a ujistit se, že
Saferoad neporušuje obchodní sankce. Audit se musí zaměřit na pochopení
toho, zda protistrana:
1.
2.
3.

je sama předmětem sankcí;
působí, je založena nebo žije v zemi, proti které jsou uplatňovány
sankce; nebo
je vlastněna, ovládána nebo působí jménem nějaké vlády, jednotlivce
nebo organizace popsané v (1) nebo (2).

Úroveň prováděného hloubkového auditu je rovněž závislá na míře, do jaké
se bude Saferoad zabývat jednáními s protistranou. Například hloubkový
audit zaměřený na partnera ve společném podniku musí být rozsáhlejší než
audit prováděný u dodavatele, který je osloven ohledně jednorázové malé
transakce.
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Pokud se protistrana nachází v EU nebo
USA, pak pokud není protistrana vlastněna,
ovládána nebo jednající jménem strany v
jiné jurisdikci, žádný další audit není
potřeba, nevykazuje-li podezřelé chování.

Krok 1: Získání identifikačních informací
Všechny nové protistrany, které jsou jednotlivci, musí být požádány o
předložení minimálně následujících identifikačních informací:





Celé jméno
Země trvalého pobytu
Adresa
Pokud je jednotlivec zástupcem nebo představitelem, název jednotlivce
nebo organizace, kterou zastupuje (a odpovídající informace o takové
osobě)

Všechny nové protistrany, které jsou organizacemi, musí být požádány o
předložení minimálně následujících identifikačních informací:






Celý název a veškeré používané obchodní názvy
Země registrace/založení organizace
Místo výkonu činnosti
Odpovídající informace o mateřské společnosti
Pokud je organizace zástupcem nebo představitelem, název jednotlivce
nebo organizace, kterou zastupuje (a odpovídající informace o takové
osobě)

Dále musí být všechny stávající protistrany ve vysoce rizikových zemích
požádány, aby poskytly informace uvedené výše, pokud nebyly dosud
takové informace poskytnuty.
Krok 2: Šetření
Pokud se protistrana nachází v EU nebo USA, pak pokud není protistrana
vlastněna, ovládána nebo jednající jménem strany v jiné jurisdikci, žádný
další audit není potřeba, nevykazuje-li podezřelé chování (například se
protistrana zdráhá poskytnout informace o sobě, existují náznaky, že
protistrana jedná jménem utajené třetí strany, nebo vyžaduje neobvyklé
platební podmínky) nebo jsou s protistranou spojena zřetelná rizika.
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Upozorňujeme, že Saferoad zvolila omezení šetření o protistraně tímto
způsobem proto, že provádění identického hloubkového auditu u všech
nových

protistran,

bez

ohledu

na

rizikové

faktory,

je

často

kontraproduktivní. Namísto toho je nutné věnovat zvláštní pozornost
protistranám, které mohou představovat zvýšené riziko.
U protistran, které pocházejí z jurisdikcích jiných než EU nebo USA, je
nutné jméno jednotlivce nebo název organizace (a přímou matku a
případně i zastupovanou stranu), musí proběhnout šetření s využitím níže
uvedeného:


konsolidovaný seznam osob, skupin a organizací podléhající
finančním sankcím EU na:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm



vyhledávání v sankčním seznamu U.S. Office of Foreign Assets
dostupném z https://sdnsearch.ofac.treas.gov; a



podobného seznamu zahrnujícího uvalené sankce podle místního
zákona.

Záznamy ze šetření musí být archivovány za účelem prokázání shody s
obchodními sankcemi.
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Krok 3: Porada s vice prezidentem pro řízení rizik (dle potřeby)
Pokud se protistrana nachází v seznamu nebo výsledky šetření obsahují
shodu, která se zdá být relevantní, před dalším pokračováním transakce
kontaktujte vice prezidenta pro řízení rizik. Může se stát, že nebude možné
transakci realizovat nebo že je nezbytné provést další audit. Bez ohledu na
výsledky šetření je nutné uskutečnit další konzultace týkající se zemí
uvedených v příloze tak, jak je uvedeno v části 3 (Identifikace vysoce
rizikových zemí).

3.1 Smluvní záruka
Je-li to v rámci kontextu transakce vhodné, je možné od protistran
požadovat záruky potvrzující informace obsažené v auditu, například že
protistrana není přímo nebo nepřímo předmětem sankcí, že nepůsobí, není
založená, nebydlí nebo nevykonává činnost v zemi, která předmětem
sankcí je.
V závislosti na okolnostech může být také vhodné začlenit závazky ve
smlouvě s protistranou, kterou se řídí plnění protistrany. Například by mohla
protistrana odsouhlasit zdržet se od jednání s jakýmkoliv subjektem, který je
předmětem sankcí v souvislosti s plnění kterékoliv ze svých závazků podle
smlouvy (např. objednání subdodávky od subjektu sankcí).
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Americkým osobám je zakázáno nejen
jednat se subjekty US sankcí, ale také se
účastnit na jakémkoliv rozhodování nebo
jiných krocích týkajících se těchto
transakcí.

5. Automatická diskvalifikace US osob
Americkým osobám (tento výraz zahrnuje všechny občany USA a osoby
trvalým pobytem tamtéž) je zakázáno nejen jednat se subjekty US sankcí,
ale také se účastnit na jakémkoliv rozhodování nebo jiných krocích
týkajících se těchto transakcí. Ke splnění amerického zákona musí být US
osoby diskvalifikovány z účasti na kterýchkoliv rozhodnutích nebo krocích
týkajících se subjektů amerických sankcí.
Z tohoto důvodu jsou automaticky diskvalifikováni z účasti na jakýchkoliv
rozhodnutích nebo transakcích souvisejících se subjekty amerických
obchodních sankcí následující osoby:



všichni zaměstnanci Saferoad, kteří jsou občany USA nebo mají trvalý
pobyt v USA a



všichni zaměstnanci Saferoad v době jejich pobytu v USA (např. na
služební cestě do USA).

Žádné další kroky těchto jednotlivců k vyloučení se z takových okolností
nejsou potřeba. V každém případě je oprávnění delegováno na přímého
podřízeného takto diskvalifikovaného zaměstnance. Otázky týkající se
diskvalifikace za účelem shody se sankcemi je nutné směřovat na vice
prezidenta pro řízení rizika.
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6. Pokuty
Pokuty za porušení sankcí mohou zahrnovat peněžní tresty a trest odnětí
svobody, a urovnání sporu s úřady může dosahovat i stovky miliónů euro
nebo dolarů.
Úmyslné porušení a porušení sankcí EU z nedbalosti je řešeno a
uplatňováno jednotlivými členskými státy EU a často se jedná o pokuty v
podobě peněžních trestů a trestů odnětí svobody.
Sankce EU se vztahují na všechny jednotlivce a organizace v souvislosti s
jakoukoliv obchodní spoluprací uskutečňovanou zcela nebo částečně v
Evropské unii, ale i na jakéhokoliv jednotlivce, který je příslušníkem
členského státu EU (bez ohledu na místo) a na jakoukoliv organizaci
založenou nebo působící v souladu se zákony členského státu EU.
Za úmyslné porušení amerických obchodních sankcí mohou tresty za
většinu porušení zahrnovat peněžní pokuty až do 1 miliónu USD a trest
odnětí svobody až na 20 let. Civilní tresty za neúmyslné porušení většiny
sankčních programů dosahují až 250 000 USD nebo dvojnásobek částky
původní transakce za každé jednotlivé porušení.
Americké sankce se nevztahují pouze na americké společnosti, ale občany
USA a osoby s trvalým pobytem v USA (bez ohledu na místo); zahraniční
pobočky a (v souvislosti s některými sankčními programy) dceřiné
společnosti amerických společností; pobočky a dceřiné společnosti
neamerických společností působících v USA; a jakékoliv neamerické osoby
v době jejich pobytu na území USA.
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Úřady Spojených států agresivně využívaly různé teorie k rozšíření
jurisdikčního rozsahu amerických obchodních sankcí, a často sledují
neamerické společnosti, zda neporušily americké sankce, třebaže takové
transakce příslušný místní zákon neporušují.
Příslušné místní zákony mohou obsahovat podobné pokuty.
Zaměstnanci, kteří se dopustí porušení obchodních sankcí, mohou být
vystaveni kázeňskému řízení ze strany Saferoad, výsledkem kterého může
být i ukončení pracovního poměru. Zaměstnanci, kteří po konzultaci s
příslušnými zaměstnanci Saferoad odmítnou realizovat transakci z důvodu
obav před obchodními sankcemi, nebudou předmětem negativního postihu.

7. Kontrola exportu
Kromě obchodních sankcí provádí mnoho jurisdikcí (včetně EU a USA)
kontrolu exportu, kterou se řídí vývoz určitých položek, materiálů nebo
technologie z takové jurisdikce. Tato nařízení zejména uplatňují omezení na
vývoz vojenského materiálu a materiálu dvojího užití (položek jak pro civilní,
tak i vojenské účely nebo v jaderné oblasti), avšak v některých případech je
jejich uplatnění širší. Obecně je prostupnost vývozu závislá na tom, co je to
za položku, materiál nebo technologii, kam vývoz probíhá, kdo je koncovým
uživatelem, a jaké může být koncové využití. Upozorňujeme, že kontroly
exportu USA platí rovněž pro re-export zboží a technologie amerického
původu.
Zaměstnanci zabývající se činností, u které se domnívají, že by mohla být
předmětem kontrolních nařízení, musí kontaktovat vice prezidenta pro řízení
rizik, mají-li otázky týkající se kontroly exportu.
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8. Co dělat a co nedělat
Co dělat:

Zvažte, zda navrhovaná aktivita nebo transakce souvisí s
vysoce rizikovou zemí. Podívejte se na seznam zemí v příloze.
Proveďte hloubkový audit u nových protistran tím, že si
obstaráte identifikační informace a provedete šetření získaných
informací prostřednictvím předmětných sankčních seznamů.

Informujte vice prezidenta pro řízení rizika, pokud je do
transakce zapojena vysoce riziková země nebo najdete
šetřením shodu.
Hlášení porušení sankcí provádějte příslušnými kanály.
Máte-li jakékoliv otázky, kontaktujte vice prezidenta pro řízení
rizika.
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Co nedělat:

Zapojovat se do transakcí, kde je sídlo protistrany nejasné
nebo pokud nebyly poskytnuty jiné důležité informace.

Pokračovat ve vztahu se stávající protistranou, která se
stane předmětem sankcí díky změnám v sankčních zákonech
nebo předpisech.
Předpokládat, že je vše v pořádku, když se domníváte, že
se protistrana chová podezřele nebo vyhýbavě při
požadavcích na poskytnutí informací. Kontaktujte vice
prezidenta pro řízení rizika.
Pokusit se nějakým způsobem obejít sankce za účelem
dokončení transakce, včetně směrování prostředků určených
pro předmět sankcí přes třetí stranu.
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Zaměstnanci, kteří mají podezření na porušení obchodních sankcí v Saferoad,

Zaměstnanci, kteří mají podezření na porušení
obchodních sankcí v Saferoad, musí postupovat v
souladu se standardním procesem hlášení
nebo procesem hlášení popsaným v Zásadách
hlášení nekalých činností.

9. Hlášení
Zaměstnanci, kteří mají podezření na porušení obchodních sankcí v
Saferoad, musí postupovat v souladu se standardním procesem hlášení
nebo procesem hlášení popsaným v Zásadách hlášení nekalých činností,
které jsou popsány v Kodexu chování Saferoad.

10. Školení
Saferoad poskytuje adekvátní školení všem zaměstnancům ve shodě
s rizikovým profilem a Safeguard a dle příslušných odpovědností
zaměstnance.

11. Interní audit
Vice prezident pro řízení rizik je odpovědný za provádění nestranných,
vyčerpávajících auditů Programu shody společnosti, včetně obchodních
sankcí v pravidelných intervalech ve světle specifických oblastí provozu,
geografického umístění a právních závazků Saferoad.

12. Kontaktní informace na odpovědné zástupce
Generální ředitel je odpovědný za celkový dohled a zavedení Programu
shody společnosti.
Vice prezident pro řízení rizika je odpovědný za každodenní shodu
Saferoad s touto příručkou a obchodními sankcemi.

13. Související dokumentace
Tuto příručku je nutné číst v kontextu následujících dokumentů:
• Popis Programu shody společnosti
• Kodex chování
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