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I. Úvodní prohlášení 

Coca Cola Hellenic Bottling Company („CCHBC“ nebo „Společnost“) bude dodržovat všechny zákony 
a předpisy týkající se hospodářských sankcí, embarga nebo omezující opatření („Sankce“), které pro ni 
platí. CCHBC bude mít zavedena účinná opatření, aby zajistila dodržování svých povinností v souvislosti 
se Sankcemi a povědomí o nich. 

Pro zajištění účinnosti těchto Zásad jsme přijali a budeme udržovat postup pro zjišťování sankcí. Ten 

stanoví základní kroky a principy pro zajištění dodržování příslušných Sankcí. Nerespektování Sankcí 

může vést k závažným občanskoprávním i trestněprávním postihům jak pro náš podnik, tak pro jednotlivé 

zaměstnance, vedoucí výkonné pracovníky a členy představenstva a zároveň by mohlo značně poškodit 

pověst CCHBC. Porušení těchto Zásad je závažná věc, která může vést k disciplinárnímu opatření, 

včetně ukončení pracovního poměru. Porušení Sankcí může mít také právní důsledky pro fyzické osoby, 

kterých se týká, včetně závažných finančních postihů i trestů odnětí svobody. Jakékoli podezření na 

porušení Sankcí a těchto Zásad by měli zaměstnanci co nejdříve ohlásit buď příslušnému pracovníkovi 

právního oddělení, nebo prostřednictvím našeho systému Speak Up!  

II. Pro koho tyto Zásady platí? 

Tyto Zásady platí pro každého, kdo pracuje pro Společnost kdekoli na světě, bez ohledu na lokalitu, roli 

nebo služební postavení. Vztahuje se tedy na všechny zaměstnance, manažery, členy vedení 

společnosti i členy představenstva Společnosti. 
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Dodržování principů stanovených v těchto Zásadách vyžadujeme od dočasných a smluvních 

zaměstnanců, zástupců i všech dalších třetích osob, které jednají jménem Společnosti. 

Všechny dceřiné společnosti, které nejsou v plném vlastnictví Společnosti, a společné podniky, které 

Společnost ovládá, musí přijmout podobné zásady pro uplatňování sankcí. Pokud máme na společném 

podniku podíl, ale nejsme ovládající osobou, doporučujeme našim partnerům dodržovat požadavky 

stanovené v těchto Zásadách jak v tomto společném podniku, tak v jejich vlastních provozech. 

III. Co jsou Sankce? 

Sankce jsou opatření přijímaná vládami a mezinárodními orgány (například OSN) za účelem omezení 

obchodování s určitými zeměmi, subjekty a fyzickými osobami. Mají různé podoby, například: 

• široké zákazy obchodování s některými zeměmi nebo v nich, s určitými fyzickými nebo 

právnickými osobami; 

• obchodní omezení, včetně zbrojních embarg a zákazů vývozu určitého vybavení; 

• finanční sankce, například zmrazení majetku a zákazy finančních transakcí; a 

• zákazy cestování. 

Jak cíle Sankcí, tak i povaha příslušných omezení se často mění, a pro jejich dodržování je tedy zásadní 

vést aktuální údaje všech Sankcích, které se týkají našeho podnikání. Vzhledem k tomu, že ústředí 

CCHBC sídlí ve Švýcarsku, jsou obzvlášť důležité švýcarské Sankce a dále také sankce EU, protože 

CCHBC provozuje značnou část své obchodní činnosti v EU. 

Sankce EU platí pro: 

• společnosti EU a občany EU ve vztahu k čemukoli, co dělají kdekoli po světě - i v případě, že je 

občan EU zaměstnán u společnosti sídlící mimo EU; 

• společnosti sídlící mimo EU a zaměstnance, kteří nejsou občany EU, ve vztahu k čemukoli, co 

dělají v EU, a k jakékoli obchodní činnosti, která z části nebo v úplnosti v EU probíhá. 

Sankce USA platí pro: 

• společnosti sídlící v USA a jejich zahraniční pobočky (a u některých sankcí také pro zahraniční 

dceřiné společnosti amerických společností) ve vztahu k čemukoli, co dělají kdekoli po světě; 

• občany USA a cizince s povolením k trvalému pobytu (tj. držitelé „zelené karty“) ve vztahu k 

čemukoli, co dělají kdekoli po světě; 

• společnosti sídlící mimo USA a osoby, které nejsou občany USA, ve vztahu k čemukoli, co dělají 

v USA, a k jakékoli obchodní činnosti, která z části nebo v úplnosti v probíhá ve Spojených 

státech; 

Sankce USA se také mohou vztahovat na transakce, které se Spojených států dotýkají, včetně těch, 

které využívají finanční systém USA (např. transakce vedené v amerických dolarech), a těch, do kterých 

jsou zapojeny americké společnosti nebo fyzické osoby nebo zboží s původem v USA. 

Spojené státy dále zavedly proti některým zemím - například Íránu, Rusku - takzvané „druhotné sankce“, 

které se přímo vztahují na společnosti i fyzické osoby se sídlem či bydlištěm mimo USA, které se podílejí 

na určitých typech transakcí s těmito zeměmi. Tyto Sankce stanoví řadu opatření, jejichž cílem je vyloučit 

osoby sídlící mimo USA, které sankce porušují, z ekonomiky USA. 

Švýcarské Sankce platí pro: 

• švýcarské osoby, podniky založené podle švýcarského práva a jakoukoli osobu bez ohledu na 

její občanství v době, kdy se nachází ve Švýcarsku; 

• osoby a společnosti sídlící mimo Švýcarsko ve vztahu k čemukoli, co dělají ve Švýcarsku, a k 

jakékoli obchodní činnosti, která z části nebo v úplnosti v probíhá ve Švýcarsku. 

Sankce Spojeného království (UK) platí pro: 

• společnosti sídlící v UK a občany UK ve vztahu k čemukoliv co dělají kdekoliv ve světě – i 

v případě, kdy je občan UK zaměstnán ve společnosti, která nesídlí ve UK. 
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•  společnosti sídlící mimo UK a zaměstnanci jiného než UK občanství ve vztahu k čemukoli, co 

dělají v UK a k jakékoli obchodní činnosti, která z části nebo v úplnosti v probíhá v UK. 

IV. Dodržování Sankcí 

CCHBC a její dceřiné společnosti i její zaměstnanci musí dodržovat veškeré Sankce, které platí pro 

konkrétní osoby, a nesmí se podílet na jakékoli obchodní činnosti, která by příslušné Sankce mohla 

porušovat. 

Obecně sankce: 

• zakazují obchodování s fyzickými osobami nebo subjekty, které jsou uvedeny na příslušných 

seznamech zmrazeného majetku, například v USA na seznamech zvlášť určených státních 

příslušníků a nežádoucích osob, v EU na konsolidovaném seznamu cílů finančních sankcí nebo 

na jakémkoli jiném seznamu vedeném příslušným úřadem (včetně Švýcarska a UK); 

• zakazují obchodování se subjekty, které jsou ve vlastnictví subjektů uvedených na těchto 

seznamech nebo jimi ovládány; 

• zakazují nebo omezují obchodování s určitými zeměmi nebo územími. Osoby se sídlem v USA 

mají například obecně zakázáno obchodovat s Kubou, Íránem, Sýrií, Severní Koreou a Krymem 

(„Omezená území“). Obchodování s některými z těchto území je omezeno také pro společnosti 

a občany se sídlem či bydlištěm v EU, Švýcarsku a UK; 

• zakazují napomáhat transakcím, do kterých se nesmíte sami zapojit přímo. Občané USA 

například nesmí podporovat ani schvalovat obchodování společnosti sídlící mimo USA s 

Krymem. Podobně společnost se sídlem v EU nesmí ani prostřednictvím své dceřiné společnosti 

mimo EU obchodovat se subjektem, který je na seznamu cílů zmrazení majetku a/nebo nesmí 

obchodovat takovým způsobem, který je zakázán Sankcemi EU.1 

Nezapomeňte, že sankce platí i pro fyzické osoby - ne pouze pro společnosti - například občané EU, 

USA, Švýcarska a UK působící mimo EU/USA/Švýcarsko/UK tedy musí vedle sankcí platných pro 

společnosti jejich zaměstnavatele pamatovat také na konkrétní sankce, které platí pro ně osobně. 

Aby bylo možné Sankce dodržovat, má společnost CCHBC zaveden proces pro zjišťování sankcí 

uvalených na protistrany. Proces zjišťování je zaměřen na zjištění, zda je navržená protistrana uvedena 

na seznamu zmrazeného majetku nebo by mohla být ve vlastnictví osoby uvedené na takovém seznamu. 

V následujících odstavcích je popsán proces schvalování transakcí, které se týkají Omezených území. 

Společnost CCHBC a její dceřiné společnosti by také měly pamatovat na povinnosti související 

se Sankcemi, které jsou součástí smluv o financování, například smluv o půjčkách nebo 

pojistných smluv, a které mohou přesahovat rámec právních povinností stanovených Sankcemi 

 

V. Požadovaná schválení 

Každou transakci, aktivitu nebo projekt, které se týkají Omezeného území nebo osoby či subjektu, které 
zjevně odpovídají některé osobě nebo subjektu na příslušném sankčním seznamu, musí předem 
písemně schválit právník na příslušném právním oddělení Společnosti („Příslušný právník pro etiku a 
dodržování zákonů/Ethics and Compliance Officer“). Svého právníka kontaktujete v závislosti na vaší 
pozici: 

• Zaměstnanci v příslušné zemi: vaším Příslušným právníkem je Ředitel právního oddělení dané 
země (Country Legal Director); 

• ředitelé právního oddělení v příslušné zemi a zaměstnanci skupiny: vaším Příslušným právníkem 
je Ředitel oddělení pro dodržování předpisů (Head of Legal Compliance); 

•  Generální ředitelé, Výkonné vedení a Výkonný ředitel: vaším Příslušným právníkem je General 

 
1 Politika odvolání obsahuje další podrobnosti o tom, kdo musí dodržovat platné sankce v případě, že subjekt CCHBC mimo EU / 
Švýcarsko / USA / Spojené království má v souladu s platnými právními předpisy povoleno zapojit se do obchodu, který by byl 
zakázanou transakcí podle sankcí EU, Švýcarska, Spojeného království nebo USA. 
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Counsel; 

Kopie těchto schválení by měly být uloženy u příslušného referenta a v případě potřeby by měly být k 
dispozici auditorům nebo vyšetřovatelům. 

VI. Upozorněte na případy vzbuzující obavy 

Pokud zjistíte, že se CCHBC nebo některá z jejích dceřiných společností neúmyslně zapojily do nějaké 

obchodní transakce, která je v rozporu s platnými Sankcemi, měli byste buď co nejdříve upozornit svého 

Příslušného právníka, který vám poradí, jak postupovat dále, nebo tento případ nahlásit prostřednictvím 

linky SpeakUp! Společnost tak bude mít možnost tuto záležitost řešit a napravit ji, v ideálním případě 

ještě dřív, než dojde k porušení zákona nebo bude ohrožena dobrá pověst Společnosti. 

VII. Porušení 

Nedodržení těchto Zásad budeme považovat za vážnou věc a může vést k disciplinárnímu řízení, včetně 

rozvázání pracovního poměru, pokud to je v souladu s právními předpisy. Porušení Sankcí může mít 

také právní důsledky pro fyzické osoby, kterých se týká, včetně závažných finančních postihů i trestů 

odnětí svobody. 

VIII. V případě pochybností požádejte o radu 

Pokud si nebude jistí, jak na danou situaci reagovat nebo zda určité jednání může být nevhodné nebo v 

rozporu s těmito Zásadami, měli byste vždy požádat o radu svého Příslušného právníka, než učiníte 

jakékoli kroky. 

S případnými dotazy ohledně těchto Zásad se můžete obrátit na svého manažera nebo na Příslušného 

právníka. 

Tyto Zásady mohou být čas od času upraveny a aktualizovány v souladu se Schématem pravomocí ve 

Skupině. Nejnovější verzi těchto Zásad vám na vyžádání poskytne Ředitel oddělení pro dodržování 

předpisů (Head of Legal Compliance) a je také k dispozici na intranetových stránkách Společnost a na 

webu www.coca-colahellenic.com. 
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