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I. Prohlášení o Politice
Společnost Coca Cola Hellenic ("CCHBC" nebo "Společnost") bude dodržovat veškeré ekonomické
sankce, zákony, nařízení, embarga nebo omezující opatření (Sankce), kterým podléhá.
CCHBC bude zachovávat účinná opatření k zajištění dodržování a povědomí o sankcích a povinnostech
s nimi souvisejících.
Za účelem uplatnění této Politiky jsme přijali a dodržujeme postup prověřování Sankcí (sanctions
screening procedure). Tento postup stanovuje klíčové kroky a zásady pro zajištění dodržování platných
Sankcí. Nedodržení této Politiky sankcí může vést k vážným občanským a trestním sankcím, a to jak
pro Společnosti, tak pro jednotlivé zaměstnance, vedoucí a ředitele, stejně jako významnému poškození
reputace CCHBC.
Nesoulad s touto Politikou je vážná záležitost, která může vést k disciplinárnímu řízení a dále, až do
propuštění. Porušení Sankcí může mít také právní důsledky pro zúčastněné osoby, včetně vysokých
peněžních pokut a trestu odnětí svobody. Zaměstnanci by měli hlásit jakékoli podezření z porušení
Sankcí této Politiky co nejdříve, buď Příslušnému právníkovi pro další pokyny nebo prostřednictvím naší
Speak Up! Linky.

II. Na koho se tato Politika vztahuje?
Tato Politika se vztahuje na všechny, kteří pracují pro Společnost po celém světě bez ohledu na
umístění, pozici nebo úroveň seniority. To zahrnuje všechny zaměstnance, manažery, členy Výkonného
výboru a ředitele Společnosti.
Požadujeme, aby dočasní a smluvní zaměstnanci, konzultanti, agenti a jakákoli jiná třetí strana jednající
jménem Společnosti, dodržovali zásady této Politiky.
Každá dceřiná společnost a společné podniky, které nejsou zcela ve vlastnictví Společnosti a které
Společnost
ovládá,
musí
přijmout
podobnou
politiku
sankcí.
Tam, kde se účastníme, ale nekontrolujeme společný podnik, budeme podporovat naše partnery, aby
splnili požadavky této Politiky, jak v rámci společného podniku, tak i v rámci svých vlastních
postupů.

III. Co jsou Sankce?
Sankce jsou opatření uložená vládami a mezinárodními orgány (například Organizací spojených
národů) k omezení jednání s některými zeměmi, subjekty a jednotlivci.
Sankce mohou mít různé formy, včetně:
•
•
•
•

širokého zákazu obchodování s určitými zeměmi, jednotlivci nebo právnickými osobami nebo
v rámci nich;
omezení obchodu, včetně zbrojního embarga a zákazu vývozu určitých zařízení;
finančních sankcí, jako jsou zmrazení aktiv a zákazy finančních transakcí; a
zákazu cestování

Obojí, jak cíle Sankcí, tak povaha omezení uložených Sankcemi, podléhají pravidelným změnám a pro
účely jejich dodržování je proto důležité udržovat aktuální informace o všech Sankcích, které se vztahují
k našemu podnikání.
Zvláštní význam mají Švýcarské Sankce, vzhledem k tomu, že CCHBC má sídlo ve Švýcarsku, a sankce
EU, vzhledem k tomu, že CCHBC v EU vykonává významnou část svého podnikání.
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Sankce EU se vztahují na:
•
•

společnosti EU a občany EU ve vztahu ke všemu, co dělají kdekoli na světě - i když je
státní příslušník EU zaměstnán společností mimo EU;
společnosti mimo EU a zaměstnance ze zemí mimo EU, ve vztahu ke všemu, co dělají v EU
a veškerému podnikání prováděnému zcela nebo částečně v EU.

Sankce USA se vztahují na:
•
•
•

Americké společnosti a jejich zámořské pobočky (a pro některé sankce neamerické dceřiné
společnosti Americké společnosti) ve vztahu k čemukoli, co dělají kdekoli na světě;
občané USA a cizinci s trvalým pobytem (tj. držitelé "zelené karty") ve vztahu k čemukoli, co
dělají kdekoli na světě;
neamerické společnosti a neamerické státní příslušníky ve vztahu k čemukoli, co dělají v USA
a na jakékoliv podnikání vedené zcela nebo částečně v USA;

Sankce USA se mohou také vztahovat na transakce, které se znepokojují Spojené státy nebo se jich
týkají, včetně těch, které využívají americký finanční systém (např. transakce v dolaru) a ty které zahrnují
Americké společnosti a jednotlivce nebo zboží pocházející z USA.
Spojené státy také zavedly tzv. "Sekundární sankce" proti některým zemím - konkrétně Íránu - které se
přímo vztahují na neamerické společnosti a osoby, které se zabývají určitými druhy transakcí s těmito
zeměmi. Tyto Sankce předpokládají zavedení řady opatření navržených k vyloučení neamerických
porušovatelů z ekonomiky USA.
Švýcarské sankce se vztahují na:
•
•

Švýcarské osoby, jakékoli podnikání organizované podle švýcarských právních předpisů a
jakékoli osoby, bez ohledu na občanství, zatímco jsou ve Švýcarsku.
Osoby a společnosti nacházející se mimo Švýcarsko ve vztahu k něčemu, co dělají
ve Švýcarsku a veškeré podnikání vedené zcela nebo částečně ve Švýcarsku.

IV. Dodržování Sankcí
CCHBC a její dceřiné společnosti, stejně jako její zaměstnanci, musí dodržovat všechny Sankce, které
se na ně vztahují, a nesmí se zabývat žádnou obchodní činností, která by mohla porušovat platné
Sankce.
Obecně platí, že Sankce:
•

Zakazují jednání s jednotlivci nebo subjekty uvedenými na seznamech zmrazených aktiv, jako
je např. Americký seznam speciálně určených státních příslušníků a zablokovaných osob,
konsolidovaný seznam EU cílů finančních sankcí nebo jakýkoliv jiný seznam vedený jakýmkoli
příslušným orgánem.

•

Zakazují jednání se subjekty, které jsou vlastněny nebo ovládány subjekty na výše uvedených
seznamech.

•

Zakazují nebo omezují jednání s určitými zeměmi nebo územími. Například Americké osoby
mají obecně zakázáno jednat s Kubou, Íránem, Sýrií, Severní Koreou a Krymem ("Omezená
území"). Společnosti a státní příslušníci v EU jsou také omezeni ve svých jednáních s některými
z těchto území.

•

Zakazují usnadnění transakcí, kterých se nemůžete přímo účastnit sami. Například Americký
státní příslušník nemůže podporovat nebo schvalovat vztahy neamerické společnosti
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s Krymem. Rovněž i společnost EU nemůže své dceřiné společnosti mimo EU využívat k
jednání s EU cílem na zmrazení aktiv.
Vezměte prosím na vědomí, že Sankce se vztahují na jednotlivce - a nikoli pouze na společnosti - a
proto si občané EU a USA působící mimo EU / USA si musí být vědomi i konkrétních Sankcí, které se
na ně vztahují, kromě těch, které platí pro jejich zaměstnavatele.
S cílem umožnit dodržování Sankcí provozuje CCHBC pro své smluvní strany proces screeningu. Cílem
screeningu je zjistit, zda navrhovaná smluvní strana je uvedena na seznamu zmrazených aktiv, nebo
může být takovou osobou vlastněna nebo ovládaná. Procesy schvalování transakcí, které by zahrnovaly
Omezené území, jsou uvedeny níže.
CCHBC a její dceřiné společnosti by měly mít také na vědomí závazky týkající se Sankcí ve svých
finančních dohodách, jako jsou úvěrové a pojistné smlouvy, které mohou překračovat právní závazky
uložené Sankcemi.
Požadovaná schválení
Jakákoli navrhovaná transakce, aktivita nebo projekt, který zahrnuje Omezené území nebo osoba nebo
entita, která je zřejmou shodou na příslušném seznamu sankcí, vyžaduje předchozí písemný souhlas
právníka v příslušném právním oddělení společnosti ("Příslušný právník").
•
•
•
•

Místní zaměstnanci: Vaším Příslušný právníkem je právní ředitel ve Vaší zemi.
Místní vedoucí zaměstnanci a regionální manažeři: Váš Příslušný právník je váš regionální
právní ředitel;
Generální ředitelé a zaměstnanci odborných útvarů Skupiny: Vaším Příslušným právníkem je
ředitel compliance,
Členové Výkonného výboru: Vaším Příslušným právníkem je Hlavní právník Skupiny.

Kopie těchto souhlasů by měl být uchovávány Příslušným právníkem a v případě potřeby by měly být k
dispozici auditorům nebo vyšetřovatelům.

V. Vzneste obavy
Pokud se dozvíte, že CCHBC nebo jedna z jejích dceřiných společností se neúmyslně zapojila do
jakékoliv činnosti v rozporu s platnými Sankcemi, měli byste co nejdříve informovat svého Příslušného
právníka pro další pokyny nebo to ohlásit prostřednictvím naší společnosti SpeakUp! linky. Tímto
způsobem Společnosti umožníte vypořádat se s touto záležitostí a napravit ji ideálně předtím, než se
stane porušením zákona nebo rizikem pro pověst Společnosti.

VI. Nedodržování
Budeme považovat nedodržení zásad této Politiky za vážnou záležitost, která bude odůvodňovat
disciplinární opatření a další, včetně propuštění, pokud to zákon připouští. Porušení Sankcí může také
mít právní důsledky pro zúčastněné jednotlivce, včetně závažných peněžních pokut a trestu odnětí
svobody.
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VII. Pokud máte pochybnosti, požádejte o radu
Pokud si nejste jisti, jak reagovat na nějakou situaci, nebo zda určité chování může být nevhodné nebo
v rozporu s touto Politikou, měli byste vždy, než budete podnikat kroky, požádat o pomoc Příslušného
právníka.
Máte-li jakékoli dotazy ohledně této Politiky, obraťte se prosím na svého manažera nebo případně na
Příslušného právníka.
Tato Politika může být časem změněna nebo aktualizována v souladu s Chart of Authority Skupiny.
Nejnovější verzi této Politiky lze získat na vyžádání od ředitele compliance a je k dispozici na intranetu
Společnosti a na internetové adrese www.coca-colahellenic.com.

Váš osobní závazek k dodržování Politiky sankcí Společnosti Coca-Cola Hellenic
Potvrzuji, že jsem obdržel kopii Politiky sankcí Společnosti Coca-Cola Hellenic (“Politika”), že jsem si
Politiku přečetl a že jí rozumím. Budu se Politikou řídit. Dozvím-li se o možném porušení politiky, budu
kontaktovat svého Příslušného právníka. Potvrzuji, že Politika nepředstavuje smluvní dokument a
žádným ustanovením Politiky není zamýšleno měnit stávající pracovní poměr, ať již podle uvážení nebo
podle smlouvy.

__________________
DNE

_________________________________
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZAMĚSTNANCE

_____________________________
PODPIS ZAMĚSTNANCE
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