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Prohlášení o zásadách 

Skupina BRUSH ("BRUSH") se zavazuje zajistit striktní dodržování všech příslušných právních předpisů týkajících 
se obchodních sankcí v zemích, v nichž BRUSH a její obchodní jednotky podnikají (jednotlivě "Obchodní 
jednotky", společně "Skupina").  

Při každodenní činnosti si všichni zaměstnanci Skupiny musí být vědomi důležitosti dodržování všech našich 
právních a regulačních povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti obchodních sankcí. Případné 
selhání může vést k uložení pokut, trestních sankcí, v nepřiznivou publicitu či v pozastavení nebo zrušení 
dovozních či vývozních práv Skupiny. 

Důvody těchto zásad 

Účelem těchto zásad je informovat zaměstnance Skupiny o našich povinnostech vyplývajících z právních 
předpisů týkajících se obchodních sankcí. Tyto zásady nemohou pokrýt všechny možné skutečnosti a okolnosti, 
které se nadto v průběhu času vyvíjí. Tyto zásady se zaměřují na právní předpisy EU, UK a USA.  

Zásady stanovují standardy, které jsou od Skupiny očekávány a zároveň které byly schváleny představenstvem 
Skupiny. Tito jsou odpovědni za zajištění souladu těchto zásad s příslušnými právními a etickými povinnostmi. 

Od každé Obchodní jednotky v rámci Skupiny se očekává, že vytvoří vhodné prostředí, jež bude v souladu 
s těmito zásadami.  

Soulad se sankcemi – přehled 

Pozadí 
Organizace spojených národů ("OSN"), Spojené státy americké ("US" nebo "USA"), Spojené království ("UK") a 
Evropská unie ("EU") provádějí hospodářské sankce a obchodní embarga vůči určitým zemím, subjektům, 
jednotlivcům a činnostem. Tato opatření mají přímý i nepřímý dopad na naši podnikatelskou činnost. 

V některých případech může být od příslušného orgánu vyžadována licence, povolení nebo oprávnění k:  

• podnikaní nebo zapojení se do podnikání se sankcionovanými zeměmi, vládami, subjekty, 
orgány a fyzickými osobami; nebo  

• vyvážení určitého zboží, softwaru a technologií nebo poskytování širší služby nebo technické 
pomoci (např. služby v oblasti údržby nebo poradenství); nebo 

• provádění nebo přijímání platby související s obchodními činnostmi Skupiny, nebo 
• v jiných případech, kdy takové činnosti jsou zakázány bez možnosti získaní licence. 

Dodržování sankcí 
Sankční opatření EU, UK a USA sdílejí společná témata. Zároveň ale existují klíčové rozdíly. Například osoba nebo 
subjekt, na kterou / který se vztahují opatření jedné jurisdikce ("Sankcionovaná osoba"), nemusí být 
Sankcionovanou osobou podle jurisdikce jiné. 

EU 
Sankce vydávané v EU obecně vyplývají z opatření přijatých OSN. Rozsah sankcí EU však může překračovat 
rámec sankcí OSN. V některých případech (např. v případě Ruska) zavedla EU nezávisle na OSN dodatečná 
sankční opatření. Členské státy EU rovněž mohou zavést své vlastní vnitrostátní sankce. 

Sankce EU platí: 

• Na území EU; 
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• na jakýkoliv subjekt, který je založený nebo zřízený podle práva členského státu EU (včetně 
poboček mimo EU); 

• vůči každému občanovi EU, bez ohledu na to, kde se nachází; 
• na palubě jakéhokoli letadla nebo plavidla pod jurisdikcí členského státu EU; 
• vůči každému subjektu v souvislosti s jakýmkoli podnikáním zcela nebo zčásti v rámci EU. 

Nejčastěji uplatňovaná sankční opatření EU jsou: 

• Zmrazení majetku fyzických osob, subjektů a skupin: tyto sankce Skupině zakazují přímo nebo nepřímo 
zpřístupnit jakékoli finanční prostředky nebo aktiva (včetně produktů nebo služeb) subjektu zmrazení 
aktiv, ve prospěch subjektu zmrazení aktiv nebo nakládání s finančními prostředky nebo jinými aktivy 
subjektu zmrazení aktiv. Zpřístupnění finančních prostředků nebo aktiv "nepřímo" může mimo jiné 
zahrnovat): 

 jejich zpřístupnění subjektu vlastněnému nebo ovládanému subjektem zmrazení aktiv; 
 jejich poskytnutí zástupci nebo distributorovi, který je následně poskytne subjektu 

zmrazení majetku; nebo 
 provedení platby třetí straně ve prospěch subjektu zmrazení majetku. 

 
• Zákazy cestování jednotlivcům. 
• omezení prodeje, dodávek, vývozu nebo převodu určitého zboží, technologií a softwaru do 

sankcionovaných zemí a souvisejícího zprostředkování, finanční a technické pomoci; a 
• omezení finančních transakcí a poskytování finančních služeb týkajících se sankcionovaných zemí. 

UK 
Spojené království od 1. ledna 2021, tj. po přechodném období, přestane uplatňovat sankce EU. S ohledem na 
toto datum, Spojené království v současné době zavádí sankční předpisy podle Zákona o sankcích a praní 
špinavých peněz z roku 2018 ("SAMLA") nabývajícího účinnost k 1. lednu 2021, který, i přes určité významné 
rozdíly, odráží současné sankce EU. Například v červenci 2020 Spojené království zavedlo globální lidskoprávní 
sankční režim, který Spojenému království umožňuje ukládat zmrazení majetku a zákazy cestování jako reakci 
na závažné porušování a zneužívání lidských práv I nadále bude Spojené království vázáno sankčními opatřeními 
OSN (stejně jako všechny členské státy EU). Po přechodném období budou provedeny prostřednictvím SAMLA. 

US 
Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí USA ("OFAC") spravuje a vymáhá ekonomické a 
obchodní sankce vydané USA. 

Existují dva značně široké typy sankčních opatření US: (i) "primární" US sankce vztahující se na "US osoby" a (ii) 
extrateritoriální nebo také "sekundární" US sankce zaměřující se především na sankce vůči jiným než US 
osobám. 

“US osoba" je obecně definována tak, aby zahrnovala: 

• subjekty registrované v USA a jejich neregistrované pobočky mimo USA; 
• všechny US občany a cizince s trvalým pobytem v USA (držitelé "zelené karty"); a 
• jakéhokoliv jednotlivce nebo subjekt v USA, bez ohledu na státní příslušnost / občanství. 

V případě US sankcí vůči Kubě a Íránu se primární sankce vztahují i na státy, jež nejsou vlastněny nebo ovládány 
US subjekty nebo osobami, včetně ne-dceřiných US společností. To má dopad zejména na situaci kdy banka, s 
níž jednáme, je vlastněna US mateřským podnikem. 
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Primární sankce se mohou v souvislosti s transakcemi vztahovat i na osoby mimo US, které mají "US souvislost", 
tj. transakce, které zahrnují USA nebo US osoby (včetně transakcí v amerických dolarech, které jsou 
zpracovávány prostřednictvím US finančních institucí), nebo (v některých případech) položky původu z USA. 

Primární sankce zahrnují "blokační sankce" vůči jednotlivcům a subjektům (nazývané "zvlášť určení státní 
příslušníci"), které jsou obdobou zmrazení aktiv EU, a obchodních a finančních sankcí vůči určitým zemím. 
Posledně zmíněné zahrnují "úplné" sankce proti Kubě, Íránu, Severní Koreji, Sýrii, Venezuele a Krymské oblasti 
Ukrajiny, které obecně US osobám zakazují s nimi jednat (nebo osobám mimo USA, kde existuje US souvislost). 

Sekundární sankce US umožňují Vládě USA uvalit omezující opatření na osoby zabývající se konkrétními 
činnostmi týkajícími se určitých zemí (v současné době včetně Severní Koreje, Íránu, Ruska, Sýrie, Iráku a 
Turecka). 

Zaměření: Sankční opatření uvalená na Rusko a Krymskou oblast 
EU a USA uvalily na Rusko cílené sankce, mezi něž patří: 

• Sankce zmrazení / zablokování aktiv; 
• omezení finančních obchodů (včetně poskytování jakýchkoli úvěrových dohod nebo úvěrových 

nástrojů) s některými ruskými bankami, zbrojními společnostmi a společnostmi zabývajícími se 
energetickým sektorem; 

• omezení dodávek některých technologií souvisejících s ropou a zemním plynem a souvisejících 
služeb, a také služeb souvisejících s konkrétními druhy ropných projektů do Ruska; 

• zbrojní embarga; a 
• omezení dodávek určitých položek určitým ruským subjektům a vojenským koncovým 

uživatelům / koncovému použití v Rusku. 

Mimo to existuje široká škála US sekundárních opatření zaměřených na osoby zapojené do určitých vymezených 
činností souvisejících s Ruskem, včetně (mimo jiné) investic do některých ruských energetických a plynovodních 
projektů a významných transakcí s určitými osobami v ruském obranném a zpravodajském sektoru. 

EU i USA rovněž uvalily zvláštní sankce na Krymské a Sevastopolské oblasti. USA uvalují na Krym "úplné" sankce. 
Sankce EU zahrnují: 

• Opatření ke zmrazení majetku; 
• zákaz dovozu z Krymské nebo Sevastopolské oblasti; 
• omezení investic do nemovitostí a subjektů v Krymské a Sevastopolské oblasti; 
• omezení dodávek určitého zboží a technologií používaných v námořním, dopravním, 

telekomunikačním, energetickém, ropném, plynárenském a nerostném odvětví do těchto 
oblastí;  

• zákaz poskytování technické pomoci nebo zprostředkování, výstavby nebo inženýrských služeb 
přímo souvisejících s infrastrukturou ve výše uvedených odvětvích; a 

• zákaz poskytování služeb přímo souvisejících s turistickými činnostmi v těchto oblastech. 

Zaměření: Zástupci & Distributoři 
Pokud zástupce nebo distributor Skupiny zpřístupní své produkty sankcionované osobě nebo sankcionované 
zemi, může Skupina čelit potenciální odpovědnosti. Zástupci a distributoři proto mohou pro Skupinu 
představovat významné riziko a měli by se angažovat pouze za okolností, kdy lze toto riziko účinně 
minimalizovat. Je třeba rovněž zmínit, že zapojení všech zástupců a distributorů podléhá postupům stanoveným 
v Zásadách boje proti úplatkářství a korupci Skupiny BRUSH. 
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Mezi klíčové způsoby řešení rizika představovaným zástupci a distributory patří: 

• spolupráce se zástupci / distributory v souvislosti s povolenou distribucí výrobků Skupiny; 
• získávání výpisů koncových uživatelů od zástupců / distributorů;   
• zahrnutí vhodných prohlášení, záruk a závazků v dohodách o agenturách / distribuci s 

omezením, aby zástupci / distributoři nedodávali výrobky Skupiny v rozporu se sankcemi nebo 
kontrolami vývozu;  

• souhlas zástupců / distributorů s právem Skupiny provádět pravidelná auditní práva na prodej 
zástupce / distributorů; a 

• souhlas zástupců / distributorů s možností Skupiny pozastavit a / nebo ukončit smlouvu o 
zprostředkování / distribuci, pokud zástupce / distributor jedná v rozporu se sankcemi nebo 
kontrolami vývozu. 

Soulad se sankcemi – požadavky 

Před přistoupením k obchodnímu styku, který zahrnuje "zemi s vysokým rizikem" (viz seznam přiložený na konci 
tohoto dokumentu), by měl být případný zákazník, koncový uživatel, skuteční vlastníci a ředitelé zákazníka 
prověřeni a / nebo (pokud se liší) určeni, zda se u kohokoliv z těchto vyjmenovaných nejedná o Sankcionovanou 
osobu nebo subjekt podléhající vývozním kontrolám.   

Před přistoupením k obchodnímu styku: 

Zaměstnáním jakékoli osoby, která má bydliště, má sídlo nebo je registrována ve vysoce rizikové zemi nebo 
uzavřením jakékoliv transakce: 

a) s jakoukoli osobou, která je sankcionovanou osobou nebo je vlastněna nebo kontrolována 
sankcionovanou osobou nebo podléhá omezením v rámci kontrol vývozu; nebo 

b) s jakoukoli osobou, která má bydliště, sídlo nebo je registrována ve vysoce rizikové zemi; nebo 
c) podpořit jakoukoli osobu v souvislosti s činností, ať už přímo nebo nepřímo, zahrnující vysoce rizikovou 

zemi; nebo 
d) s jakoukoli osobou jednající za osobu nebo jejím jménem s bydlištěm, se sídlem nebo registrovanou ve 

vysoce rizikové zemi,  
 

Náležitá kontrola (tzv. „due diligence“) ve vztahu k případné transakci musí být vždy provedena a zaznamenána 
prostřednictvím žádosti o schválení standardní obchodní příležitosti (tzv. “Standard Application to Trade”). 

Rozšířená žádost obchodní příležitosti (tzv. "Enhanced Application to Trade") bude muset být zhotovena je-li: 

Do transakce přímo nebo nepřímo zapojena vysoce riziková země, jako je: Kuba, Írán, Severní Korea, Sýrie, 
Ukrajina (včetně Krymské oblasti), Venezuela; (mějte na paměti, že s těmito zeměmi nemůžeme obchodovat) 
nebo: 

• transakce přímo či nepřímo zahrnuje odvětví ropy a zemního plynu v Rusku; nebo 
• sankcionovaná osoba nebo osoba s omezeným přístupem je přímo nebo nepřímo zapojena do transakce; 

nebo 
• transakce zahrnuje jakoukoli vysoce rizikovou zemi a podléhá požadavkům na povolení, schválení, oznámení 

nebo podávání zpráv podle právních předpisů jakékoli země; nebo 
• v souvislosti s transakcí byly zjištěny některé z následujících prvků: 

a) Zákazník poskytl zavádějící informace týkající se jeho kontaktních údajů, umístění, činností nebo 
struktury společnosti; 
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b) adresa zákazníka je stejná jako adresa sankcionované osoby nebo osoby s omezeným 
přístupem; 

c) zákazník odmítl zveřejnit informace o svých konečných akcionářích; 
d) struktura společnosti zákazníka je příliš složitá nebo nejasná, např. proto, že zahrnuje řadu 

zahraničních dceřiných společností bez nebo s omezenými činnostmi; 
e) zákazník je známý svými obchodními vazbami buď se zbrojařskými společnostmi nebo 

společnostmi ve spojení nebo se zeměmi, na které se vztahují sankce, a zejména s veřejnými 
společnostmi v těchto zemích; 

f) zákazník nebo zástupce si nepřeje zveřejnit konečné použití produktu, místo skladování, 
koncového zákazníka nebo konečné místo určení nebo zákazník zveřejní nelogické nebo 
nepravdivé informace; 

• dodávané výrobky nespadají do oblasti podnikání zákazníka; 
• zákazník vyžaduje platby v hotovosti; 
• zákazník má o produktech málo vědomostí, a i přesto je chce zakoupit; 
• zákazník nepožádal o technickou pomoc nebo školení pro provoz nebo použití výrobku, o něž by obvykle 

požádáno bylo, nebo zákazník odmítne nabídku základního technického servisu; 
• zamýšlené místo dodání je neobvyklé nebo neumožňuje obchodní jednotce určit, zda bude výrobek 

používán na domácím trhu nebo bude re-exportován (např. spediční společnost) nebo zda je trasa 
přepravy obvyklá; 

• zákazník podal neobvyklou žádost týkající se přepravy nebo označení zboží, jako jsou vágní termíny 
dodání, neobvyklé balení, dodávky požadované do vzdálených destinací nebo neobvyklé přepravní trasy; 

• zákazník souhlasil s nepříznivými platebními podmínkami bez podstatného vyjednávání; 
• zákazník odmítl zaručit dodržování platných sankcí nebo pravidel kontroly vývozu. 
 

Pokyny k vyplnění žádosti k obchodní příležitosti (“ATT”) 

Standardní a rozšířená náležitá kontrola („Due Diligence“) 

Protistrany musí být přezkoumány ve vztahu k EU, UK a USA a všem aplikovatelným seznamům 
Sankcionovaných osob, a to zda (ii) případná transakce přímo nebo nepřímo nezahrnuje země s vysokým 
rizikem a zda (iii) případně poskytované produkty, technologie nebo služby nepodléhají zákazu nebo povolení a 
podmínkám k jeho získání.  

Seznamy sankcionovaných osob se neomezují pouze na strany nacházející se v sankcionovaných zemích. Proto 
je třeba brát v úvahu zabránění podání objednávky sankcionovanou osobou (nebo jejím jménem) působící v 
nesankcionované zemi. Například platba banky zpracovávající platbu obchodní jednotce může být přijatelná, 
přičemž zákazník by mohl mít sídlo v zemi, na kterou se neuplatní sankce.  I konečným zákazníkem / příjemcem 
stále může být sankcionovaná osoba nebo (ii) navrhovaná transakce by mohla zahrnovat zboží, které bude 
nakonec použito v sankcionované zemi. 

Obchodní jednotka je povinna zkontrolovat a potvrdit, že všechny příslušné strany přímo nebo nepřímo 
zapojené do transakce (včetně bank, zástupců, zprostředkovatelů a koncových uživatelů) nejsou uvedeny v 
žádném z následujících seznamů (i) sankcionovaných osob pro jurisdikci USA, EU, UK a místní jurisdikce (každá 
ze "Seznamu sankcí") a (ii) osob s omezeným přístupem na seznamu subjektů USA. 

Podrobnosti o těchto sankčních seznamech naleznete na následujících webových stránkách: 
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U.S - https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ (k vyhledání nastavte minimum name score na 
93) 

EU - https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-
subject-to-eu-financial-sanctions 

UK -  https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-
targets 

https://www.ecfr.gov/cgi-
bin/retrieveECFR?gp=1&SID=9ae4a21068f2bd41d4a5aee843b63ef1&ty=HTML&h=L&n=15y2.1.3.4.28
&r=PART#ap15.2.744_122.4 

Pokud případná transakce přímo nebo nepřímo zahrnuje vysoce rizikovou zemi, musí obchodní jednotka (i) 
identifikovat subjekty / jednotlivce, kteří vlastní 25 % nebo více obchodní jednotky protistrany; ii) identifikovat 
pracovníky vyššího vedení protistrany; a iii) potvrdit, že nemá podezření, že protistrana je "vlastněna nebo 
kontrolována" nebo "jedná jménem" sankcionované osoby. 

Rozšířená náležitá kontrola (tzv. „Enhanced Due Diligence“) 
Informace, zda je na příslušné dodávané zboží nebo služby uvaleno nějaké vývozní omezení (např. zákaz nebo 
požadavek na předchozí povolení) jsou vyžadovány. Budou vyžadovány následující podrobnosti: 

• zda je příslušný výrobek / služba "kontrolován“ tak, že její / jeho dodávka nebo poskytnutí by vyžadovaly 
vývozní licenci, 

• příslušný výrobek / služba není pro zakázané koncové použití nebo koncového uživatele, 
• zda žádná ze stran přímo či nepřímo zapojených do transakce nejsou sankcionované osoby, subjekty 

vlastněné nebo ovládané přímo či nepřímo sankcionovanou osobou nebo osobami s omezeným 
přístupem.  
 

V případě jakýchkoli pochybností by obchodní jednotka měla vyhledat externí právní poradenství a zvážit 
potenciální spolupráci s příslušným místním orgánem pro kontrolu vývozu vedoucí k zjištění, zda vývozní licence 
je požadována.   

Obchodní jednotka by měla zvážit, zda li jakýkoli produkt nebo služba poskytovaná mimo US může podléhat 
jurisdikci USA podle EAR nebo ITAR: 

• Podle pravidla "de minimis" EAR (15 CFR § 734.4) můžou výrobky, technologie nebo software 
původu mimo US podléhat EAR, pokud obsahují více než minimální množství kontrolovaného 
obsahu US původu. 

• Podle "pravidla přímého produktu" EAR (15 CFR § 736.2(b)(3)) může být předmět původu mimo US 
předmětem EAR, pokud je přímým produktem určité technologie nebo softwaru US původu nebo 
zařízení, které je samo o sobě přímým produktem takové technologie nebo softwaru. 

• Podle pravidla zjištění koncového beneficienta (pravidlo "see-through") ITAR, pokud zboží mimo US 
původ zahrnuje jakýkoli obsah řízený ITAR, bude celé zboží podléhat ITAR.  
 

Obchodní jednotka musí potvrdit, zda je do procesu zapojen zástupce nebo zprostředkovatel. Pokud ano, musí 
být potvrzeny následující podrobnosti: 

• Poplatek agenta; 
• je-li sjednána vhodná dohoda o obchodním zastoupení; a 

https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions
https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=9ae4a21068f2bd41d4a5aee843b63ef1&ty=HTML&h=L&n=15y2.1.3.4.28&r=PART#ap15.2.744_122.4
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=9ae4a21068f2bd41d4a5aee843b63ef1&ty=HTML&h=L&n=15y2.1.3.4.28&r=PART#ap15.2.744_122.4
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=9ae4a21068f2bd41d4a5aee843b63ef1&ty=HTML&h=L&n=15y2.1.3.4.28&r=PART#ap15.2.744_122.4
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• znění dohody o obchodním zastoupení zahrnuje vhodnou ochranu, která obchodní jednotce 
umožní pozastavit nebo v konečném důsledku ukončit své závazky a úhradu poplatků za zástupce, 
pokud dojde ke změně na straně zástupce, jedná-li se o jeho situaci spatřovanou platnými 
sankčními pravidly, jsou-li provedeny změny sankčního režimu, nebo pokud má obchodní jednotka 
jakýkoli rozumný důvod k podezření, že by mohlo být porušeny tyto zásady nebo zásady boje proti 
úplatkářství a korupci Skupiny. 
 

Obchodní jednotka je povinna potvrdit platební podmínky, které musí obsahovat následující informace: 

• Pokud je to možné, měla by být transakce zpracována v CZK, GBP nebo EUR. Pokud to možné není, 
uveďte důvody. (Vezměte na vědomí, že pokud se transakce zpracovává v USD, může být 
vyžadováno další externí právní poradenství). 

• Potvrzení, že platba má být provedena předem nebo prostřednictvím neodvolatelného akreditivu. 
Není-li to možné, je nutné potvrdit důvody; tyto odchylky od zásad Skupiny budou vyžadovat 
potvrzení buď od vedoucího týmu Skupiny BRUSH, nebo od vedoucího právního oddělení Skupiny 
BRUSH.  (V případě některých ruských subjektů, na které se vztahují US sankce, mohou být platební 
podmínky omezeny.  Poraďte se s vedoucím právního oddělení Skupiny.   

Všechny činnosti prováděné obchodními jednotkami v souvislosti s požadavky náležité péče podle těchto zásad 
by měly být zdokumentovány a zaznamenány v souladu s postupy Skupiny a všemi požadavky podle platných 
místních právních předpisů. 

Pokud se po ukončení procesu Rozšířené „due diligence“ považuje za přijatelné, aby obchod pokračoval, jste 
povinni potvrdit, že bude uzavřena vhodná smlouva upravující tato ujednání. Je vyžadováno potvrzení, že tyto 
smlouvy budou mimo jiné zahrnovat: 

• Že všechny smluvní závazky uložené obchodní jednotce jsou podmíněny tím, že obchodní jednotka 
získá veškerá nezbytná povolení, oprávnění, licence nebo schválení potřebná k plnění smlouvy 
(upozorňujeme, že v některých případech by smluvní závazky pro tato povolení, oprávnění, licence 
nebo schválení měla nést protistrana); 

• že je za účelem ochrany příslušné obchodní jednotky zahrnuto vhodné ujednání vedoucí k 
pozastavení nebo v konečném důsledku ukončení své povinnosti dodávat zboží a / nebo služby, 
pokud (i) dojde ke změně na straně zákazníka týkající se jeho situace podle platných sankcí nebo 
zákonů o kontrolách vývozu, nebo (ii) dojde ke změně sankcí nebo zákonů o kontrolách vývozu tak, 
že objednávka nemůže být splněna; 

• že existuje vhodné znění, které zajistí, aby si strany byly plně vědomy obchodních předpisů Skupiny 
a zásad Skupiny v oblasti boje proti úplatkářství a korupci a aby v případě, že tyto zásady nebudou 
dodržovány, příslušná obchodní jednotka pozastavila nebo v konečném důsledku ukončila své 
povinnosti plnit;  

• že zákazník nebo koncový uživatel nemá v úmyslu a zaručuje, že nebude převádět ani re-exportovat 
do (jiného) schváleného místa určení nebo na sankcionované jednotlivce nebo subjekty nebo pro 
zakázané koncové užití; and 

• obchodní jednotka je náležitě odškodněna a nedotčena co se týče jednání jejich zákazníků, která 
může způsobit, že obchodní jednotka nevědomky (i nepřímo) poruší své povinnosti v oblasti kontroly 
vývozu nebo sankcí.  
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SEZNAM VYSOCE RIZIKOVÝCH ZEMÍ 

VYSOCE RIZIKOVÉ ZEMĚ 

Arménie 
Ázerbájdžán 
Afghánistán 
Bělorusku 
Bosna a Hercegovina 
Britské Panenské ostrovy (BVI) 
Čína 
Myanmar (Burma) 
Burundi  
Středoafrická republika  
Pobřeží slonoviny 
Kuba 
Kypr 
Konžská demokratická republika 
Egypt  
Eritrea  
Haiti 
Írán  
Irák  
Libanon 
Libérie  
Libye  
Maledivy 
Mali 
Nicaragua 
Severní Korea (Korejská lidově demokratická republika 
Severní Súdán 
Guinejská republika  
Guinejská republika-Bissau  
Rusko 
Somálsko  
Jižní Súdán  
Súdán  
Sýrie  
Tunisko 
Ukrajina (včetně Krymské oblasti)  
Spojené arabské emiráty (UAE)  
Venezuela  
Jemen  
Zimbabwe 

 


	Pozadí
	Organizace spojených národů ("OSN"), Spojené státy americké ("US" nebo "USA"), Spojené království ("UK") a Evropská unie ("EU") provádějí hospodářské sankce a obchodní embarga vůči určitým zemím, subjektům, jednotlivcům a činnostem. Tato opatření mají...
	V některých případech může být od příslušného orgánu vyžadována licence, povolení nebo oprávnění k:
	 podnikaní nebo zapojení se do podnikání se sankcionovanými zeměmi, vládami, subjekty, orgány a fyzickými osobami; nebo
	 vyvážení určitého zboží, softwaru a technologií nebo poskytování širší služby nebo technické pomoci (např. služby v oblasti údržby nebo poradenství); nebo
	 provádění nebo přijímání platby související s obchodními činnostmi Skupiny, nebo
	 v jiných případech, kdy takové činnosti jsou zakázány bez možnosti získaní licence.

	Sankční opatření EU, UK a USA sdílejí společná témata. Zároveň ale existují klíčové rozdíly. Například osoba nebo subjekt, na kterou / který se vztahují opatření jedné jurisdikce ("Sankcionovaná osoba"), nemusí být Sankcionovanou osobou podle jurisdik...
	Sankce vydávané v EU obecně vyplývají z opatření přijatých OSN. Rozsah sankcí EU však může překračovat rámec sankcí OSN. V některých případech (např. v případě Ruska) zavedla EU nezávisle na OSN dodatečná sankční opatření. Členské státy EU rovněž moho...
	Sankce EU platí:
	 Na území EU;
	 na jakýkoliv subjekt, který je založený nebo zřízený podle práva členského státu EU (včetně poboček mimo EU);
	 vůči každému občanovi EU, bez ohledu na to, kde se nachází;
	 na palubě jakéhokoli letadla nebo plavidla pod jurisdikcí členského státu EU;
	 vůči každému subjektu v souvislosti s jakýmkoli podnikáním zcela nebo zčásti v rámci EU.

	Nejčastěji uplatňovaná sankční opatření EU jsou:
	 Zmrazení majetku fyzických osob, subjektů a skupin: tyto sankce Skupině zakazují přímo nebo nepřímo zpřístupnit jakékoli finanční prostředky nebo aktiva (včetně produktů nebo služeb) subjektu zmrazení aktiv, ve prospěch subjektu zmrazení aktiv nebo ...
	 jejich zpřístupnění subjektu vlastněnému nebo ovládanému subjektem zmrazení aktiv;
	 jejich poskytnutí zástupci nebo distributorovi, který je následně poskytne subjektu zmrazení majetku; nebo
	 provedení platby třetí straně ve prospěch subjektu zmrazení majetku.

	 Zákazy cestování jednotlivcům.
	 omezení prodeje, dodávek, vývozu nebo převodu určitého zboží, technologií a softwaru do sankcionovaných zemí a souvisejícího zprostředkování, finanční a technické pomoci; a
	 omezení finančních transakcí a poskytování finančních služeb týkajících se sankcionovaných zemí.

	Spojené království od 1. ledna 2021, tj. po přechodném období, přestane uplatňovat sankce EU. S ohledem na toto datum, Spojené království v současné době zavádí sankční předpisy podle Zákona o sankcích a praní špinavých peněz z roku 2018 ("SAMLA") nab...
	Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí USA ("OFAC") spravuje a vymáhá ekonomické a obchodní sankce vydané USA.
	Existují dva značně široké typy sankčních opatření US: (i) "primární" US sankce vztahující se na "US osoby" a (ii) extrateritoriální nebo také "sekundární" US sankce zaměřující se především na sankce vůči jiným než US osobám.
	“US osoba" je obecně definována tak, aby zahrnovala:
	 subjekty registrované v USA a jejich neregistrované pobočky mimo USA;
	 všechny US občany a cizince s trvalým pobytem v USA (držitelé "zelené karty"); a
	 jakéhokoliv jednotlivce nebo subjekt v USA, bez ohledu na státní příslušnost / občanství.

	V případě US sankcí vůči Kubě a Íránu se primární sankce vztahují i na státy, jež nejsou vlastněny nebo ovládány US subjekty nebo osobami, včetně ne-dceřiných US společností. To má dopad zejména na situaci kdy banka, s níž jednáme, je vlastněna US mat...
	Primární sankce se mohou v souvislosti s transakcemi vztahovat i na osoby mimo US, které mají "US souvislost", tj. transakce, které zahrnují USA nebo US osoby (včetně transakcí v amerických dolarech, které jsou zpracovávány prostřednictvím US finanční...
	Primární sankce zahrnují "blokační sankce" vůči jednotlivcům a subjektům (nazývané "zvlášť určení státní příslušníci"), které jsou obdobou zmrazení aktiv EU, a obchodních a finančních sankcí vůči určitým zemím. Posledně zmíněné zahrnují "úplné" sankce...
	Sekundární sankce US umožňují Vládě USA uvalit omezující opatření na osoby zabývající se konkrétními činnostmi týkajícími se určitých zemí (v současné době včetně Severní Koreje, Íránu, Ruska, Sýrie, Iráku a Turecka).
	EU a USA uvalily na Rusko cílené sankce, mezi něž patří:
	 Sankce zmrazení / zablokování aktiv;
	 omezení finančních obchodů (včetně poskytování jakýchkoli úvěrových dohod nebo úvěrových nástrojů) s některými ruskými bankami, zbrojními společnostmi a společnostmi zabývajícími se energetickým sektorem;
	 omezení dodávek některých technologií souvisejících s ropou a zemním plynem a souvisejících služeb, a také služeb souvisejících s konkrétními druhy ropných projektů do Ruska;
	 zbrojní embarga; a
	 omezení dodávek určitých položek určitým ruským subjektům a vojenským koncovým uživatelům / koncovému použití v Rusku.

	Mimo to existuje široká škála US sekundárních opatření zaměřených na osoby zapojené do určitých vymezených činností souvisejících s Ruskem, včetně (mimo jiné) investic do některých ruských energetických a plynovodních projektů a významných transakcí s...
	EU i USA rovněž uvalily zvláštní sankce na Krymské a Sevastopolské oblasti. USA uvalují na Krym "úplné" sankce. Sankce EU zahrnují:
	 Opatření ke zmrazení majetku;
	 zákaz dovozu z Krymské nebo Sevastopolské oblasti;
	 omezení investic do nemovitostí a subjektů v Krymské a Sevastopolské oblasti;
	 omezení dodávek určitého zboží a technologií používaných v námořním, dopravním, telekomunikačním, energetickém, ropném, plynárenském a nerostném odvětví do těchto oblastí;
	 zákaz poskytování technické pomoci nebo zprostředkování, výstavby nebo inženýrských služeb přímo souvisejících s infrastrukturou ve výše uvedených odvětvích; a
	 zákaz poskytování služeb přímo souvisejících s turistickými činnostmi v těchto oblastech.

	Pokud zástupce nebo distributor Skupiny zpřístupní své produkty sankcionované osobě nebo sankcionované zemi, může Skupina čelit potenciální odpovědnosti. Zástupci a distributoři proto mohou pro Skupinu představovat významné riziko a měli by se angažov...
	Mezi klíčové způsoby řešení rizika představovaným zástupci a distributory patří:
	 spolupráce se zástupci / distributory v souvislosti s povolenou distribucí výrobků Skupiny;
	 získávání výpisů koncových uživatelů od zástupců / distributorů;
	 zahrnutí vhodných prohlášení, záruk a závazků v dohodách o agenturách / distribuci s omezením, aby zástupci / distributoři nedodávali výrobky Skupiny v rozporu se sankcemi nebo kontrolami vývozu;
	 souhlas zástupců / distributorů s právem Skupiny provádět pravidelná auditní práva na prodej zástupce / distributorů; a
	 souhlas zástupců / distributorů s možností Skupiny pozastavit a / nebo ukončit smlouvu o zprostředkování / distribuci, pokud zástupce / distributor jedná v rozporu se sankcemi nebo kontrolami vývozu.

	Zaměstnáním jakékoli osoby, která má bydliště, má sídlo nebo je registrována ve vysoce rizikové zemi nebo uzavřením jakékoliv transakce:
	a) s jakoukoli osobou, která je sankcionovanou osobou nebo je vlastněna nebo kontrolována sankcionovanou osobou nebo podléhá omezením v rámci kontrol vývozu; nebo
	b) s jakoukoli osobou, která má bydliště, sídlo nebo je registrována ve vysoce rizikové zemi; nebo
	c) podpořit jakoukoli osobu v souvislosti s činností, ať už přímo nebo nepřímo, zahrnující vysoce rizikovou zemi; nebo
	d) s jakoukoli osobou jednající za osobu nebo jejím jménem s bydlištěm, se sídlem nebo registrovanou ve vysoce rizikové zemi,

	Do transakce přímo nebo nepřímo zapojena vysoce riziková země, jako je: Kuba, Írán, Severní Korea, Sýrie, Ukrajina (včetně Krymské oblasti), Venezuela; (mějte na paměti, že s těmito zeměmi nemůžeme obchodovat) nebo:
	 transakce přímo či nepřímo zahrnuje odvětví ropy a zemního plynu v Rusku; nebo
	 sankcionovaná osoba nebo osoba s omezeným přístupem je přímo nebo nepřímo zapojena do transakce; nebo
	 transakce zahrnuje jakoukoli vysoce rizikovou zemi a podléhá požadavkům na povolení, schválení, oznámení nebo podávání zpráv podle právních předpisů jakékoli země; nebo
	 v souvislosti s transakcí byly zjištěny některé z následujících prvků:
	a) Zákazník poskytl zavádějící informace týkající se jeho kontaktních údajů, umístění, činností nebo struktury společnosti;
	b) adresa zákazníka je stejná jako adresa sankcionované osoby nebo osoby s omezeným přístupem;
	c) zákazník odmítl zveřejnit informace o svých konečných akcionářích;
	d) struktura společnosti zákazníka je příliš složitá nebo nejasná, např. proto, že zahrnuje řadu zahraničních dceřiných společností bez nebo s omezenými činnostmi;
	e) zákazník je známý svými obchodními vazbami buď se zbrojařskými společnostmi nebo společnostmi ve spojení nebo se zeměmi, na které se vztahují sankce, a zejména s veřejnými společnostmi v těchto zemích;
	f) zákazník nebo zástupce si nepřeje zveřejnit konečné použití produktu, místo skladování, koncového zákazníka nebo konečné místo určení nebo zákazník zveřejní nelogické nebo nepravdivé informace;
	 dodávané výrobky nespadají do oblasti podnikání zákazníka;
	 zákazník vyžaduje platby v hotovosti;
	 zákazník má o produktech málo vědomostí, a i přesto je chce zakoupit;
	 zákazník nepožádal o technickou pomoc nebo školení pro provoz nebo použití výrobku, o něž by obvykle požádáno bylo, nebo zákazník odmítne nabídku základního technického servisu;
	 zamýšlené místo dodání je neobvyklé nebo neumožňuje obchodní jednotce určit, zda bude výrobek používán na domácím trhu nebo bude re-exportován (např. spediční společnost) nebo zda je trasa přepravy obvyklá;
	 zákazník podal neobvyklou žádost týkající se přepravy nebo označení zboží, jako jsou vágní termíny dodání, neobvyklé balení, dodávky požadované do vzdálených destinací nebo neobvyklé přepravní trasy;
	 zákazník souhlasil s nepříznivými platebními podmínkami bez podstatného vyjednávání;
	 zákazník odmítl zaručit dodržování platných sankcí nebo pravidel kontroly vývozu.

	Seznamy sankcionovaných osob se neomezují pouze na strany nacházející se v sankcionovaných zemích. Proto je třeba brát v úvahu zabránění podání objednávky sankcionovanou osobou (nebo jejím jménem) působící v nesankcionované zemi. Například platba bank...
	Obchodní jednotka je povinna zkontrolovat a potvrdit, že všechny příslušné strany přímo nebo nepřímo zapojené do transakce (včetně bank, zástupců, zprostředkovatelů a koncových uživatelů) nejsou uvedeny v žádném z následujících seznamů (i) sankcionova...
	Pokud případná transakce přímo nebo nepřímo zahrnuje vysoce rizikovou zemi, musí obchodní jednotka (i) identifikovat subjekty / jednotlivce, kteří vlastní 25 % nebo více obchodní jednotky protistrany; ii) identifikovat pracovníky vyššího vedení protis...
	Informace, zda je na příslušné dodávané zboží nebo služby uvaleno nějaké vývozní omezení (např. zákaz nebo požadavek na předchozí povolení) jsou vyžadovány. Budou vyžadovány následující podrobnosti:
	 zda je příslušný výrobek / služba "kontrolován“ tak, že její / jeho dodávka nebo poskytnutí by vyžadovaly vývozní licenci,
	 příslušný výrobek / služba není pro zakázané koncové použití nebo koncového uživatele,
	 zda žádná ze stran přímo či nepřímo zapojených do transakce nejsou sankcionované osoby, subjekty vlastněné nebo ovládané přímo či nepřímo sankcionovanou osobou nebo osobami s omezeným přístupem.

	V případě jakýchkoli pochybností by obchodní jednotka měla vyhledat externí právní poradenství a zvážit potenciální spolupráci s příslušným místním orgánem pro kontrolu vývozu vedoucí k zjištění, zda vývozní licence je požadována.
	Obchodní jednotka by měla zvážit, zda li jakýkoli produkt nebo služba poskytovaná mimo US může podléhat jurisdikci USA podle EAR nebo ITAR:
	 Podle pravidla "de minimis" EAR (15 CFR § 734.4) můžou výrobky, technologie nebo software původu mimo US podléhat EAR, pokud obsahují více než minimální množství kontrolovaného obsahu US původu.
	 Podle "pravidla přímého produktu" EAR (15 CFR § 736.2(b)(3)) může být předmět původu mimo US předmětem EAR, pokud je přímým produktem určité technologie nebo softwaru US původu nebo zařízení, které je samo o sobě přímým produktem takové technologie ...
	 Podle pravidla zjištění koncového beneficienta (pravidlo "see-through") ITAR, pokud zboží mimo US původ zahrnuje jakýkoli obsah řízený ITAR, bude celé zboží podléhat ITAR.

	Obchodní jednotka musí potvrdit, zda je do procesu zapojen zástupce nebo zprostředkovatel. Pokud ano, musí být potvrzeny následující podrobnosti:
	 Poplatek agenta;
	 je-li sjednána vhodná dohoda o obchodním zastoupení; a
	 znění dohody o obchodním zastoupení zahrnuje vhodnou ochranu, která obchodní jednotce umožní pozastavit nebo v konečném důsledku ukončit své závazky a úhradu poplatků za zástupce, pokud dojde ke změně na straně zástupce, jedná-li se o jeho situaci s...

	Obchodní jednotka je povinna potvrdit platební podmínky, které musí obsahovat následující informace:
	 Pokud je to možné, měla by být transakce zpracována v CZK, GBP nebo EUR. Pokud to možné není, uveďte důvody. (Vezměte na vědomí, že pokud se transakce zpracovává v USD, může být vyžadováno další externí právní poradenství).
	 Potvrzení, že platba má být provedena předem nebo prostřednictvím neodvolatelného akreditivu. Není-li to možné, je nutné potvrdit důvody; tyto odchylky od zásad Skupiny budou vyžadovat potvrzení buď od vedoucího týmu Skupiny BRUSH, nebo od vedoucího...

	Všechny činnosti prováděné obchodními jednotkami v souvislosti s požadavky náležité péče podle těchto zásad by měly být zdokumentovány a zaznamenány v souladu s postupy Skupiny a všemi požadavky podle platných místních právních předpisů.
	Pokud se po ukončení procesu Rozšířené „due diligence“ považuje za přijatelné, aby obchod pokračoval, jste povinni potvrdit, že bude uzavřena vhodná smlouva upravující tato ujednání. Je vyžadováno potvrzení, že tyto smlouvy budou mimo jiné zahrnovat:
	 Že všechny smluvní závazky uložené obchodní jednotce jsou podmíněny tím, že obchodní jednotka získá veškerá nezbytná povolení, oprávnění, licence nebo schválení potřebná k plnění smlouvy (upozorňujeme, že v některých případech by smluvní závazky pro...
	 že je za účelem ochrany příslušné obchodní jednotky zahrnuto vhodné ujednání vedoucí k pozastavení nebo v konečném důsledku ukončení své povinnosti dodávat zboží a / nebo služby, pokud (i) dojde ke změně na straně zákazníka týkající se jeho situace ...
	 že existuje vhodné znění, které zajistí, aby si strany byly plně vědomy obchodních předpisů Skupiny a zásad Skupiny v oblasti boje proti úplatkářství a korupci a aby v případě, že tyto zásady nebudou dodržovány, příslušná obchodní jednotka pozastavi...
	 že zákazník nebo koncový uživatel nemá v úmyslu a zaručuje, že nebude převádět ani re-exportovat do (jiného) schváleného místa určení nebo na sankcionované jednotlivce nebo subjekty nebo pro zakázané koncové užití; and
	 obchodní jednotka je náležitě odškodněna a nedotčena co se týče jednání jejich zákazníků, která může způsobit, že obchodní jednotka nevědomky (i nepřímo) poruší své povinnosti v oblasti kontroly vývozu nebo sankcí.



