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POLITIKA SANKCÍ A OBCHODNÍHO EMBARGA
Společnost Magna je připravena jednat v souladu se zákony všech jurisdikcí, ve
kterých podniká, a to včetně zákonů a nařízení týkajících se ekonomických
sankcí. Tato politika platí pro všechny zaměstnance společnosti Magna
International Inc., a její provozní skupiny, divize, společné podniky a další
podniky po celém světě (souhrnně „společnost Magna“). Tato politika platí také
pro všechny osoby, které jednají jménem společnosti Magna, včetně
zaměstnanců, vedoucích pracovníků, ředitelů, konzultantů a zástupců.
▪

Vy musíte jednat v souladu se všemi platnými zákony a nařízeními (dále jen „sankčními zákony“),
které zahrnují omezení týkající se zapojení do obchodu:

▪

se zeměmi a/nebo politickými jednotkami zemí, které jsou předmětem sankcí (souhrnně
„sankcionovanými zeměmi“); a

▪

s osobami, společnostmi nebo subjekty, včetně zástupců a jejich zprostředkovatelů, kteří mají sídlo
v sankcionovaných zemích nebo jsou uvedeny na národním nebo mezinárodním sankčním
seznamu (souhrnně „sankcionované osoby“).

Co je sankce nebo obchodní embargo?
Sankce a obchodní embarga jsou opatření prováděná vládami nebo mezinárodními organizacemi (jako je
Organizace spojených národů), které v určitých zemích omezují obchodní činnost. Často je jejich účelem
vyvíjet tlak na vládu sankcionované země nebo na sankcionované osoby za účelem změny politiky nebo
zvyklostí, které vláda uvalující sankce považuje za škodlivé pro mezinárodní příměří, bezpečnost či lidská
práva.

Co sankční zákony zakazují?
Sankční zákony omezují nebo zakazují různé obchodní činnosti v závislosti na sankcionované zemi
a sankcionované osobě. Sankční zákony často omezují pohyb zboží, služeb nebo peněžních prostředků.
Sankční zákony mohou, ale nemusí, omezovat nebo zakazovat:
▪

prodej nebo nákup zboží, služeb nebo technických informací někomu nebo od někoho
v sankcionované zemi;

▪

prodej nebo nákup jakéhokoli zboží, služeb nebo technických informací sankcionované osobě
nebo od sankcionované osoby, ať už tato osoba sídlí kdekoli;

▪

převod finančních prostředků jakékoli sankcionované zemi nebo sankcionované osobě či jejich
prostřednictvím, stejně jako přijímání finančních prostředků od sankcionovaných osob
(např. sankcionované banky); či

▪

prodej jakéhokoli zboží, služeb nebo technických informací schválené osobě ve schválené zemi,
pokud prodávající ví, že zboží, služby nebo technické informace jsou určeny pro sankcionovanou
zemi nebo sankcionovanou osobu.
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Jak se země nebo osoba stane sankcionovanou zemí nebo sankcionovanou
osobou?
Sankcemi nebo embargy jsou obvykle postihovány země, jednotlivci nebo společnosti, které se měly zapojit
do aktivit, jako je třeba terorismus, porušování lidských práv, nezákonné exporty, šíření jaderných zbraní
a jiné trestné činy. Některé země a regiony, ve kterých společnost Magna provozuje obchodní činnost (tj.
Kanada, Spojené státy americké a Evropská unie) připravují a vydávají seznam sankcionovaných zemí
a sankcionovaných osob. Například:
Kanada: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relationsrelations_internationales/sanctions/current-actuelles.aspx?lang=eng
Spojené státy americké: http://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
Evropská unie: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions
Organizace spojených národů: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidatedlist#composition%20list

Politika
Společnost Magna nebude vstupovat do obchodních transakcí se sankcionovanou zemí nebo
sankcionovanou osobou, či do transakcí, do kterých mohou být tyto země nebo osoby zapojeny. Pokud
zjistíte, že společnost Magna již vstoupila, nebo by mohla vstoupit do obchodní transakce se
sankcionovanou zemí nebo sankcionovanou osobou, či do transakcí, do kterých mohou být tyto země nebo
osoby zapojeny, neprodleně se obraťte na právního zástupce skupiny nebo regionu či na právníka
společnosti Magna. Můžete se rovněž obrátit na svého vedoucího pracovníka, Regional Compliance
Officera nebo podat hlášení prostřednictvím horké linky společnosti Magna.

Sankcionované země
V každé zemi, kde provádíte obchodní činnost jménem společnosti Magna, musíte dodržovat sankční
zákony, které v dotčené zemi platí. Politikou společnosti Magna navíc je při všech mezinárodních
provozních činnostech dodržovat sankční zákony Spojených států amerických a Kanady, pokud takové
dodržování předpisů není v rozporu s místními zákony.
Nezapomeňte, že sankční zákony jsou složité, jsou v každé zemi jiné a často se mění. Pokud máte ohledně
dodržování sankčních zákonů při jakékoli obchodní činnosti společnosti Magna nějaké otázky, poraďte se
s právním zástupcem skupiny nebo regionu či právníkem společnosti Magna.

Porušení
Společnost Magna naprosto netoleruje porušování předpisů. Jakékoli porušení je vážným problémem
a následuje po něm disciplinární postih, jímž může být i ukončení pracovního poměru.
Pokud máte informace nebo podezření, že někdo porušuje Kodex profesionálního chování a etiky
společnosti Magna nebo tuto politiku, informujte právního zástupce skupiny nebo regionu či právníka
společnosti. Můžete se rovněž obrátit na (i) svého nadřízeného, (ii) Regional Compliance Officera, (iii)
našehov viceprezidenta, Ethics & Chief Compliance Officera nebo (iv) horkou linku společnosti Magna.
V souladu s naší politikou vztahující se k odvetným opatřením bude společnost Magna své zaměstnance,
kteří v dobré víře podají oznámení na porušování Kodexu profesionálního chování a etiky společnosti
Magna nebo této politiky, chránit před odvetnými opatřeními, propuštěním, přeřazením na nižší pozici,
suspendováním, diskriminací či jakoukoli jinou podobou odvetného opatření.
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DALŠÍ INFORMACE
Další informace a rady získáte od právního zástupce skupiny nebo regionu či právníka společnosti,
pracovníka na pozici Regional Compliance Officer nebo našeho viceprezidenta pro etiku a pracovníka na
pozici Chief Compliance Officer.
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