
0                  20                 40                   60                 80                 100                 120               140                160               180                200                220              240             
    260       

      
  280     

     
    

  3
00

    
    

    
    

32
0 

   
   

   
   

 3
40

   
   

   
   

  

N
NW NE

SW SE

S

EW

IMCCOMPAS
S

IMC COMPASS:
KODEX SPRÁVNÉHO 
OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ
A ETICKÝ KODEX

IMC
INT’L METALWORKING CO.

ETIKA

ZÁVAZEK

HO
DN

OT
Y

DOBRÉ JMÉNO

DŮ
VĚ

RA

POCTIVOST

HODNOTY
DOBRÉ JMÉNO

ZÁVAZEK ZÁ
VA

ZE
KVĚRNOST

VĚ
RN

OS
T

ETIKA
BEZÚHONNOST

SPOLUPRÁCE PO
VĚ

ST

BE
ZÚ

HO
NN

OS
T

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ



IMC
INT’L METALWORKING CO.

IT.TE.DI.
Speciální nejmodernější modulární 
PCD nástroje na hliník

UOP
Tvrdé karbidové a 
vysokorychlostní ocelové 
nástroje na odstraňování kovů

WERTEC
Běžné nástroje, speciální  
indexované výstružníky, 
vrtné tyče a vrtné nástroje

IMCO
Pokročilé  
nástroje na řezání 
 tvrdokovu

PCT
Přesné řezné nástroje, karbidové 
stopkové frézy a vrtáky

TOOL-FLO
Standardní, speciální  
nástroje na závitování a drážkování  
 pro ropný a plynárenský průmysl

OUTILTEC
Běžné vrtačky, speciální  
vrtací pistole a stupňové vrtačky

UNITAC
Kompletní řada  
hloubkových vrtaček

METALDUR
Speciální výroba CBN vložek 
a uchopovacích nástrojů

VÝRObní středisko IMCD
Závody na výrobu nástrojů  
ve východní Asii

MORSE
Výroba standardních a speciálních 
tvrdých karbidových stopkových fréz

ISCAR
Kompletní řešení nástrojů 
pro odstraňování kovů

TAEGUTEC
Kompletní řešení nástrojů 
pro odstraňování kovů a 
průmyslovou výrobu

INGERSOLL
Řezací nástroje pro automobilový 
a tvářecí průmysl

TUNGALOY
Kompletní řešení nástrojů 
pro odstraňování kovů
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Z pera generálního ředitele:

Inovace, bezúhonnost a excelence jsou hybnou silou našeho úspěchu. V 
našich společnostech skupiny IMC spojujeme a respektujeme různé kultury 
a jazyky a vytváříme z nich výjimečnou a jedinečnou podnikovou kulturu.

Naše prominentní postavení na světových trzích v oboru je přímým důsledkem 
nepřetržitého úsilí, pilné práce a nekompromisního závazku všech našich 
zaměstnanců a obchodních partnerů usilovat o úspěch skupiny IMC Group. 
Globální i místní podnikatelské prostředí je stále složitější díky neustále se 
zpřísňující legislativě a rostoucí konkurenci.  
V odpovědi na tyto výzvy jsme vytvořili náš Kodex správného obchodního 
chování a etiky IMC Compass –, který utvrzuje naše hlavní hodnoty a strategie.

Očekáváme, že zaměstnanci společnosti IMC, zúčastněné strany, 
obchodní partneři a všichni spolupracovníci budou tyto principy uplatňovat 
při všech obchodních jednáních vedených jménem společnosti IMC.

Integrita a věrnost jsou základními kameny všech úspěšných organizací. 
Společně si nadále budeme ctít naši hrdou historii tím, že vždy půjdeme 
tím nejlepším možným příkladem a budeme tak inspirací i pro ostatní.

S pozdravem,

Jacob Harpaz

Prezident skupiny IMC

January 2022
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IMC COMPASS
KODEX SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ
A ETICKÝ KODEX

Členové a zaměstnanci společnosti IMC mohou být právem hrdi na naši bohatou 

firemní historii a kulturu, které jsou hnací silou našich úspěchů. Neúnavně 

pracujeme na zachování a udržování hodnot, díky kterým se společnost IMC 

stala globálním lídrem s velmi ceněným místem výkonu povolání.

IMC Compass je náš způsob, jak napomáhat prosazování a udržování těch 

nejvyšších etických a právních norem chování a zajistit, aby společnosti v 

naší skupině i naši jednotliví zaměstnanci vždy jednali správně.

To že jsme součástí Berkshire Hathaway („BRK“) také znamená, že všichni podléháme 

Kodexu obchodního chování a etiky Berkshire Hathaway („Kodex BRK“),  

Zásadám zakázaných obchodních praktik Berkshire Hathaway („BRK PBPP“) 

a dalším zásadám, které se z času na čas mění a jsou zveřejňovány online. 

Aktuální verze Kodexu BRK a BRK PBPP jsou dostupné online na  

https://www.imc-companies.com/wp-content/uploads/2021/11/

Prohibited_Business_Practices_Policy.pdf. Kodex a zásady 

BRK spolu s IMC Compass a zásadami dodržování 

předpisů představují minimální standardy chování, 

které očekáváme od každého zaměstnance, 

manažera a zástupce (dále jen „Kodexy“).

Od každé společnosti skupiny IMC Group, všech 

zaměstnanců a kohokoli v IMC Group (dále jen 

„člen IMC“) oprávněného jednat jménem společnosti 

se očekává, že přijme aktivní opatření k uplatňování 

Kodexu a bude jednat s osobní integritou, loajalitou, 

důvěryhodností, spolehlivostí, odpovědností a skutečným 

respektem vůči ostatním. Každý člen skupiny IMC je také povinen 

zajistit uplatňování stejných hodnot a standardů při kontaktu se 

třetími stranami a zákazníky (dále jen „obchodní partneři“).

IMC COMPASS
A Dodržování zákonů v IMC: 

Vedení dobrým příkladem
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Uvědomujeme si, že ne všechna rizika lze předem předvídat. Pro 

minimalizaci dopadů takových rizik, se řiďte následujícími pokyny:

(i) Ptejte se: Ve většině situací je prakticky nemožné naplánovat všechna rizika případně 

vymyslet skutečná řešení bez znalosti všech skutečností a zamýšleného kontextu. Dobrá 

preventivní činnost začíná jasným výkladem, věnováním pozornosti detailům a plánováním.

(ii) Důvěřujte svým instinktům: Pokud máte pocit, že na jakékoli transakci nebo aktivitě něco 

nesedí, zastavte se a začněte klást otázky. Osobní zájmy, soukromé zisky případně nesprávné 

použití majetku nebo informací společnosti pro účely individuálních výhod vykonavatele nebo 

jiných osob jsou považovány za naprosto vyloučené a nikdo by se o ně nikdy neměl snažit. 

V žádném případě neexistuje odůvodnění pro to, aby kdokoli dělal něco, o čem jeho instinkt 

říká, že je to nesprávné, a v každém takovém případě si před dalším krokem vyžádejte radu.

(iii) Poznejte rizika: Aktuální pravidelná posuzování rizik, dlouhodobé obchodní plánování 

a „prověrky pozadí“ minimalizují možnost překvapení. Vždy se ujistěte, že máte 

dostatek informací o partnerovi, se kterým jednáte, včetně relevantního pozadí, 

minulých a současných aktivit, jakož i o reputaci osoby a organizace.

(iv) Zhodnoťte asociace: Nevytvářejte dlouhodobé obchodní vazby před tím, než 

prošetříte fakta o identitě a minulosti třetí strany. Před tím, než jakoukoli 

třetí stranu kontaktujete s úmyslem, aby působila jménem společnosti 

IMC, ujistěte, že jí můžete důvěřovat a že bude dodržovat 

všechny kodexy, politická rozhodnutí a právní pravidla.

(v) Veďte záznamy: Od členů skupiny IMC se očekává, že budou 

udržovat uspořádané a kompletní firemní záznamy, 

jakož i přesnou finanční dokumentaci o jakékoli 

transakci a jednání s jakoukoli třetí stranou.

(vi) Zveřejňujte informace: Vaše hlášení jsou 

velmi důležitá, ať už pro vašeho přímého 

nadřízeného nebo pro vyšší vedení společnosti 

IMC. Pouze přesné informace nám umožňují 

předem plánovat rizika nebo řešit „šedé oblasti“.

(vii) Vyhledejte pomoc: Náš manažerský tým se řídí politikou 

„otevřených dveří“. Jsme ochotni vás vyslechnout bez 

ohledu na příslušnost ke společnosti, regionu nebo zemi. Pokud 

se domníváte, že by některou záležitost naši vedoucí pracovníci 

nebo právní oddělení společnosti Tefen vyřešili lépe nebo rychleji, 

uvítáme, pokud nám okamžitě předáte všechny příslušné informace.

(viii) Školení: Všechny členské týmy společnosti IMC by měly být řádně vyškoleny 

a vycvičeny v otázkách etiky a dodržování předpisů. IMC Management a 

Compliance vám poskytnou pravidelné aktualizace a školicí materiály.
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1. Hlášení:

Povinností každé osoby je nahlásit skutečné nebo předpokládané protiprávní jednání. Každý, kdo podá 

hlášení v dobré víře, bude chráněn před jakýmikoli předsudky nebo odvetou v důsledku hlášení. HR a 

jiné provozní záležitosti týkající se podnikání by měly být hlášeny přímo managementu. Nezákonné a 

neetické chování je třeba nahlásit vedení a/nebo horké lince pro dodržování pravidel společnosti BRK, 

která je k dispozici na: WWW.BRK-HOTLINE.COM. Chcete-li svůj problém nahlásit ústně, můžete 

tak učinit na čísle, které najdete také na zadní straně brožury Berkshire Ethics Hotline a které můžete 

vytočit z vaší domovské země. V případě složitých nebo citlivých hlášení lze hlášení podat anonymně.

2. Monitorování dodržování pravidel:

Společnost IMC si vyhrazuje právo monitorovat používání všech informačních technologií IMC v souladu 

s platnými zákony. Nástroje pro monitorování a sledování aktivity, včetně informací, které jsou zadávány, 

přijímány, odesílány nebo prohlíženy v informačních technologiích IMC jsou spravovány oprávněnými 

pracovníky. Jedná se o, ne však výlučně, všechny informační technologické systémy členů skupiny 

IMC, systémů osobních/soukromých/okamžitých zpráv, obsahu sociálních médií, jakož i používání 

internetu, které jsou zadávány, přijímány, odesílány nebo prohlíženy na informačních technologiích IMC.

Používáním jakéhokoli majetku nebo systému informační technologie 

společnosti IMC projevujete váš souhlas s tímto monitorováním.

Žádosti o informace týkající se podezření ze zneužití informačních technologií společnosti 

IMC musí být směrovány a autorizovány Compliance Officer společnosti IMC.

Společnost IMC má právo kontrolovat jakýkoli obsah nebo jiné informace uložené v síti IMC nebo v 

jakémkoli aktivu nebo systému informačních technologií společnosti IMC v souladu s platnými zákony.
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1. Ochrana firemního majetku

 Zavazujeme se chránit soukromí údajů, podniková aktiva a důvěrné 

informace.   Jakékoli zneužití podnikových aktiv nebo informací může 

poškodit obchodní operace a způsobit  nenapravitelné škody, náklady, 

soudní řízení, ztrátu zisku a poškození naší pověsti a dobrého jména.

Tato rizika existují bez ohledu na to, zda majetek patří členům skupiny IMC 

nebo jakémukoli z našich obchodních partnerů. V souladu s tím by členové IMC 

měli věnovat přiměřenou pozornost omezení zveřejnění chráněných důvěrných 

informací a zamezili zneužití a/nebo zveřejnění informací třetími stranami.

Od každého zaměstnance společnosti IMC se očekává přísné dodržování 

strategií a pokynů IMC týkajících se využívání počítačů a on-line médií.

2. Čestná soutěž a jednání se třetími stranami

Očekáváme, že všichni členové a zaměstnanci IMC budou za každých 

okolností jednat zcela bezúhonně a čestně. Jsme si vědomi přirozených 

vzájemných výhod vedení interakcí v dobré víře se třetími stranami.

Společnost IMC provádí interní kontroly, které jsou zaměřeny na monitorování a 

zajištění toho, aby publikace a materiály společnosti IMC neporušovaly zákonná 

práva třetích stran a neobsahovaly žádné zavádějící informace nebo odkazy.

Jakákoliv manipulace, zatajování, zkreslování, navádění jiných na porušení povinností 

zachovávat důvěrnost nebo jakékoli jiné nekalé soutěžní praktiky jsou v rozporu s IMC 

Compass, jsou výslovně zakázány a všichni členové společnosti IMC se jim musí přísně vyhýbat.

3.  Přesná dokumentace

Firemní dokumenty sestavované členy skupiny IMC by měly být úplné, přesné, správné, 

včasné a srozumitelné. Vedení IMC je povinno zajistit, aby společnost fungovala podle 

platných nařízení. V případě jakýchkoliv otázek ve zmíněných záležitostech může každý 

manažer kontaktovat právní a/nebo finanční týmy společnosti IMC v Tefenu.

Žádné dokumenty, zápisy, záznamy nebo cokoliv, co odráží výskyt jakékoli události, se nikdy 

z jakéhokoli důvodu nesmí padělat, „zpětně datumovat“, „rekonstruovat“ nebo měnit. Všechny 

transakce musí být zaznamenány včas, konzistentně a přesně, pokud jde o částku, účetní 

období, účel a účetní klasifikaci, a musí mít náležité oprávnění. Nesmí se vytvářet ani udržovat 

žádný tajný nebo neevidovaný fond nebo aktivum a nesmí se vytvářet ani udržovat žádné 

účetní zůstatky, které nemají podpůrnou dokumentaci, jsou fiktivní jako celek nebo částečně 

nebo nemají žádný přiměřený základ ve skutečnosti. Žádné šeky se nesmějí vypisovat na 

„hotovost“, „doručitele“ nebo na třetí strany určené osobám, které mají nárok na platbu. Kromě 

zdokumentovaných hotovostních transakcí nelze provádět žádné hotovostní transakce, pokud 

taková transakce není doložena potvrzením, na kterém je podpis příjemce, přičemž příjemce 

je smluvní stranou, se kterou má příslušná dceřiná společnost uzavřenou písemnou smlouvu.

B Čestné jednání
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Naše interní síťové systémy usnadňují individuální sledování v reálném čase. To umožňuje 

managementu provádět rozsáhlé dlouhodobé obchodní plánování a přidělování zdrojů 

a minimalizovat a předcházet neoprávněným nebo nevhodným transakcím.

4. Žádné konflikty zájmů, žádné obchodování s akciemi na základě 

znalosti interních informací, žádné korupční praktiky

Neveřejné informace se za žádných okolností nesmějí sdílet s žádnou třetí stranou, 

pokud to není povoleno vedením společnosti IMC. Kromě jiných důležitých důvodů je 

tomu tak proto, aby se předešlo jakémukoli neúmyslnému riziku „obchodování s využitím 

důvěrných informací“ s cennými papíry a jiným „špatným rozhodnutím“ ze strany kohokoli. 

Žádný člen skupiny IMC nesmí používat neveřejné informace obdržené od společnosti 

IMC nebo získané v důsledku zaměstnání člena IMC pro svůj osobní prospěch nebo pro 

osobní prospěch jiných prostřednictvím obchodování s cennými papíry nebo jinak.

Od každého člena skupiny IMC se očekává, že bude předcházet situacím, kdy by se 

jeho soukromé zájmy mohly dostat do konfliktu se zájmy společnosti IMC. Jakékoliv 

osobní soukromé nebo obchodní vztahy by měly být předem oznámeny vedení.

Od všech externích pracovníků zaměstnávaných členy skupiny IMC, ať už jde 

o zaměstnance, úředníky nebo externí konzultanty, očekáváme, že budou 

poskytovat své služby objektivně, pravdivě a podle svých nejlepších schopností 

a odborné způsobilosti. Podobně také očekáváme, že naši obchodní 

partneři přijmou pozitivní opatření, aby zavázali jakékoli  

jiné třetí strany, které mohou být nějakým způsobem propojeny 

se skupinou IMC, nebo které mohou v průběhu spolupráce 

získat informace o skupině IMC, monitorovat a předcházet 

jakémukoli důvěrnému obchodování nebo nevhodným 

činnostem v důsledku protichůdných zájmů.

Všichni členové skupiny IMC se zavazují 

dodržovat místní, globální a americké „protitrustové“ 

a „protikorupční“ právní a etické normy včetně 

Zákona o zahraničních korupčních praktikách („FCPA“). 

Další podrobnosti o FCPA naleznete v BRK PBPP.

Členové skupiny IMC mají zakázáno zapájet se 

do jakýchkoli aktivit, které mohou vést k:

(i) Zakázané obchodní dohody, jako jsou monopoly, kartely nebo trusty.

(ii) Ovlivňování vlády nebo veřejného činitele, politického kandidáta, jakékoli politické 

strany, jakéhokoli úředníka nebo zaměstnance veřejné mezinárodní organizace, jako je 

například Organizace spojených národů nebo Světová banka, jakéhokoli člena královské 

rodiny nebo jakéhokoli úředníka nebo zaměstnance společnosti vlastněné nebo kontrolované 

vládou (jako např. státní ropné společnosti, automobilové společnosti a nemocnice).

(iii) Zajištění neoprávnených výhod od vlády nebo veřejného činitele.

(iv) Nepřiměřenému nebo korupčnímu ovlivnění rozhodovacího 

procesu vlády nebo veřejných činitelů.

(v) Nepřiměřenému nebo korupčnímu zajišťování podnikání vlivem na vládu nebo veřejné činitele.
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Ve společnosti IMC platí absolutní zákaz korupčního chování. Tento zákaz zahrnuje 

všechny případy „úmyslné slepoty“ a jiné činnosti obcházení nebo vyhýbání se práci 

v souladu se zákonem. Stejně tak není pro provádění činností, které IMC přímo nebo 

nepřímo zakazuje vykonávat svým zaměstnancům, povoleno použít třetí strany.

Platí výslovný zákaz přímého nebo nepřímého přijímání, ať už prostřednictvím našich obchodních 

partnerů nebo jiných třetích stran, jakýchkoli nabídek, plateb, peněžních převodů a peněžních darů, 

jakož i poskytování jiných výhod případně čehokoli jiného hodnotného (nebo poskytování takového 

oprávnění) s korupčním záměrem získat „něco na oplátku“ („quid pro quo“) nebo zajištění jakýchkoli 

obchodních výhod jakékoli osobě, bez ohledu na to, zda příjemce je či není státním úředníkem.

Přijímání plateb za usnadnění je výslovně zakázáno, a to i v případě, že jsou takové platby 

povoleny místními zákony. Žádnému členu společnosti IMC, obchodnímu partnerovi 

stejně jako agentům třetích stran není povoleno účastnit se tohoto druhu plateb.

Platby obchodním partnerům, agentům nebo zprostředkovatelům třetích stran by měly být 

prováděny výlučně v zemi, v níž smluvní strana poskytuje služby, nebo v případě, že se jedná 

o jinou zemi, v zemi, ve které má smluvní strana své sídlo. Uskutečňování převodů finančních 

prostředků na účty v jiných zemích, než jsou země, ve kterých jsou poskytovány služby, nebo 

ve kterých se nachází sídlo obchodního partnera, zástupce třetí strany nebo zprostředkovatele, 

není přípustné, pokud příslušná strana nedisponuje platným obchodním účelem a náležitou 

podpůrnou dokumentací a pokud tyto transakce neschválil IMC Compliance Officer.
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Jako nadnárodní skupina povzbuzujeme členy skupiny IMC, aby podporovali místní pracovní rozmanitost 

a rovné příležitosti v přísném souladu s místními pracovními zákony. Věříme v motivaci našich týmů k 

dokonalosti v jejich příslušných povinnostech a v jejich osobních individuálních kariérních drahách.

Naším cílem je poskytovat našim zaměstnancům benefity nad rámec minimálních zákonných 

požadavků, aby byli motivováni soustředit se na svou práci. Naše oddělení lidských zdrojů 

a oddelení bezpečnosti při práci pravidelně spolupracují na zlepšování interních zásad 

skupiny, budující bezpečné pracovní prostředí „bez rizika“ a „bez obtěžování“.

Společnost IMC mezi svými zaměstnanci podporuje vytváření profesních vztahů založených 

na vzájemné úctě. Společnost IMC se zavazuje předcházet případům zvýhodňování, šikany, 

zneužívání a sexuálního obtěžování. K takovým případům je přistupováno s nulovou tolerancí. 

Budou vyšetřovány a mohou mít za následek disciplinární řízení a právní následky.

Jako lídři globálního kovozpracujícího průmyslu společnosti skupiny IMC Group splňují 

nejvyšší uznávané standardy a udržují systémy a programy řízení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Společnosti skupiny IMC jsou plně certifikovány 

prestižními mezinárodními certifikačními organizacemi v souladu s následujícími normami: AS 

9100 Rev D, ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, ISO 45001:2018 a ISO 50001:2018.

1. Akce pro obchodní partnery

V rámci strategických marketingových praktik organizujeme technické workshopy a/nebo marketingové 

prezentační akce (dále jen „akce“) pro naše zaměstnance a/nebo obchodní partnery. Pozvánky na takové 

akce se řídí pokyny IMC a zavedenými postupy. Každá pozvánka má být transparentní a adresovaná 

zaměstnavateli pozvané osoby. Aniž by došlo k odchýlení se od směrnic IMC a zavedených postupů, 

před rozšířením pozvání na jakoukoli osobu, která je vysoce postaveným vládním úředníkem, politickým 

kandidátem, vůdcem jakékoli politické strany, nebo jakýmkoli vůdcem politické strany nebo představitelem 

kterékoli veřejné mezinárodní organizace, jako je např. Organizace spojených národů nebo Světová banka, 

nebo na kteréhokoli člena královské rodiny, se vyžaduje písemný předběžný souhlas Compliance Officer.

Lokality, obsahy, účastníci a účely všech akcí, které by mohly být považovány za lokality, 

obsahy, účastníky a účely spadající mimo přiměřenou běžnou průmyslovou praxi, nebo 

které by mohly být určeny pro jakýkoli jiný účel, nesouvisející s produkty nebo podnikáním 

společnosti IMC, si vyžadují schválení managementem a IMC Compliance Officer.

2. Dárky a dárkové předměty

Členové a zaměstnanci společnosti IMC nesmějí nabízet ani přijímat žádné dary, platby, laskavosti, 

pohoštění nebo jiné zdvořilosti (dále jen „Zdvořilost“), ať už v naturáliích nebo v jiné formě, pokud 

tyto nemají nominální hodnotu a nejsou přiměřené všem relevantním okolnostem. Žádná zdvořilost 

nesmí být šířena tak, aby naváděla nebo jinak ovlivňovala příjemce, aby udělal nebo se zdržel něco 

udělat na oplátku. Zdvořilosti by neměly být extravagantní a neměly by uvést do rozpaků dárce a/

nebo příjemce a/nebo kteréhokoli člena společnosti IMC, bez ohledu na to, zda byly zveřejněny či 

nikoli. Před poskytnutím zdvořilosti jakékoli osobě, která je vysoce postaveným vládním úředníkem, 

politickým kandidátem, vůdcem jakékoli politické strany nebo jakémukoli představiteli veřejné mezinárodní 

organizace, jako je např. Organizace spojených národů nebo Světová banka nebo kterémukoli členu 

královské rodiny, je nutné obdržet písemný předběžný souhlas od IMC Compliance Officer.

C Motivace k dokonalosti –dobré řízení pracovní síly

D Vztahy s našimi obchodními partnery
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1. Kontrola podnikání

Jako nadnárodní skupina s obchodními aktivitami na různých globálních trzích 

společnost IMC od svých členů vyžaduje, aby se důkladně seznámili a odpovědně 

a důsledně dodržovali literu a ducha zákonů v zemi, kde působí.

Od našich manažerů očekáváme, že při plnění zákonných a regulačních povinností, budou věnovat 

přiměřenou péči a v případě potřeby nebo nejasností konzultovat tým Compliance. A to například v 

případech vyšetřování a konzultací týkajících se příslušných kontrol souvisejících s obchodem. Nebo 

když se jedná o platné předpisy v místech podnikání člena společnosti IMC, ve Spojených státech 

a/nebo v místě podnikání příslušného obchodního partnera, které je třeba zjistit a dodržovat.

Každý člen skupiny IMC by měl důsledně dodržovat předepsaný proces pro kontroly, 

inspekce, povolení, licence, schválení a/nebo oprávnění, včetně a bez omezení podle 

zákonů a nařízení souvisejících s dovozem a vývozem, celních předpisů, daňových 

předpisů a jakýchkoli jiných příslušných požadavků obchodních kontrol.

Politikou společnosti IMC je plně dodržovat všechny platné zákony USA proti bojkotu. Žádný 

zaměstnanec IMC nesmí podniknout žádné kroky, které by přímo nebo nepřímo podporovaly 

bojkot Izraele nebo jakýkoli jiný zahraniční bojkot, který není sankcionován Spojenými státy.

Politikou společnosti IMC je plně dodržovat zákony USA o kontrole dovozu a vývozu, které upravují 

komodity, software a technologické/technické údaje a poskytování souvisejících obranných služeb 

zahraničním osobám/státním příslušníkům. Žádný člen IMC se nesmí zapojit do žádné transakce, která 

je v rozporu s pravidly a postupy kontroly exportu IMC, BRK PBPP nebo platnými zákony a nařízeními.

E Dodržování jednotných pravidel na celém světě
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2. Sankce v zahraniční politice

Každý člen IMC musí přísně dodržovat všechny příslušné ekonomické a obchodní 

sankce a programy embarga podle zákonů USA, místních zákonů, rezolucí Organizace 

spojených národů a jakýchkoli jiných platných zákonů a nařízení. To znamená, že žádný 

člen skupiny IMC se nesmí, přímo nebo nepřímo, zapojit do žádných transakcí, které 

se týkají Kuby, Íránu, Severní Koreje, Sýrie, Venezuely nebo Krymu na Ukrajině, nebo 

jakékoli země či regionu podléhajícího omezením podle platných místních nebo jiných. 

zákonů. Další pokyny k zahraničněpolitickým sankcím naleznete v BRK PBPP.

Transakce s Ruskem. V důsledku široké škály ekonomických sankcí USA vůči Rusku nesmí 

být, ať už přímo nebo nepřímo (prostřednictvím distributorů, obchodních zástupců nebo 

jiných zprostředkovatelů třetích stran nebo obchodních partnerů bez ohledu na to, kde 

se nacházejí), zákazníkům nacházejících se v Rusku vyvážené, reexportované, prodávané 

nebo dodávané žádné komodity, software nebo technologické/technické údaje (společně 

označované jako „položky“) pocházející z USA, na které se vztahují zákony a nařízení o 

kontrole vývozu z USA („společně označované jako „položky z USA“). Pokud se domníváte, že 

transakce s Ruskem by mohla zahrnovat položky z USA, musí být o tom okamžitě informován 

Compliance Officer společnosti IMC, bez jehož souhlasu transakce nesmí proběhnout.
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Transakce s Venezuelou. Vzhledem k přetrvávajícím a rostoucím obavám vlády USA ohledně 

politického a sociálního vývoje ve Venezuele, Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv („OFAC“) 

Ministerstva financí USA a další federální agentury vyvinuly a implementovaly sankční programy týkající 

se různých specifických odvětví, vládních agentur a jednotlivců jako i konkrétně identifikovaných 

osob a subjektů. Tyto různé sankční programy, po zvážení jejich rozsahu a složitosti, představují 

de facto embargo vůči Venezuele. V důsledku toho se společnost IMC rozhodla neobchodovat 

s nebo ve Venezuele, as jednotlivci nebo subjekty, které tvoří vládu Venezuely. V rámci zajištění 

souladu s výše uvedenými zákony a sankčními programy se proto bez předchozí konzultace 

s IMC Compliance Officer žádný člen společnosti IMC nesmí zapojit do žádné transakce nebo 

řízení výše popsaného typu, o kterém je známo, že přímo nebo nepřímo zahrnuje Venezuelu.

Transakce s určitými blokovanými jednotlivci, entitami a skupinami. Spojené státy americké a další země, 

ve kterých společnost IMC podniká, vedou různé seznamy omezených/odmítnutých stran, které mohou 

členům skupiny IMC zabránit nebo omezit zapojovat se do transakcí s uvedenými stranami a subjekty, 

které vlastní nebo kontrolují. Tyto seznamy mohou být vydávány, aktualizovány a/nebo odvolávány 

(někdy i několikrát týdně) a zveřejňovány ať už online nebo v tištěné formě. Největším a nejrestriktivnějším 

seznamem v USA je Seznam speciálně určených státních příslušníků a blokovaných osob („SDN“), 

který spravuje OFAC. Jakékoli potenciální transakce nebo jednání se stranou, která byla identifikována 

na seznamu SDN nebo jakémkoli jiném seznamu spravovaném úřadem OFAC (včetně stran, které 

jsou konstruktivně zablokovány v důsledku 50procentního pravidla OFAC), ať už přímo nebo nepřímo, 

musí být okamžitě nahlášeny IMC Compliance Officerovi, bez jehož souhlasu se nesmí uskutečnit.

Pro všechny členy skupiny IMC platí, že se za žádných okolností nebudou osoby z USA, položky 

pocházející z USA nebo americký dolar podílet, ať už přímo nebo nepřímo, na jakékoli transakci nebo 

obchodování s jednotlivcem, subjektem, letadlem nebo plavidlem, na které se vztahují ekonomické 

sankce USA (včetně SDN a SSI). Pro tyto účely se za osobu z USA považuje každý občan USA, cizinec 

s trvalým pobytem v USA (držitel zelené karty), jakákoli osoba fyzicky se nacházející v USA bez ohledu 

na imigrační status, jakýkoli subjekt, banka nebo jiná finanční instituce (včetně zahraničních poboček) 

organizovaná podle zákonů USA nebo jakákoli osoba jinak podléhající jurisdikci USA (např. osoby 

využívající nástroje mezistátního obchodu v USA, jako je internet nebo jiné komunikační služby).

Před zahájením jakékoli transakce a před stykem s jakoukoli třetí stranou (včetně prodejců a 

zákazníků a jiných obchodních partnerů) členové IMC provedou příslušné prověření stran, opatření 

povinné péče a přiměřené vyšetřování, aby se ujistili, že dotčené strany nejsou sankcionovány 

nebo spojeny s kýmkoli, kdo je sankcionován, nebo s jakýmkoli sankcionovaným subjektem.

Kromě toho žádný člen IMC nesmí napomáhat jakékoli transakci s jakoukoli sankcionovanou zemí 

nebo regionem, ani podnikat žádné kroky, které by mohly způsobit nebo vést k tomu, že osoba z 

USA bude zapojena do usnadnění průběhu takové transakce. „Usnadnění/napomáhání“ zahrnuje 

jakoukoli nelicencovanou akci osoby z USA, která podporuje nebo napomáhá obchodní činnosti s 

Cílem sankcí ze strany jakékoli osoby. Například postoupení obchodní příležitosti se sankcionovanou 

jurisdikcí osobou z USA osobě mimo USA nebo vyžádání informací od osoby z USA v souvislosti 

s transakcí, která zahrnuje sankcionované strany, lze považovat za zakázané usnadňování podle 

platného programu sankcí OFAC. Ekonomické a obchodní sankce jsou svojí povahou velmi rozsáhlé, 

zejména pokud jde o americké programy, v jejichž rámci se zákazy nebo jiná sankční rizika mohou 

rozšířit extrateritoriálně na chování zahraničních osob, kde jsou Cíle sankcí zahrnuty v transakci.

V případě, že se vyskytnou obavy týkající se sankcí nebo pokud existují jakékoli 

otázky případně vysvětlení týkající se dodržování závazků týkajících se sankcí v oblasti 

zahraniční politiky, měli by se členové IMC poradit s týmem IMC Compliance.
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