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FOREWORD

SLOVO ÚVODEM

“At BAT, we have a long-standing commitment to operating
to the highest standards of corporate conduct. Importantly,
this approach covers both our own business operations
and our wider supply chain.

„Ve společnosti British American Tobacco jsme zvyklí
dodržovat nejpřísnější normy firemního jednání. Tento
přístup se týká nejen naší vlastní obchodní činnosti, ale
také širšího dodavatelského řetězce.

Worldwide, we work with thousands of suppliers of direct
materials (such as tobacco leaf, cigarette packaging and
filter materials), indirect materials (such as machinery) and
services (such as IT consultancy).

Po celém světě spolupracujeme s tisícovkami dodavatelů
primárních materiálů (tabákové listy, balení cigaret a
materiály pro výrobu filtrů), sekundárních materiálů (stroje)
a služeb (IT poradenství).

While this Code of Conduct sets out the minimum
standards we expect of our suppliers, we also encourage
them to strive for continuous improvement within their own
operations and supply chains.

Zatímco Etický kodex stanovuje minimální požadavky na
jednání dodavatelů, podporujeme neustálé zlepšování v
rámci jejich vlastní činnosti a vlastních dodavatelských
řetězců.

We recognise the different circumstances and challenges
our suppliers face and believe by working together we can
raise standards, drive sustainable practices and create
shared value for all.”

Uvědomujeme si rozdílné podmínky a překážky, s nimiž se
naši dodavatelé musí vypořádat, a věříme, že společně
můžeme zvyšovat úroveň standardů, zavádět udržitelné
postupy a vytvářet hodnoty sdílené všemi.“

Alan Davy, Group Operations Director, March 2016

Alan Davy, Group Operations Director, březen 2016

INTRODUCTION

ÚVOD

BAT’s Standards of Business Conduct (“SoBC”) express
the high standards of business integrity that we require
from our companies and employees worldwide. This
Supplier Code of Conduct complements the SoBC by
defining the minimum standards we expect our suppliers to
adhere to.

Standardy obchodního jednání společnosti British American
Tobacco („SoBC“) zavádí přísné normy etického chování v
obchodních vztazích, jejichž splnění vyžadujeme od
společností a zaměstnanců po celém světě. Tento Etický
kodex dodavatelů doplňuje SoBC tím, že vymezuje
minimální standardy, jejichž dodržování od svých
dodavatelů vyžadujeme.
Tento Etický kodex je důkazem našeho přesvědčení, že je
nutné dodržovat lidská práva a mezinárodní normy, včetně
obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv a
zásad Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD) pro nadnárodní podniky.

This Code supports our continuing commitment to respect
human rights and uphold international standards, including
the United Nations (UN) Guiding Principles on Business
and Human Rights and the Organisation for Economic
Cooperation and Development (OECD) Guidelines for
Multinational Enterprises.

Rozsah a působnost
Scope and application
Od všech dodavatelů očekáváme, že budou při dodávání
zboží či poskytování služeb společnosti BAT CZ a jakýmkoli
společnostem skupiny British American Tobacco dodržovat
nařízení tohoto Etického kodexu (společně „skupina BAT“).
Tento požadavek je součástí smluvních ujednání s
dodavateli.

All suppliers are expected to meet the requirements of this
Code in order to supply goods or services to BAT and any
BAT Group company (collectively ‘BAT’). This requirement
is incorporated into our contractual arrangements with
suppliers.

Dále jsou dodavatelé povinni:
In addition, suppliers should:
• Zajistit, aby se všichni zaměstnanci a externí
zaměstnanci seznámili s požadavky tohoto Etického
kodexu a dodržovali je, a (v závislosti na typu
dodavatele a dodávaném zboží či službách) zaváděli
vhodné směrnice, postupy, školení a podporu.

• Take steps to ensure that all their employees and
contract workers understand and adhere to the
requirements of this Code, including (where appropriate
in terms of the nature of supplier and the goods or
services provided) maintaining adequate policies,
procedures, training and support.

• Prosazovat dodržování požadavků tohoto Etického
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• Promote adherence to the requirements of this Code
within their own supply chain by making it available to
their own new and existing sub-suppliers (including
farmers where relevant).

kodexu v rámci svého vlastního dodavatelského řetězce
jeho zpřístupněním novým i stávajícím subdodavatelům
(v příslušných případech i zemědělcům).
Dodržování ustanovení Etického kodexu

Compliance

Uvědomujeme si, že pro některé dodavatele bude velmi
náročné splnit všechny požadavky Etického kodexu
okamžitě. Vzhledem k tomu, že naším dlouhodobým cílem
je podporovat neustálé zlepšování v rámci našeho
dodavatelského řetězce, jsme připraveni s takovými
dodavateli soustavně pracovat a pomoci jim dosáhnout
souladu s požadavky tohoto Etického kodexu.

We recognise that certain suppliers will face legitimate
challenges in immediately meeting every facet of this Code.
As our ultimate goal is to drive the continuous improvement
of standards within our supply chain, we are committed to
working with such suppliers over time to help them achieve
adherence with the requirements of this Code.

Dojde-li k porušení požadavků tohoto Etického kodexu,
vyhrazuje si skupina BAT právo požadovat, aby daný
dodavatel:

In the event of a non-compliance with any of the
requirements of this Code, BAT reserves the right to
require the supplier in question to:

• prokázal výrazný posun k dodržování příslušných
požadavků ve stanovené a přiměřené lhůtě a/nebo

• Demonstrate material progress towards compliance with
the requirement(s) in question within a defined and
reasonable time period; and/or
• Bring itself into full compliance with the requirement(s)
in question within a defined and reasonable time period.

• dosáhl plného souladu s příslušnými požadavky ve
stanovené a přiměřené lhůtě.
Dojde-li k závažnému, podstatnému a/nebo trvajícímu
nesouladu, nebo pokud budou dodavatelé jinak vykazovat
nedostatečnou snahu, trvalou nečinnost nebo nedostatečné
zlepšení, vyhrazuje si skupina BAT právo ukončit s daným
dodavatelem obchodní vztah (a jakékoli související
smlouvy).

In the event of serious, material and/or persistent noncompliance, or where suppliers otherwise demonstrate
inadequate commitment, persistent inaction or a lack of
improvement, we reserve the right to terminate the
business relationship (and any contracts associated with it)
with the supplier in question.

Contacting BAT

Kontaktní údaje BAT

Any information that suppliers are required to report to BAT
under this Code, should be communicated to:

Veškeré informace, které jsou dodavatelé na základě
tohoto Etického kodexu povinni skupině BAT hlásit, sdělte
prosím:

Global level:
• The supplier’s usual BAT contact/contract manager; or

Globální úroveň:
• Kontaktní
osobě
dodavatele
ve
skupině
BAT/manažerovi pro plnění smlouvy nebo
• vedoucímu oddělení nákupu skupiny BAT e-mailem na
adresu (procurement@bat.com), telefonicky (+44 (0)207
845 1000) nebo poštou na adresu: British American
Tobacco p.l.c. Globe House, 4 Temple Place London
WC2R 2PG, Velká Británie.

• The BAT Group Head of Procurement by email
(procurement@bat.com), phone (+44 (0)207 845 1000),
or by writing to them at British American Tobacco p.l.c.
Globe House, 4 Temple Place London WC2R 2PG,
United Kingdom.

Místní úroveň:
• vaší kontaktní osobě v BAT CZ (případně právnímu
oddělení BAT), a/nebo
• telefonicky (+420 222 811 111) nebo poštou na adresu:
British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.
Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8 IČO:
61775339, a/nebo
• jiný kontakt na www.batczech.cz

Local level:
• your contact at BAT CZ (or legal department of BAT),
and/or
• phone (+420 222 811 111) or post address: British
American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. Karolinská
654/2, Karlín, 186 00 Praha 8 IČO: 61775339, and/or
• other contact at www.batczech.cz
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LEGAL COMPLIANCE

DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

We expect our suppliers to comply with all relevant laws
and regulations, and to act in an ethical manner. As such,
suppliers must:
• Comply with all applicable laws and regulations
wherever they operate.
• Promptly notify BAT of any criminal or civil legal actions
brought against them.
• Promptly notify BAT of any fines or administrative
sanctions brought against them which relate in any way
to the requirements set out in this Code.

Od svých dodavatelů očekáváme, že budou dodržovat
veškeré právní a jiné předpisy a že budou jednat eticky.
Dodavatelé jsou především povinni:
• Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy platné v místě,
kde působí.
• Bezodkladně skupině BAT oznámit, jsou-li proti nim
vedena jakákoli trestní nebo občanskoprávní řízení.
• Bezodkladně skupině BAT oznámit, jsou-li jim uloženy
jakékoli pokuty nebo správní sankce, které souvisí
jakýmkoli způsobem s požadavky Etického kodexu.

RESPECTING HUMAN RIGHTS

DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

BAT is committed to applying the UN Guiding Principles on
Business and Human Rights and, by extension, respecting
human rights in our own operations and our supply chain.

Skupina BAT se zavazuje uplatňovat obecné zásady OSN v
oblasti podnikání a lidských práv, a respektovat tedy lidská
práva v rámci své působnosti a svého dodavatelského
řetězce.

As such, we expect our suppliers to conduct their
operations in a way that respects the fundamental human
rights of others, as affirmed by the Universal Declaration of
Human Rights. This includes (but is not limited to) their own
workers and people working for their sub-suppliers.

Proto očekáváme od svých dodavatelů, že budou
respektovat základní lidská práva ostatních, jak stanovuje
Všeobecná deklarace lidských práv. To znamená zejména
ve vztahu ke svým vlastním pracovníkům a lidem, kteří
pracují pro jejich subdodavatele.

Suppliers should seek to identify potential and actual
adverse human rights impacts related to their activities and
business relationships. They should take appropriate steps
to ensure their operations do not contribute to human rights
abuses and to remedy any adverse impacts directly
caused, or contributed to, by their activities or business
relationships.

Dodavatelé by se měli snažit rozpoznat nepříznivé dopady
na lidská práva související s jejich činností a obchodními
vztahy. Měli by učinit příslušná opatření, aby jejich provozy
nepřispívaly k porušování lidských práv a aby napravili
jakékoli negativní dopady, které jejich činnost či obchodní
vztahy přímo způsobily nebo k nim přispěly.

For their own employees and contract workers, we expect
suppliers (at a minimum) to:

Očekáváme, že dodavatelé nabídnou svým zaměstnancům
a externím pracovníkům (minimálně) tyto podmínky:

• Provide equal opportunities to, and fair treatment of, all
workers including migrant labour.
• Work to eliminate any form of harassment and bullying
within the workplace, whether it is of a sexual, verbal,
non-verbal or physical nature.
• Provide a safe working environment, adopt procedures
to identify and address workplace health and safety
risks, implement safe working practices, and provide
(where relevant) appropriate personal protective
equipment to prevent occupational injuries or illnesses.

• Zajistí všem pracovníkům včetně migrující pracovní síly
rovné příležitosti a spravedlivé zacházení.
• Budou pracovat na odstranění všech forem obtěžování
a šikany na pracovišti, ať už sexuální, verbální,
neverbální či fyzické povahy.
• Zajistí bezpečné pracovní prostředí, zavedou postupy k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
implementují bezpečné pracovní postupy a zajistí (je-li
to potřeba) vhodné osobní ochranné pracovní
prostředky k prevenci pracovních úrazů či nemocí z
povolání.
• V provozech se nesmí využívat dětská práce. To
znamená, že nelze zaměstnat osoby mladší 18 let na
práci, která je považována za nebezpečnou, a osoby
mladší 15 let (nebo do dosažení věkové hranice
stanovené pro povinnou školní docházku, podle toho,
který z těchto věků je vyšší) na žádnou pracovní pozici.
Na dětskou práci v zemědělství se vztahují určité
výjimky – viz níže.
• V provozech nesmí docházet k vykořisťování.
Především se nesmí tolerovat nucená, otrocká ani
nedobrovolná práce, obchodování s lidmi ani
nezákonná migrující pracovní síla.

• Ensure operations are free from child labour.
Specifically, not employing anyone under the age of 18
in any work that is considered hazardous, or anyone
under the age of 15 (or below the legal age for finishing
compulsory schooling – whichever is higher) in any
capacity. In the case of child labour in farming, certain
exceptions apply – as detailed in the box below.
• Ensure operations are free from exploitation of labour.
Specifically, ensuring their operations are free from
forced, bonded, involuntary, trafficked or unlawful
migrant labour.
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• Ensure the right to freedom of association. Specifically,
ensuring all workers are able (subject to applicable
laws) to exercise their right to freedom of association
and collective bargaining, including the right to be
represented by recognised trade unions or other bona
fide representatives.

• Budou respektovat právo na svobodu sdružování.
Především umožní všem pracovníkům (v souladu s
platnými zákony) uplatňovat svá práva na svobodu
sdružování a kolektivní vyjednávání, včetně práva na
zastoupení uznávanými odborovými organizacemi nebo
jinými zástupci jednajícími v dobré víře.

Child labour in farming

Dětská práce v zemědělství

The reality of rural agricultural life in many parts of the
world means certain kinds of work can play a formative,
cultural, social and familial role for children.

V některých venkovských zemědělských oblastech světa
mohou být určité druhy práce součástí kulturního a
sociálního vývoje dětí, mohou je formovat a mít své místo v
rámci rodiny.

Where local law permits, we consider it acceptable for
children of between 13 and 15 years of age to help on their
family‘s farm provided it is light work, does not hinder their
education or vocational training and does not involve any
activity which could be harmful to their health or
development (for example, handling mechanical equipment
or agro-chemicals).

Pokud to umožňují místní zákony, považujeme za
přípustné, aby děti ve věku mezi 13 a 15 lety pomáhaly na
rodinné farmě pod podmínkou, že se jedná o lehkou práci,
která neohrožuje jejich vzdělávání ani odbornou přípravu a
nezahrnuje činnosti, které by mohly ohrozit jejich zdraví či
vývoj (například manipulace s mechanickým zařízením
nebo agrochemickými přípravky).

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

UDRŽITELNOST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

We are committed to pursuing best practice in
environmental management and reducing the impacts of
our business on the natural environment both in our own
operations and in our wider supply chain.

Zavázali jsme se k využívání osvědčených postupů v péči o
životní prostředí a ke snižování dopadu naší obchodní
činnosti na přírodu jak v rámci svých vlastních provozů, tak
v rámci širšího dodavatelského řetězce.

As such, we expect suppliers to:

Proto očekáváme, že budou dodavatelé dodržovat tyto
požadavky:

• Identify, understand and actively work towards
minimising their impacts on the natural environment.
Where relevant, these include (but are not limited to)
impacts relating to their emissions to air, water and land,
use of materials, natural resource consumption and
waste management practices.
• Where practicable, manage, monitor and (where
requested) provide available information to BAT relating
to their environmental performance.
• Integrate environmental considerations into their product
design and/or provision of services.
• Provide BAT (where requested) with reasonable
assistance as we seek to reduce the environmental
impacts of our products and services.

• Zjistí, jaký dopad má jejich obchodní činnost na životní
prostředí, prostudují jej a aktivně jej omezují na
minimum. Jedná se zejména o dopady související s
emisemi do ovzduší, vody a půdy, používání materiálů,
spotřeba přírodních zdrojů a nakládání s odpady.
• Pokud to bude prakticky možné, shromažďují, sledují a
(pokud je to požadováno) předkládají skupině BAT
dostupné informace související s dopadem jejich
činnosti na životní prostředí.
• Berou v úvahu dopad na životní prostředí při navrhování
výrobků a/nebo poskytování služeb.
• Poskytují skupině BAT (na vyžádání) přiměřenou
součinnost v její snaze o omezení negativních dopadů
výrobků a služeb na životní prostředí.

RESPONSIBLE MARKETING

ZODPOVĚDNÝ MARKETING

We are committed to responsible marketing of all our
products to adult consumers aged 18 or over. Our
marketing is governed by BAT principles and standards
appropriate to the product category, including International
Marketing Principles for tobacco products, Vapour Products
Marketing Principles and Snus Marketing Standards. These
are
available
at
www.bat.com/principles
or
www.batczech.cz (Responsible marketing).

Zavázali jsme se k odpovědnému marketingu u všech
svých výrobků pro dospělé zákazníky od 18 let. Náš
marketing se řídí zásadami skupiny BAT a příslušnými
normami
pro
danou
kategorii
výrobků,
včetně
Mezinárodních marketingových principů tabákových
výrobků.
Ty
jsou
k
dispozici
na
adrese
www.bat.com/principles či www.batczech.cz (Zodpovědný
marketing).

As such, we expect our suppliers, agents and third-parties
to comply with:

Od svých dodavatelů, zástupců a třetích osob očekáváme,
že budou dodržovat:
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• The relevant BAT marketing principles as a minimum
standard where they are stricter than local laws; or

• příslušné zásady marketingu skupiny BAT jako
minimální standard, pokud jsou přísnější než místní
zákony, nebo
• místní zákony nebo místní předpisy o marketingu,
pokud jsou přísnější než zásady marketingu skupiny
BAT nebo mají před nimi přednost.

• Local laws or other local marketing codes where they
are stricter than, or override, BAT marketing principles.

BUSINESS INTEGRITY

ETICKÉ CHOVÁNÍ V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH

Conflicts of interest

Střet zájmů

Suppliers are required to avoid conflicts of interest in their
business dealings and to operate with full transparency
with respect to any circumstances where a conflict does, or
may, arise.

Dodavatelé se musí v rámci svých obchodních vztahů
vyvarovat střetu zájmů a jednat naprosto transparentně ve
vztahu k okolnostem, za kterých by ke střetu zájmu mohlo
dojít nebo dochází.

As such, suppliers must:

Dodavatelé jsou především povinni:

• Avoid situations where their personal and/or commercial
interests, or the interests of their officers or employees
may, or may appear to, conflict with the interests of
BAT.
• Disclose to BAT if any BAT employee may have any
interest of any kind in their business or any economic
ties with them.
• Inform BAT of any situation that is, or may be seen as,
an actual or potential conflict of interest as soon as the
conflict arises, and to disclose to BAT how it is being
managed.

• Vyhýbat se situacím, ve kterých by mohlo dojít ke střetu
jejich osobních a/nebo obchodních zájmů nebo zájmů
jejich pracovníků či zaměstnanců se zájmy skupiny BAT
nebo by se situace mohla jako střet zájmů jevit.
• Oznámit skupině BAT, pokud by zaměstnanec BAT
mohl mít jakýkoliv zájem na podnikání příslušného
podnikatele nebo na ně měl jakékoli ekonomické vazby.
• Nahlásit skupině BAT bezodkladně jakoukoli situaci,
která je nebo by mohla být vnímána jako skutečný nebo
domnělý střet zájmů, a informovat, jak se bude tato
záležitost řešit.

These provisions are not intended to prevent suppliers
dealing with BAT’s competitors where it is legitimate and
appropriate for them to do so.

Tato ustanovení nejsou určena k tomu, aby dodavatelům
bránila jednat s konkurencí skupiny BAT, pokud je takové
jednání legitimní a vhodné.

Bribery and corruption

Úplatkářství a korupce

It is unacceptable for any supplier (or their employees and
agents) to be involved or implicated in corrupt practices.

Je nepřípustné, aby se kterýkoli dodavatel (nebo jeho
zaměstnanci a zástupci) podílel na korupčních praktikách
nebo s nimi byl spojován.

As such, suppliers must:

Dodavatelé
požadavky:

• Never offer, promise or give any gift, payment or other
benefit to any person (directly or indirectly), to induce or
reward improper conduct or illegitimately influence any
decision by a public official to their or BAT’s advantage.

• Nikdy žádné osobě nenabízet, neslibovat ani
neposkytovat žádný dar, platbu nebo jinou výhodu
(přímo či nepřímo) jako pobídku nebo odměnu za
nevhodné jednání či nezákonné ovlivnění jakékoli
rozhodnutí státního zaměstnance ve svůj prospěch
nebo ve prospěch skupiny BAT.
• Nikdy od nikoho nevyžadovat, nepřijímat ani nepřebírat
žádný dar, platbu nebo jinou výhodu (přímo nebo
nepřímo) odměnou za nevhodné jednání nebo jako
pobídku k nevhodnému jednání.
• Nikdy neprovádět přímo ani nepřímo v souvislosti s
podnikáním skupiny BAT platby k urychlení procesu, s
výjimkou případů, kdy je to nezbytně nutné k ochraně
zdraví, bezpečnosti či svobody zaměstnance a/nebo
externího pracovníka.
• Provádět efektivní kontroly, zda nedochází k nabízení,
provádění nebo požadování nevhodných plateb třetími

• Never solicit, accept or receive any gift, payment or
other benefit from any person (directly or indirectly) as a
reward or inducement for improper conduct.
• Never make facilitation payments directly or indirectly
with regard to BAT business, other than where it is
strictly necessary to protect the health, safety or liberty
of any employee and/or contract worker.
• Maintain effective controls to ensure that improper
payments are not offered, made, solicited or received by
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jsou

především

povinni

dodržovat

tyto

third parties on their or BAT’s behalf.

osobami jejich jménem nebo jménem skupiny BAT.

‘Improper conduct’ means performing (or not performing)
a business activity or public function in breach of an
expectation that it will be performed in good faith,
impartially or in line with a duty of trust.

Nevhodným jednáním se rozumí provádění (nebo
neprovádění) obchodní činnosti nebo plnění či neplnění
veřejné funkce v rozporu s předpokladem, že bude
prováděna či plněna v dobré víře, nestranně či v souladu s
povinností řádné péče či zachování důvěry.

‘Facilitation payments’ are payments made to smooth or
speed up performance by an official of a routine action to
which the payer is already entitled.

Platbami k urychlení procesu jsou platby určené k
usnadnění nebo urychlení běžného úkonu úředníka, na
který má plátce nárok, bez takové platby.

Gifts and entertainment

Dary a zábava

Offering and accepting business entertainment or gifts is
perfectly acceptable when what is given is modest,
reasonable, appropriate and lawful. However, suppliers
must not offer or accept business entertainment where to
do so would constitute, or would be perceived as
constituting, corrupt activity.

Nabízení a přijímání obchodních darů nebo zábavy je
naprosto přijatelné, pokud je dar skromný, přiměřený,
vhodný a zákonný. Přesto však nesmí dodavatelé nabízet
ani přijímat obchodní dary v případě, že by bylo takové
jednání považováno za korupční nebo by tak mohlo být
vnímáno.

As such:

Proto:

• Suppliers are expected to respect BAT’s policy on
entertainment and gifts when doing business with BAT
companies and employees.
• The exchange of entertainment and gifts is prohibited
during any tender or competitive bidding process
involving BAT.
• Suppliers must not, through the provision of any gifts or
hospitality, seek to influence any public official on BAT’s
behalf by providing any advantage either to that official
or to any person at his or her request or with his or her
assent or acquiescence.

• musí dodavatelé při jednání se společnostmi skupiny
BAT a jejich zaměstnanci dodržovat zásady skupiny
BAT ohledně zábavy a darů,
• je zakázáno vzájemné poskytování zábavy a darů
během jakéhokoli výběrového řízení nebo veřejné
soutěže, ve kterých figuruje skupina BAT,
• se dodavatelé nesmí snažit jménem skupiny BAT
ovlivnit státního úředníka poskytnutím jakékoli výhody
tomuto úředníkovi nebo jakékoli osobě, formou
jakýchkoli darů nebo pozorností, na jejich žádost, s
jejich souhlasem nebo tichým souhlasem.

Sanctions

Mezinárodní sankce

Suppliers should ensure they conduct their business in
compliance with all lawful international sanctions regimes.

Dodavatelé musí svou obchodní činnost vykonávat v
souladu se všemi platnými mezinárodními sankčními
režimy.

As such, suppliers must:

Dodavatelé jsou především povinni jednat následujícím
způsobem:

•

• Jednat plně v souladu se všemi platnými sankčními
režimy, které se týkají jejich činnosti.
• Zavést efektivní kontroly, aby minimalizovali riziko
porušení příslušných sankčních režimů, včetně školení
a podpory svých zaměstnanců a externích pracovníků.

•

Fully comply with all lawful sanctions regimes affecting
their business.
Implement effective internal controls to minimise the risk
of any non-compliance with relevant sanction regimes,
including training and support for their employees and
contract workers.

What are sanctions?

Co jsou to Mezinárodní sankce?

Sanctions, trade embargos, export control or other trade
restrictions are political trade tools, mainly put in place by
the US, the United Nations and the European Union, with
the aim of changing the behaviour of the target country’s
regimes, individuals or groups in a direction which will
improve the situation in that country.

Sankce, hospodářská embarga, kontrola vývozu nebo jiná
omezení obchodu jsou politické nástroje pro kontrolu
obchodu, které zavádí především USA, OSN a Evropská
unie s cílem změnit chování politických režimů cílových
států, jednotlivců nebo skupin tak, aby se situace v daném
státě zlepšila.
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llicit trade

Nelegální obchod

The fight against the illicit trade in tobacco is an important
priority for BAT. So it is vital that our suppliers have no
direct or indirect involvement in, or support for, illicit trade in
our products.

Boj proti nelegálnímu obchodu s tabákem je pro skupinu
BAT důležitou prioritou. Proto je zásadní, aby se
dodavatelé přímo ani nepřímo nepodíleli na nezákonném
obchodě s našimi výrobky ani jej nepodporovali.

As such, suppliers must:

Dodavatelé jsou především povinni:

• Not knowingly engage in or support illicit trade.
• Implement effective controls to prevent illicit trade,
including:
− Measures to ensure supply to market reflects
legitimate demand; and
− Procedures for, where relevant, investigating,
suspending and terminating dealings with
individuals suspected of involvement in illicit trade.
• Collaborate with any official investigations into illicit
trade in an active and constructive way.

• Nepodílet se vědomě na nezákonném obchodě ani jej
nepodporovat.
• Zavést efektivní kontroly jako prevenci před
nezákonným obchodem, včetně:
− opatření, která zajistí, aby množství dodané na trh
odpovídalo legitimní poptávce,
− postupů při případném vyšetřování, pozastavení a
ukončení spolupráce s osobami podezřelými z
nezákonného obchodu.
• Aktivně a konstruktivně spolupracovat při úředním
vyšetřování nezákonného obchodu.

Types of illicit tobacco products

Druhy nezákonných tabákových výrobků

Counterfeit or fake: Unauthorised copies of branded
products that have been manufactured without the
knowledge or permission of the trade mark owner and
using cheap unregulated materials.
Local tax evaded: Products which are manufactured and
sold in the same country, but are not declared to the
authorities, so excise tax is not paid. These products are
manufactured in either legitimate or illegal factories.
Smuggled: Products (either genuine or counterfeit) which
are moved from one country to another without payment of
taxes or duties, or in breach of laws prohibiting their import
or export.

Padělky nebo falešné výrobky: Nedovolené kopie
značkových výrobků, které byly vyrobeny bez vědomí či
svolení vlastníka ochranné známky a k jejichž výrobě byly
použity levné neregulované materiály.
Obcházení místních daní: Výrobky vyrobené a prodané v
jednom státě, které nejsou nahlášeny úřadům, a proto z
nich není odvedena spotřební daň. Tyto výrobky mohou být
vyráběny v legálních i nelegálních závodech.
Pašované výrobky: Výrobky (pravé nebo padělky), k
jejichž přesunu z jednoho státu do druhého dojde bez
zaplacení daní nebo cel nebo za porušení zákonů, které
zakazují jejich dovoz nebo vývoz.

REPORTING CONCERNS

OZNAMOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Suppliers are expected to support the identification,
investigation, addressing and reporting of suspected or
actual breaches of the requirements of this Code.

Od dodavatelů očekáváme, že budou podporovat
odhalování, šetření, řešení a nahlašování případů
domnělých či skutečných nedodržení požadavků tohoto
Etického kodexu.

As such, suppliers must:

Dodavatelé jsou především povinni:

• Have effective procedures in place to enable their
employees and contract workers, in confidence and
without fear of reprisal, to ask questions, raise concerns
and/or report suspected or actual breaches of the
requirements of this Code – either to the supplier itself
or directly to BAT.
• Promptly investigate any credible concerns about
suspected or actual breaches of the requirements of this
Code and take appropriate action to avoid any potential
breaches taking place, and/or minimise the impact of,
and stop, any actual breaches.
• Report any suspected or actual breaches of the
requirements of this Code to BAT as soon as they
become aware of them via the contact details on page
3.

• Zavést efektivní postupy, díky kterým umožní svým
zaměstnancům a externím pracovníkům důvěrně a bez
obav z postihů oznamovat problémy a/nebo nahlašovat
podezření na porušení požadavků tohoto Etického
kodexu buď příslušným dodavatelům, nebo přímo
skupině BAT.
• Bezodkladně prošetřit veškerá důvodná podezření na
porušení požadavků Etického kodexu i skutečná
porušení a podniknout příslušné kroky, aby zamezili
potenciálnímu porušování a/nebo minimalizovali dopad
skutečného porušování a zajistili nápravu.
• Jakékoli domnělé či skutečné porušení požadavků
tohoto Etického kodexu, o kterém se dozví, okamžitě
nahlásí skupině BAT prostřednictvím kontaktních údajů
uvedených na straně 3.
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COMPLIANCE MONITORING

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ POŽADAVKŮ ETICKÉHO
KODEXU

BAT reserves the right to verify new and existing suppliers’
compliance to the requirements of this Code through
internal and/or external assessment mechanisms.

Skupina BAT si vyhrazuje právo ověřit prostřednictvím
interních a/nebo externích hodnotících mechanismů, zda
noví i stávající dodavatelé jednají v souladu s požadavky
tohoto Etického kodexu.

As such, suppliers must:

Dodavatelé jsou především povinni:

• Provide all reasonable cooperation with any verification
activity linked to this Code (whether carried out by BAT
or by third parties engaged by BAT), including the
granting of independent access to relevant personnel,
sites, documentation and data.

• Poskytnout při ověřování souvisejícím s tímto Etickým
kodexem přiměřenou součinnost (ať už je bude
provádět skupina BAT nebo třetí osoby pověřené
skupinou BAT), umožní nezávislý přístup do
provozoven, k dokumentaci a k údajům a k příslušným
pracovníkům.

−

−

This is notwithstanding legitimate restrictions
applicable to commercially sensitive and/or
confidential information – in such cases (and where
such information is believed to be of material
relevance to verification activity), suppliers should
work with BAT to try to identify mutually acceptable
mechanisms for its safe and legitimate disclosure.
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To platí bez ohledu na platná omezení vztahující se
na údaje citlivé z obchodního hlediska a/nebo
důvěrné údaje – v takových případech (a pokud
jsou takové údaje považovány za zásadní pro
provedení ověření) by měli dodavatelé poskytnout
skupině BAT součinnost a nalézt vzájemně
přijatelný způsob, jak je bezpečně a zákonně
zpřístupnit.

