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Působnost

Tyto Zásady pro globální dodržování 
předpisů v oblasti obchodu (dále jen 

„zásady“) platí pro společnost GXO 
Logistics, Inc., včetně veškerých jejích 
dceřiných společností, divizí a dalších 
provozních jednotek (dále společně jen 

„GXO“ nebo „společnost“). Požadavky 
upravené těmito zásadami se vztahují 
na všechny ředitele, vedoucí pracovníky 
a zaměstnance společnosti GXO, jakož 
i třetí strany jednající jejím jménem. 
Tyto osoby zároveň odpovídají za 
jejich dodržování. Pojem „společnost“ 
používaný v těchto zásadách zahrnuje 
všechny osoby a subjekty, na něž se 
tyto zásady vztahují.

1. Přehled
Společnost GXO se zavazuje dodržovat 
veškeré platné obchodní zákony  
a předpisy v místech, kde podniká, 
včetně embarg a sankcí a obchodních 
omezení zavedených USA, EU a dalšími 
regulačními orgány a zeměmi. Protože 
pro provozní jednotky, zaměstnance, 
aktiva, zboží, technologie nebo služby 
GXO se sídlem v jiných zemích mohou 
vedle zákonů místní země platit i zákony 
USA, musí společnost všude, kde 
obchoduje, zajistit také plnění platných 
zákonů USA. V rozsahu, v jakém je 
nějaký zákon nebo předpis v rozporu 
se zákony USA nebo jiné země, je třeba 
zdržet se veškerých transakcí, na něž se 
tyto rozporuplné zákony vztahují, a to 
do doby vydání písemného pokynu od 
týmu pro globální dodržování předpisů 
v oblasti obchodu (Global Trade 
Compliance Team).

2. Definice
2.1. Bojkot: Zákaz, omezení nebo 
odmítnutí obchodování s určitou 
osobou, organizací nebo zemí. Pojem 

„bojkot“ použitý v těchto zásadách 
nezahrnuje žádné sankce ani 
embarga uvalená vládou  
Spojených států.

2.2. Společnost: Pod tímto pojmem 
se v tomto dokumentu rozumí 
společnost GXO Logistics ve 
všech svých obchodních formách, 
zaměstnanci společnosti GXO  
a všechny další strany tak, jak jsou 
definovány v bodě „Působnost“.

2.3. Embarga a sankce: Zákazy 
obchodování v určitých zemích či 
s určitými zeměmi nebo s osobami 
či subjekty, které jsou vedeny jako 
zakázané na seznamech vlád nebo 
mezinárodních sdružení.

2.4. Export: Transfer položek přes 
mezinárodní hranice nebo – v případě 
údajů – osobě, která není občanem 
země původu údajů ani v ní nemá 
legální trvalý pobyt, ať už se  
nachází kdekoli.

2.5. Import: Přijetí položek do země, 
které obvykle vyžaduje splnění 
celních předpisů.

2.6. Položky: Široce definované jako 
zboží, technologie (včetně tištěných  
a elektronicky uchovávaných informací 
nebo duševního vlastnictví) a služby.

2.7. Reexport: Transfer položek z jedné 
země do druhé poté, co byly položky 
exportovány z jejich země původu.

3. Standardy chování
3.1. Neprovádíme zakázané 
obchodování se zeměmi či 
stranami, na něž jsou uvaleny 
sankce: Společnost nesmí provádět 
nepovolené obchodování:  

(i) v zemi, se zemí či pro zemi, na niž 
jsou uvalena embarga nebo sankce, 
nebo (ii) s osobou či subjektem nebo 
pro osobu či subjekt, který se objevuje 
na seznamu Evropské unie, OSN, 
Spojených států či na jiných příslušných 
seznamech stran, na něž bylo uvaleno 
embargo nebo sankce. Tento zákaz 
zahrnuje mimo jiné i podnikatelské 
aktivity v oblasti zasílání zásilek, 
naskladňování zboží a jiných způsobů 
poskytování či přijímání služeb. Pokud 
existuje právní základ pro takové 
obchodování, včetně neuplatnitelnosti 
omezení nebo existence povolení ze 
strany státu, je třeba před uzavřením 
takového obchodu získat písemný 
pokyn od týmu pro globální 
dodržování předpisů v oblasti 
obchodu (Global Trade  
Compliance Team).

3.2. Neúčastníme se bojkotů 
obchodování: Společnost se nebude 
účastnit bojkotů, které nejsou uvaleny 
jako sankce vlády USA, včetně dohod 
o diskriminaci nebo odmítnutí 
obchodování s určitými zeměmi, jako 
je například Izrael. Jakákoli žádost  
o účast na bojkotu musí být nahlášena 
týmu pro globální dodržování 
předpisů v oblasti obchodu (Global 
Trade Compliance Team) a musí 
být odmítnuta. Veškeré požadavky 
na bojkot je nutno hlásit vládě 
USA prostřednictvím vedoucího 
Compliance Office (oddělení vnitřní 
kontroly) nebo jeho zmocněnce 
podle požadavků zákonů USA.

3.3. Řádně vyřizujeme zásilky  
a další transakce: Před provedením 
mezinárodní nebo vnitrostátní 
přepravy nebo jiné transakce zahrnující 
dodavatelský řetězec nebo jiné 
logistické služby (dále jen „transakce”) 
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společnost ověří, zda je transakce 
v souladu s platnými obchodními 
kontrolními mechanismy, včetně  
toho, že: (i) transakce je v souladu  
s platnými embargy a sankcemi,  
(ii) všechny strany transakce 
byly prověřeny podle seznamů 
sankcionovaných stran, (iii) v příslušných 
případech byla stanovena klasifikace 
exportu, (iv) byla identifikována 
příslušná vládní povolení a (v) veškeré 
vývozní/dovozní dokumenty jsou 
úplné. Prostudujte si postupy GXO pro 
plnění předpisů v oblasti obchodování, 
které naleznete na stránce SharePoint 
s názvem „Zdroje o plnění předpisů 
v oblasti obchodování a řádné péči 
třetích stran“ (Trade Compliance and 
Third Party Diligence Resources), kde 
naleznete další pokyny nebo kontakt 
na tým pro globální dodržování 
zásad v oblasti obchodu na adrese 
Tradecompliance@gxo.com.

3.4. Provádíme exportní činnost 
podle zákona: Společnost bude 
dodržovat podmínky a ustanovení 
všech platných licencí a povolení, 
včetně směrování zásilek pouze  
těm stranám a do těch míst  
a prostřednictvím takových stran  
a přes taková místa, která jsou 
uvedena v licencích a povoleních. 
Společnost nebude přepravovat ani 
odklánět zboží způsobem, který je  
v rozporu s těmito licencemi  
a povoleními. Společnost nebude 
přepravovat kontrolované vojenské 
zboží přes země, na něž je uvaleno 
zbrojní embargo, pokud to neschválí 
státní orgány USA.

3.5. Provádíme importní činnost 
podle zákona: Společnost při 
přepravě položky do země dodrží 
veškeré dovozní a celní požadavky  
a příslušným státním orgánům 
poskytne úplné a přesné informace 
(jako například popis položky, její 
hodnotu a původ a veškeré ostatní 
informace požadované platnými 
zákony a předpisy).

4. Audity
Společnost bude provádět pravidelné 
audity a/nebo sebehodnocení svého 
programu pro globální dodržování 
předpisů v oblasti obchodu, 
vyšetřovat případná porušení 
mezinárodních obchodních kontrol  
a podle potřeby identifikovat  
a zavádět nápravná opatření ke 
zmírnění škod a snížení rizika  
jeho porušování.

5. Oznamování
Všechny osoby, na něž se vztahují 
tyto zásady, musí neprodleně nahlásit 
jakékoli pochybení nebo potenciální 
porušení těchto zásad a/nebo platných 
zákonů o mezinárodním obchodu. 
Společnost GXO nepřipouští žádné 
odvetné jednání vůči osobě, která 
v dobré víře nahlásila jakékoli obavy, 
pochybení nebo potenciální porušení 
zásad společnosti či platných zákonů. 
Své obavy můžete nahlásit přímo 
týmu pro globální dodržování 
předpisů v oblasti obchodu (Global 
Trade Compliance Team) na adrese 
Tradecompliance@gxo.com nebo 

Oddělení pro zajištění etiky a souladu 
(Ethics and Compliance Office) na 
adrese ethics@gxo.com. Můžete 
také navštívit naši webovou stránku 
věnovanou etickým otázkám na 
adrese https://ethics.gxo.com, kde 
najdete další alternativy, jak nahlásit 
své obavy. Své obavy můžete 
také nahlásit anonymně, pokud to 
nezakazují platné místní zákony. 
Další informace a pokyny k těmto 
zásadám a k exportním kontrolním 
opatřením USA, EU a dalších 
regulačních orgánů a zemí lze získat 
od týmu pro globální dodržování 
předpisů v oblasti obchodu na adrese 
Tradecompliance@gxo.com. Pokud 
se domníváte, že existuje situace, kdy 
jsou tyto zásady v konfliktu s místními 
právními požadavky, kontaktujte tým 
pro Globální dodržování předpisů 
v oblasti obchodu na adrese 
Tradecompliance@gxo.com.

6. Výjimky
Veškeré výjimky a odchylky od těchto 
zásad musí písemně schválit hlavní 
ředitel pro oblast zajištění souladu 
(Chief Compliance Officer).

7. Nedodržení zásad
Nedodržení těchto zásad by mohlo 
mít pro společnost i zúčastněné 
osoby závažné důsledky, včetně 
občanskoprávního nebo trestního 
stíhání, pokut a možného odnětí 
svobody. Porušení těchto zásad může 
mít rovněž za následek disciplinární 
postih, včetně výpovědi.
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