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Název/Firma
Založena
v / dne

Prosím vyplňte dotazník úplně, pravdivě a na konci jej podepište. Můžete vyplňovat jen šedě označená políčka. V případě potřeby napište poznámky v kapitole 4. 
U možností ano/ne zakřížkujte "X" tu správnou. Nepravdivé údaje uvedené v tomto dotazníku (případně uvedené v přílohách) mohou mít negativní vliv na 
vyhodnocení spolupráce se ŠKO-ENERGO. Údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pro vlastní vnitřní potřebu společnosti ŠKO-ENERGO nebo pro 
potřebu některé ze společností, které s ní tvoří koncern. Pro pohyb ve formuláři použijte klávesu TAB.

Datum

1. Obecné údaje

Sídlo

Ulice/číslo PSČ Obec Stát Telefon DUNS č. Web

Kontaktní osoba
Příjmení Jméno Pracovní pozice Kontaktní adresa Telefon E-Mail

Osoba odpovědná za compliance (existuje-li)
Příjmení Jméno Pracovní pozice Kontaktní adresa Telefon E-Mail

Další adresa působení (např. vedení, výroba, vývoj)

Ulice/číslo PSČ Obec Stát Telefon DUNS č. Druh pracoviště

Společník/Management/Osoba s rozhodujícím vlivem
Příjmení Jméno Pracovní pozice Kontaktní adresa Telefon E-Mail

Předchozí název/firma (od - do)
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Ano

Ne

Ano

Název banky včetně pobočky Ulice/číslo PSČ Obec Stát Číslo účtu/kód banky/SWIFT/IBAN

1.1 Bankovní spojení
Prosím uveďte Vaše bankovní spojení a čísla hlavních podnikatelských účtů.

Kterou část z předmětu Vaší činnosti uplatníte 
ve spolupráci se ŠKO-ENERGO?

1.3 Údaje o společnosti (Prosím zadejte údaje za poslední tři finanční roky)
Počet zaměstnanců Roční obrat Zisk/Ztráta finančního roku (EBIT) Rok

1.2 Předmět podnikání

Co je předmětem Vašeho podnikání?

Je Vaše podnikání řádně ohlášeno? V 
případě koncese, byla udělena řádně?

Pokud 
ano, 
kde

2.2 Vlastnické podíly

Prosíme uveďte všechny významné společníky. Jestliže je společník právnickou osobou, uveďte další úroveň vlastnické struktury, tj. vždy až konkrétní fyzické 
osoby (v případě potřeby popište ve zvláštní příloze). Jde-li o fyzickou osobu, podnikatele, část 2.2 se nevyplňuje. Vydala-li společnost akcie na majitele, uveďte 
zde tuto skutečnost.

Společník DUNS č. Podíl v %
Společníkem ode 

dne
Datum narození Adresa (Ulice, PSČ, Obec, Stát) 

2. Vlastnická struktura

2.1 Právní forma

 

Akcie na majitele
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Ano
Ne

Ano
Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano
Ne

Ano
Ne

Ano
Ne

Ano
Ne

Ano
Ne

Ano
Ne

3. Ostatní

3.1 Jakým způsobem jste zahájili komunikaci se ŠKO-ENERGO? Zakřížkujte "X"

Jinak

3.2 Compliance dotazník 

Shoduje se předmět zamýšlené obchodní spolupráce se ŠKO-ENERGO (tj. dodávka služeb či zboží) s Vaším obvyklým předmětem činnosti?

Pozvánka do výběrového řízení Přímá komunikace s
Vaše vlastní iniciativa Doporučení od

Můžete vyloučit, že by Vaše společnost nebo její vedoucí pracovníci byli v současné době obviněni nebo v posledních pěti letech vyšetřováni 
pro trestný čin majetkový, hospodářský nebo pro trestný čin úplatkářství?

Souhlasíte s tím, aby ŠKO-ENERGO v případě potřeby prověřila skutečnosti v tomto dotazníku tvrzené a provedla hloubkové hodnocení Vaší 
společnosti?

Bude v rámci případné spolupráce platba odměny/smluvní ceny výlučně protiplněním za poskytnuté služby či zboží podle nabídky předložené 
do soutěže (tj. nepůjde o odměnu za fiktivní zboží či služby)?

Můžete vyloučit, že by ze strany Vaší společnosti při navazování obchodní spolupráce nebo v rámci obchodní spolupráce někdy došlo k 
podplácení nebo jinému korupčnímu jednání, zejména vůči představitelům veřejné správy?

Můžete čestně prohlásit, že ani Vy, ani žádný ze společníků společnosti nezastává významnou veřejnou funkci, ani není k člověku, který 
takovou funkci zastává, v blízkém příbuzenském či podnikatelském vztahu (tj. není „PEP“ - politicky exponovanou osobou)?

Můžete vyloučit, že Vaše společnost, její vedoucí pracovníci nebo její společníci jsou v současné době zařazeni do některého ze seznamů 
mezinárodních sankcí?

Pokračujte na poslední stranu.

Výpis z obchodního, živnostenského nebo jiného veřejného rejstříku

Ostatní

Ostatní doplnění

4. Přílohy / Doplnění

Dun and Bradstreet report
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Tento dotazník a jeho případné přílohy musí být podepsány osobou jednající jménem společnosti nebo zástupcem společnosti na základě zákona či na základě 
plné moci. Plnou moc je v takovém případě nutné přiložit. 

Společnost ŠKO-ENERGO, s.r.o., se sídlem Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60, IČO: 616 75 938, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, sp. zn. C 38550 (dále jen „Společnost ŠKO-ENERGO“), Vás tímto jako správce Vašich osobních údajů informuje o zpracování Vašich 
osobních údajů a právech, která s předmětným zpracováním souvisí a která můžete jako subjekt údajů uplatnit. Účelem zpracování osobních údajů, které byly 
v rámci tohoto Compliance dotazníku z Vaší strany vyplněny, je posouzení, zda by případná spolupráce s Vaší osobou či společností, kterou jste oprávněn/a 
zastupovat, může představovat jakákoliv rizika či může mít pro Společnost ŠKO-ENERGO negativní důsledky. Předmětné zpracování je našim oprávněným 
zájmem, který spočívá v posouzení případných rizik spolupráce a dodržení všech předpisů, jimiž je Společnost ŠKO-ENERGO vázána. Vaše osobní údaje mohou být 
v této souvislosti předány společnosti ŠKODA AUTO a.s. Vámi uvedené osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání případné spolupráce. Na základě žádosti 
máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, stejně jako na jejich opravu v případě, že je považujete za nesprávné. Dále Vám podle situace může svědčit 
právo, aby Vaše osobní údaje byly vymazány nebo aby jejich zpracování bylo omezeno, právo vznést námitku proti zpracování, či právo na přenositelnost údajů k 
jinému správci. V případě, že Společnost ŠKO-ENERGO nepřijme opatření, která požadujete, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

(Razítko společnosti)

V, dne Podpis
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