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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. 

Prohlašuji, že jsem oprávněn poskytnout údaje v tomto dotazníku uvedené. Dále souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů 
obsažených v tomto dotazníku správcem ŠKO-ENERGO, s.r.o. (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené 
v tomto dotazníku, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů. S obsahem všech částí dotazníku jsem seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto dotazníku shromažďovány a zpracovávány výhradně pro 
účely navázání spolupráce, zejména pro hodnocení integrity společnosti, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být 
použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce nebo jeho mateřské společnosti.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k 
němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby zpracovávající osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni 
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo činnosti pro správce či jinou osobu.

(Razítko společnosti)

V, dne Podpis


	compliance dotazník

	Datum: 
	NázevFirma: 
	Založena v  dne: 
	fill_1: 
	fill_2: 
	ObecRow1: 
	StátRow1: 
	TelefonRow1: 
	fill_6: 
	WebRow1: 
	fill_8: 
	JménoRow1: 
	Pracovní poziceRow1: 
	Kontaktní adresaRow1: 
	TelefonRow1_2: 
	EMailRow1: 
	fill_14: 
	JménoRow1_2: 
	Pracovní poziceRow1_2: 
	Kontaktní adresaRow1_2: 
	TelefonRow1_3: 
	EMailRow1_2: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	ObecRow1_2: 
	StátRow1_2: 
	TelefonRow1_4: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	ObecRow2: 
	StátRow2: 
	TelefonRow2: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	fill_35: 
	ObecRow3: 
	StátRow3: 
	TelefonRow3: 
	fill_39: 
	fill_40: 
	fill_41: 
	JménoRow1_3: 
	Pracovní poziceRow1_3: 
	Kontaktní adresaRow1_3: 
	TelefonRow1_5: 
	EMailRow1_3: 
	fill_47: 
	JménoRow2: 
	Pracovní poziceRow2: 
	Kontaktní adresaRow2: 
	TelefonRow2_2: 
	EMailRow2: 
	fill_53: 
	JménoRow3: 
	Pracovní poziceRow3: 
	Kontaktní adresaRow3: 
	TelefonRow3_2: 
	EMailRow3: 
	fill_59: 
	JménoRow4: 
	Pracovní poziceRow4: 
	Kontaktní adresaRow4: 
	TelefonRow4: 
	EMailRow4: 
	fill_65: 
	JménoRow5: 
	Pracovní poziceRow5: 
	Kontaktní adresaRow5: 
	TelefonRow5: 
	EMailRow5: 
	fill_71: 
	fill_1_2: 
	fill_2_2: 
	fill_3: 
	ObecRow1_3: 
	StátRow1_3: 
	fill_6_2: 
	fill_7: 
	fill_8_2: 
	fill_9: 
	ObecRow2_2: 
	StátRow2_2: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14_2: 
	fill_15: 
	ObecRow3_2: 
	StátRow3_2: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20_2: 
	fill_21_2: 
	ObecRow4: 
	StátRow4: 
	fill_24: 
	fill_69: 
	Ano: 
	Ne: 
	Pokud ano kde: 
	fill_73: 
	fill_25_2: 
	fill_26_2: 
	fill_27_2: 
	RokRow1: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	RokRow2: 
	fill_33_2: 
	fill_34_2: 
	fill_35_2: 
	RokRow3: 
	21 Právní formaRow1: 
	fill_38: 
	fill_39_2: 
	Podíl v Row1: 
	fill_41_2: 
	Datum narozeníRow1: 
	fill_43: 
	fill_44: 
	fill_45: 
	Podíl v Row2: 
	fill_47_2: 
	Datum narozeníRow2: 
	fill_49: 
	fill_50: 
	fill_51: 
	Podíl v Row3: 
	fill_53_2: 
	Datum narozeníRow3: 
	fill_55: 
	fill_56: 
	fill_57: 
	Podíl v Row4: 
	fill_59_2: 
	Datum narozeníRow4: 
	fill_61: 
	fill_62: 
	fill_63: 
	Podíl v Row5: 
	fill_65_2: 
	Datum narozeníRow5: 
	fill_67: 
	Podíl v Ano: 
	fill_4: 
	Vaše vlastní iniciativa: 
	fill_5: 
	fill_7_2: 
	Jinak: 
	Ano_2: 
	Ne_2: 
	Ano_3: 
	Ne_3: 
	Ano_4: 
	Ne_4: 
	Ano_5: 
	Ne_5: 
	Ano_6: 
	Ne_6: 
	Ano_7: 
	Ne_7: 
	Ano_8: 
	Ne_8: 
	Ano_9: 
	Ne_9: 
	Ano_10: 
	Ne_10: 
	Ano_11: 
	Ne_11: 
	fill_34_3: 
	V dne: 
	Podpis: 


