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Oznámení střetu zájmů* 
 

Odpovězte prosím na otázky níže na základě informací týkajících se Vás nebo Vašich Osob blízkých**  
 
1. Vyjmenujte korporace, o kterých je Vám známo, že jsou Zákazníkem, Protistranou (např. dodavatelem) nebo 

Konkurentem společnosti Nvision Česká republika nebo Nvision Česká republika ICT, kde jste vy nebo vaše 
Osoba blízká** vlastníkem více jak 1% podílu akcií nebo obchodního podílu, zaměstnancem, vedoucím 
zaměstnancem, jednatelem, členem představenstva, členem dozorčí rady, či jiným statutárním orgánem, 
konzultantem, zmocněncem nebo jiným zástupcem, a popište typ své účasti/druh jeho zapojení v nich.  

 
 
 

 
2.  Popište všechny obchodní vztahy, které vaše Osoby blízké** nebo organizace, kde pracují, měly s naší 

Společností během posledních 2 (dvou) let. Popište každý z těchto vztahů a jaký váš osobní zájem z nich 
vyplývá nebo může vyplývat: 

 
 
 

 
3. Jste si vědomi jakýchkoli ujednání, vztahů, transakcí nebo nebo jiných záležitostí, které by mohly vést ke 

střetu zájmů* Vašich nebo vašich Osob blízkých** a naší společností Nvision Česká republika nebo Nvision 
Česká republika ICT? Pokud ano, popište je. 

 
 
 

 
4. Máte nějaké Osoby blízké**, které pracují ve společnosti Nvision Česká republika nebo Nvision Česká 

republika ICT nebo ve skupině MTS? Pokud ano, uveďte příbuzenský vztah, korporaci, oddělení a 
zastávanou pozici. 

 
 
 

 
5. Pokud Vy nebo Vaše Osoba blízká** pracuje nebo pracovala v posledních 12 měsících ve Státní 

organizaci***, která vykonává monitorovací, kontrolní nebo regulační funkce ve vztahu ke společnosti Nvision 
Česká republika nebo Nvision Česká republika ICT, uveďte název organizace, pracovní zařazení, místo 
výkonu práce a příbuzenský vztah. 

 
 
 

 
6. Uveďte jakoukoli doplňující informaci, pokud ji považujete za důležitou. 

 
 
 

 
Tímto souhlasím se zpracováním osobních údajů v tomto formuláři za účelem vyhodnocení střetu zájmů a 
potvrzuji, že jsem formulář vyplnil dobrovolně a sám a informace, které jsem v tomto formuláři poskytl, jsou úplné 
a pravdivé. 
 

Jméno a příjmení Pozice Datum Podpis 

    

  
Definice: 
*Střet zájmů: Situace, ve které vzniká nebo může vzniknout střet mezi osobními zájmy osoby, na kterou se 
vztahuje tato politika a legitimními zájmy Společnosti, včetně situací, které by mohly vést ze strany této osoby 
k využití jejího postavení za účelem získání prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jiné osoby, ale nikoli k zajištění 



 

Politika “Řízení střetů zájmů“ 
Příloha 1: Formulář pro oznámení střetu zájmů 

Veřejná verze 

 

zájmů Společnosti, nebo ovlivnit nestranné a efektivní plnění jeho pracovních povinností (výkon pravomocí) ve 
Společnosti. Osobní zájem: možnost osoby, na kterou se vztahuje tato politika nebo její Osoby blízké, získat při 
plnění služebních povinností osobní výhodu ve formě peněz (s výjimkou příjmu na základě pracovních smluv se 
Společností, který je standardní součástí mzdy), cenností a jiného prospěchu, včetně majetkových práv, služeb 
majetkové povahy a jiných výhod, přínosu a prospěchu pro sebe a / nebo své Osoby blízké. 
** Osoba blízká: příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího 
registrované partnerství (dále jen "partner"); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby 
sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. 
Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. 
***Státní organizace: Orgány státní moci ČR a cizích států, jejich subjektů a správy  a samosprávy (včetně 
ministerstev, zastupitelství, a jejich organizačních složek), politické strany, ale i právnické osoby přímo či 
nepřímo řízené státem či s majetkovou  účastí státu (Česká republika nebo jiné); právnické osoby, jejichž aktivity 
jsou společností vnímány jako výkon veřejné funkce pro stát, s výjimkou plnění zákonných požadavků; 
mezinárodní veřejné organizace. 
 

 


