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Formulář_ žádost o informace o subdodavatelích 
 

 

Vážený dodavateli! 

Prosím uveďte informace o subdodavatelích1, se kterými spolupracujete v níže uvedené tabulce. 

Prosím pošlete vyplněnou tabulku na adresu NV CZ zaměstnanci, se kterým komunikujete: 

 V rámci procurement (nákupního) procesu – Nákupčí 

 V rámci uzavírání nebo realizace smlouvy – kontaktní osoba NV CZ podle konkrétní smlouvy  

 

Název Dodavatele  

Identifikační číslo Dodavatele  

 

1. Název subdodavatele    

2. Identifikační číslo    

3.1 Má subdodavatel propojení2 
s VČ3? Pokud ano, prosím 
upřesněte. 

 

  

3.2 Plánuje subdodavatel 
spolupracovat s VČ jménem nebo v 
zájmu NVision Czech Republic a.s.? 
Pokud ano, prosím upřesněte. 

 

  

3.3 Jste si vědomí, že by 
subdodavatel porušil platné 
protikorupční zákony4? Pokud ano, 
prosím upřesněte. 
 

 

  

 

Poznámka: informací o každém subdodavateli musí byt uvedeny v sloupcích. Sloupce a stránky v tabulce 

mohou být přidávány dle potřeby.  

 

 

Datum:    Podpis:      Jméno/Pozice: 

 

__________________ ________________________  ________________________ 

 

                                                           
1 Subdodavatel – jakákoliv právnická nebo fyzická osoba včetně individuálního podnikatele (OSVČ), kterému dodavatel svěřil výkon celé nebo 

části služby a/nebo díla podle této smlouvy 
2 Propojení je schopnost jakýmkoliv způsobem, přímo či nepřímo ovlivnit aktivity fyzických anebo právnických osob. Rozumí se tím také 

spřízněnost a/nebo přidružení (afiliace). 
3 VČ – jakákoliv česká nebo zahraniční osoba, ať už jmenovaná nebo zvolená, zastávající funkci v zákonodárném, výkonném, správním nebo 

soudním orgánu nebo mezinárodní organizaci. Jakákoliv osoba, která vykonává veřejnou funkci pro stát, včetně funkcí pro vládní instituci; přední 
politici, představitelé politických stran včetně kandidátů na politických postech, velvyslanci, vlivní funkcionáři státního průmyslu, manažeři a 
zaměstnanci státních institucí včetně lékařů, vojáků, zaměstnanců obcí a krajů, atd.; Osoby, o kterých je známo, že jsou v příbuzenském, přátelském 
nebo obchodním vztahu s veřejnou osobou a/nebo vystupují jménem a/nebo ve prospěch veřejné osoby.  
Poznámka: Oproti české právní úpravě veřejného funkcionáře (§ 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů) pro účely tohoto nařízení může být 
veřejnou osobou též zaměstnanec orgánů veřejné správy, státní správy a samosprávy, státního podniku, právnické osoby zřízené zákonem, státní 
příspěvkové organizace, obcí nebo krajů, politických stran a zahraniční veřejné osoby. 
4 Protikorupční zákony - Trestní zákon č. 40/2009 Sb. a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim č. 418/2011 Sb., 

FCPA, The Bribery Act (zákona Velké Británie „O Boji s úplatkářstvím“, přijatého Parlamentem Velké Británie v roce 2010) a podobné zákony států, 
na jejichž území Společnost realizuje svoji obchodní činnost. 


