
SOLUS, zájmové sdružení právnických osob  
Antala Staška 510/38, Praha 4 - Krč, PSČ 140 00, IČ: 69346925, DIČ: CZ69346925 

předseda sdružení: Ing. Luděk Čermák, MBA, ESSOX s.r.o., F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice, 
     e-mail: info@solus.cz 

tajemník sdružení:  Jan Stopka, SOLUS, Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 - Krč, tel.: 222 368 707, 
 e-mail: info@solus.cz 

Dotazník pro zájemce o vstup do sdružení SOLUS 

1 Obchodní firma: 

2 Sídlo společnosti: 

3 IČ: 

4 DIČ: 

5 Odkaz na internetové stránky: 

6 Datum zahájení činnosti vaší společnosti v ČR/v EU: 

7 Osoba pověřená jednáním o vstupu do sdružení SOLUS: 

a jméno, příjmení, titul 

b funkce 

c telefon 

d e-mail

8 
Obor podnikání, při kterém vznikají pohledávky ve smyslu § 20z odst. 1 věty první zákona 
č. 634/1992 Sb.: 

9 Další obory podnikání: 

10 

Datum udělení licence nebo povolení, pokud jsou pro výkon podnikání podle bodu 8 v ČR 
požadovány (pokud je tímto předmětem podnikání poskytování spotřebitelských úvěrů, 
rozveďte podrobněji, na základě jakého oprávnění tuto činnost vykonáváte a případně jaké 
kroky činíte k získání licence podle nové právní úpravy): 

11 Uvedení do jakých registrů sdružení SOLUS byste rádi zapojili vaši společnost: 

a Registr FO 

b Registr IČ 

c Pozitivní registr 

d Registr třetích stran 

e Registr neplatných dokladů 

f Insolvenční registr 

g 
Jiný či další důvod zapojení se do sdružení SOLUS (stručný popis důvodu 
či motivace) 

12 
Vlastnická struktura vaší společnosti, informace o skutečném majiteli (tj. fyzické osobě, 
která přímo nebo nepřímo ovládá alespoň 25% hlasovacích práv): 

13 Počet klientů, které máte ve svém portfoliu, a které aktuálně spravujete: 
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14 
Počet klientů, u nichž splňujete resp. jste schopni splnit podmínky pro zařazení  
do registrů, ev. odhadovaná doba pro informování klientů ve smyslu § 20z odst. 3 zákona 
č. 634/1992 Sb.: 

15 Vzor klientské smluvní dokumentace/etických standardů, které uplatňujete: 

16 
Způsob (zamýšlený způsob) informování klientů ve smyslu § 20z odst. 3 zákona 
č. 634/1992 Sb.: 

17 
Předpokládaný počet uskutečněných dotazů z vaší strany za jeden kalendářní měsíc 
(odhad v rámci jednotlivých registrů): 

18 
Je vaše společnost členem (resp. uživatelem) jiných registrů či oborových sdružení 
a asociací?: 

19 
Je či bylo proti Vám vedeno soudní či správní řízení v souvislosti s ochranou osobních údajů, 
ochranou spotřebitele, pravidly hospodářské soutěže apod.? Existuje riziko takového sporu  
v dohledné době?: 

20 Z jakého zdroje jste se dozvěděli o sdružení SOLUS?: 

a od jiného subjektu nebo člena sdružení SOLUS 

b z webových stránek 

c z médií 

d z jiného zdroje (stručný popis jiného zdroje) 

Svým podpisem potvrzuje osoba pověřená jednáním o vstupu do sdružení SOLUS, že zájemce 

seznámil a souhlasí s Etickým kodexem sdružení SOLUS, jehož aktuální znění lze nalézt na 

webových stránkách www.solus.cz. 

21 Datum podpisu: 

22 Podpis pověřené osoby: 
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