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20684075

ZÁZNAM O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO MAJITELE
IDENTIFIKACE SKUTEČNÉHO MAJITELE KLIENTA

právnické osoby

Hrbková TEST2
Kontaktní adresa: ,
Místo podnikání: ,

Skutečným majitelem1 výše uvedené právnické osoby je/jsou k dnešnímu dni následující ___ fyzická/é osoba/y:

1.
Jméno a příjmení: Rodné číslo/datum narození:

Trvalé bydliště/adresa pobytu:

Občanství: Velikost podílu:

2.
Jméno a příjmení: Rodné číslo/datum narození:

Trvalé bydliště/adresa pobytu:

Občanství: Velikost podílu:

V případě, že skutečnými majiteli výše uvedené právnické osoby je více osob, pokračujte v prohlášení na samostatném listě,
který bude přiložen k Záznamu o zjištění skutečného majitele.

Jedná se o:

a) £ ovládající osobu

b) £ osobu s rozhodujícím vlivem

c) £ osoby jednající ve shodě

d) £ konečného příjemce

e) £ osobu/osoby, v jejichž zájmu Klient působí.

V případě, že žádná fyzická osoba nenaplňuje jednu z definičních alternativ Skutečného majitele Klienta a žádnou fyzickou
osobu tak nelze označit pod písm. a) až e) výše, potom čestně prohlašuji, že žádná fyzická osoba nedisponuje podílem na
hlasovacích právech více než 25%, zároveň neexistují osoby, které by jednaly ve shodě a disponovaly společně s podílem
na hlasovacích právech více než 25%, ani neexistuje jiná skutečnost, na jejímž základě by byla určena osoba/osoby, která
by byla příjemcem výnosů z činnosti Klienta či příjemcem alespoň 25% rozdělovaného majetku Klienta, případně ani není
určena osoba či osoby, v jejichž zájmu Klient působí.

1Skutečným majitelem se v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (§4, odst. 4),
rozumí:

a) u podnikatele
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1. fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování obchodního závodu tohoto podnikatele;
nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob („ovládající osoba“), nebo

2. fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem nebo společníky disponuje více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele;
disponováním s hlasovacími právy se rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního
důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou, („osoba s rozhodujícím vlivem“), nebo

3. fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele („osoby jednající ve shodě“), nebo

4. fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti tohoto podnikatele, („konečný příjemce“).

b) u nadace nebo nadačního fondu

1. fyzická osoba, která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků („konečný příjemce“), nebo

2. nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem výnosů nadace nebo nadačního fondu, fyzická osoba nebo okruh osob, v jejichž zájmu byly založeny, nebo v jejichž
zájmu působí, („osoba/osoby, v jejichž zájmu Klient působí“).

c) u spolku podle jiného právního předpisu, ústavu (či obecně prospěšné společnosti) anebo jiné obdobné osoby a v případě svěřeneckého
vztahu nebo jiného obdobného vztahu podle cizího právního řádu fyzická osoba,

1. která disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv nebo majetku, („osoba s rozhodujícím vlivem“), nebo

2. která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků („konečný příjemce“), nebo

3. v jejímž zájmu byly založeny nebo v jejímž zájmu působí, nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem jejich výnosů („osoba/osoby, v jejichž zájmu Klient působí“).


