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Formulář k provedení identifikace a kontroly Z3111
podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby
Provedení identifikace pro účely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a dle zákona 
č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní.

K nabídce/pojistné smlouvě číslo: 

Identifikovaná osoba je v postavení (označte příslušné postavení):

 Pojistník

 Obmyšlený

  Jiná osoba s právem na pojistné plnění v případě smrti pojištěného

 Zmocněnec   (nutné přiložit ověřenou kopii plné moci udělené pojistníkem  
zmocněnci s úředně ověřeným podpisem)

 Oprávněný z vinkulace

Účel identifikace/kontroly:

 Žádost o změnu

 Výplata kapitálové hodnoty

 Ukončení pojistné smlouvy

 Likvidace pojistné události

 Jiný / V době trvání smlouvy

 Identifikace fyzické osoby, která je podnikající osobou

Příjmení, jméno, titul

Rodné číslo  (nebo datum narození, nebylo-li rodné 
číslo přiděleno)

Místo narození

Pohlaví  

Trvalý nebo jiný pobyt (uveďte adresu a typ pobytu)

Státní občanství

Druh a číslo průkazu totožnosti

Stát, případně orgán, který jej vydal

Doba platnosti

Obchodní firma,  
odlišující dodatek nebo další označení

Místo podnikání

Identifikační číslo

 Identifikace právnické osoby

1.  Obchodní firma nebo právnická osoba Zaznamenat a ověřit údaje o samotné právnické osobě z úředního dokladu (nejčastěji výpis 
z obchodního rejstříku).

Obchodní firma nebo název právnické osoby včetně 
odlišujícího dodatku nebo dalšího označení

Sídlo

Identifikační číslo  
nebo obdobné číslo přidělené v zahraničí

Předmět podnikání/předmět činnosti (uveďte konkrétně)

2. a)  Členové statutárního orgánu

Údaje o členech statutárního orgánu jsou uvedeny:
 ve výpisu z OR*

 v jiné evidenci (uveďte konkrétně)* 

*přiložte vybraný dokument

 v jiných dokumentech prokazujících členství osob ve statutárním orgánu (uveďte konkrétně)*

     b)  Členové kontrolního orgánu, je-li ve společnosti zřízen (např. dozorčí rada)

Údaje o členech kontrolního orgánu jsou uvedeny:
 ve výpisu z OR*

 v jiné evidenci (uveďte konkrétně)* 

*přiložte vybraný dokument

 v jiných dokumentech prokazujících členství osob v kontrolním orgánu (uveďte konkrétně)*

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855.



7672 (Z 3111) 10/2017strana 2

     c) Členové statutárního orgánu mateřské společnosti, je-li většinovým společníkem jiná právnická osoba

Údaje o členech statutárního orgánu jsou uvedeny:
 ve výpisu z OR*

 v jiné evidenci (uveďte konkrétně)* 

*přiložte vybraný dokument

 v jiných dokumentech prokazujících členství osob ve statutárním orgánu (uveďte konkrétně)*

3.  Údaje o skutečném majiteli1 

této právnické osoby
Zaznamenat údaje o skutečném majiteli.

Příjmení, jméno, titul

Rodné číslo (nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo 
přiděleno)
Stát narození

Trvalý nebo jiný pobyt (uveďte adresu a typ pobytu)

Daňové rezidentství DIČ

Funkce2

Prohlašuji, že skutečný majitel této právnické osoby  nyní je (nebo v posledních 12 měsících byl) politicky exponovanou osobou, nebo  je (nebo 
v posledních 12 měsících byl) vůči politicky exponované osobě v postavení osoby blízké či jiné ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a přikládám formulář Prohlášení klienta o politicky exponované osobě, vyplněný skutečným 
majitelem této právnické osoby.
3.  Údaje o skutečném majiteli1 

této právnické osoby
Zaznamenat údaje o skutečném majiteli.

Příjmení, jméno, titul

Rodné číslo (nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo 
přiděleno)
Stát narození

Trvalý nebo jiný pobyt (uveďte adresu a typ pobytu)

Daňové rezidentství DIČ

Funkce2

Prohlašuji, že skutečný majitel této právnické osoby  nyní je (nebo v posledních 12 měsících byl) politicky exponovanou osobou, nebo  je (nebo 
v posledních 12 měsících byl) vůči politicky exponované osobě v postavení osoby blízké či jiné ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a přikládám formulář Prohlášení klienta o politicky exponované osobě, vyplněný skutečným 
majitelem této právnické osoby.
3.  Údaje o skutečném majiteli1 

této právnické osoby
Zaznamenat údaje o skutečném majiteli.

Příjmení, jméno, titul

Rodné číslo (nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo 
přiděleno)
Stát narození

Trvalý nebo jiný pobyt (uveďte adresu a typ pobytu)

Daňové rezidentství DIČ

Funkce2

Prohlašuji, že skutečný majitel této právnické osoby  nyní je (nebo v posledních 12 měsících byl) politicky exponovanou osobou, nebo  je (nebo 
v posledních 12 měsících byl) vůči politicky exponované osobě v postavení osoby blízké či jiné ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a přikládám formulář Prohlášení klienta o politicky exponované osobě, vyplněný skutečným 
majitelem této právnické osoby.

1 K pojmu skutečný majitel viz ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo bod 2.7. směrnice S_2008-07 
Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření pojišťovny k zamezení realizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

2 Funkcí se rozumí právní titul, na základě kterého je v souladu s § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. fyzická osoba považovaná za skutečného majitele, tedy zejména (a) dispozice s více než 25 % hlasovacích 
práv, (b) podíl na základním kapitálu vyšší než 25 %, (c) příjemce alespoň 25 % zisku, (d) člen statutárního orgánu, zástupce právnické osoby v tomto orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit 
jiným způsobem dle § 4 odst. 4 zákona 253/2008 Sb.

4.  Identifikace fyzické osoby, která jménem  
identifikované právnické osoby jedná

Identifikovat fyzickou osobu, která v daném obchodě jedná.

Příjmení, jméno, titul

Rodné číslo (nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo 
přiděleno)

Místo narození

Pohlaví

Trvalý nebo jiný pobyt (uveďte adresu a typ pobytu)

Státní občanství

Druh a číslo průkazu totožnosti

Stát, případně orgán, který jej vydal

Doba platnosti
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5.  Prohlášení právnické osoby o daňovém rezidentství

Pozorně prostudujte pokyny a vysvětlení zjednodušené definice kategorií právnických osob a podle zákona č. 164/2013 Sb., uvedené níže.
Na základě vlastního odborného posouzení stanovte charakter entity, zda jde o finanční instituci, nebo o nefinanční instituci a dále zvolte konkrétní typ enti-
ty dle toho, kterou definici entita splňuje.
Pokud se v průběhu trvání pojištění právnická osoba stane subjektem spadajícím pod režim zákona č. 164/2013 Sb., (tedy se stane daňovým rezidentem 
USA dle FATCA nebo rezidentem členského státu CRS), jste povinen nám tuto skutečnost sdělit a doložit doklady požadované na tomto formuláři.

Prohlašuji, že právnická osoba je daňovým rezidentem jiného státu než ČR:  DIČ: 

  Nefinanční entita 

 Aktivní entita 

 Osvobozený skutečný vlastník* 

 Specifikovaná US osoba* 

 Jiná US entita* 

 Pasivní entita (většina obratu tvořena pasivními příjmy)*

  Finanční instituce*      GIIN 

 Česká finanční instituce  

 Finanční instituce z jiné partnerské jurisdikce  

 Finanční instituce dodržující požadavky (deemed – compliant)  

 Účastnící se finanční instituce  

 Osvobozený skutečný vlastník  

 Neúčastnící se finanční instituce 

* Je nutné doložit formulář: Prohlášení o daňovém rezidentství.
Zdroje příjmů pro úhradu pojistného

 příjmy z podnikání

 jiný zdroj (uveďte konkrétně)

 

Účel platby mimořádného pojistného dosahujícího 
ekvivalentu částky 15 000 EUR

Prohlášení:
Prohlašuji, že jsem oprávněn jménem pojistníka sjednat nabídku pojistné smlouvy, uzavřít pojistnou smlouvu nebo naplnit jiný účel, ke kterému se tato identifikace 
váže. Dále prohlašuji, že všechny shora uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a v případě jejich změny nahlásí shora identifikovaná právnická osoba prostřednictvím 
oprávněné osoby takovou změnu údajů bez zbytečného odkladu.

Beru na vědomí, že Pojišťovna České spořitelny a.s., Vienna Insurance Group, zpracovává informace jí poskytnuté v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a v souladu se zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při 
správě daní. 

Jako identifikovaná osoba se zavazuji, že pokud pojistná smlouva, k níž se tato identifikace váže, podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provedu uveřejnění předmětné pojistné 
smlouvy, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným zákonem o registru smluv. Jako identifikovaná osoba se tímto rovněž zavazuji bezodkladně písemně informovat 
(postačí e-mailová zpráva) pojistitele o zaslání smlouvy správci registru smluv. Jako identifikovaná osoba se zavazuji při zaslání smlouvy správci registru smluv 
zajistit, aby byly ze zveřejňovaného znění smlouvy odstraněny veškeré informace, které se dle zákona o registru smluv nezveřejňují.

 
            podpis identifikované osoby / identifikovaných osob

Identifikaci v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, za Pojišťovnu České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 47452820, 
zapsanou v OR vedeném v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B vložce 855 provedl/a:

Příjmení a jméno: Identifikace partnera (HR) Identifikace poradce

          
 (vyplňte hůlkovým písmem)

Prohlašuji, že jsem současně ověřil/a shodu podoby výše uvedené fyzické osoby / uvedených fyzických osob s vyobrazením v průkazu totožnosti.

Datum zaznamenání a ověření

   

 podpis osoby, která provedla identifikaci



7672 (Z 3111) 10/2017strana 4

O ověření identifikačních údajů na této listině s předložením dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) je možné na území České republiky požádat 
externího partnera Pojišťovny České spořitelny nebo na jednotlivých pobočkách České spořitelny, a.s.
O ověření identifikačních údajů v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 
je možné požádat notáře nebo kontaktní místo veřejné správy (CzechPoint). O provedení identifikace sepíší tyto orgány veřejnou listinu.
Budete-li žádat o ověření identifikačních údajů v zahraničí, je možné využít příslušný zastupitelský úřad České republiky v dané zemi se službou kontaktního místa 
veřejné správy (CzechPoint) nebo zahraničního notáře. O provedení identifikace sepíší tyto orgány veřejnou listinu. Zahraniční veřejná listina musí být ověřena 
v souladu s mezinárodním právem.

Skutečný majitel
Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv 
v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným 
majitelem je
a) u obchodní korporace fyzická osoba,

1.  která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním 
kapitálu větší než 25 %,

2.  která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
3.  která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
4.  která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li 

skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 až 3,
b)  u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upra-

vujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,
1.  která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
2.  která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
3.  která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li 

skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,
c)  u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel práv-

nické osoby, která je v postavení
1. zakladatele,
2. svěřenského správce,
3. obmyšleného,
4.  osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen 

obmyšlený a
5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

Ze zákonné definice skutečného majitele vyplývá, že jde vždy o fyzickou osobu (tj. konkrétního člověka), která vykonává rozhodující vliv v právnické osobě, která 
je klientem.

Zákon dále pro jednotlivé typy právnických osob nebo uskupení bez právní subjektivity poskytuje konkrétnější parametry pro určení, koho považovat za skutečného 
majitele, a to takto:
a)  u obchodní korporace (tj. veřejná obchodní společnost, neboli v.o.s., komanditní společnost, neboli k.s., společnost s ručením omezeným, neboli s.r.o., akciová 

společnost, neboli a.s., družstvo) je to ten, kdo (a) primárně disponuje sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě více než 25 % hlasů nebo podílu 
na základním kapitálu, nebo (b) ovládá osobu splňující parametry (a), nebo (c) má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace. Pokud nelze určit 
žádnou fyzickou osobu nebo osoby, která/é by splňovaly podmínky (a) až (c), je skutečným majitelem člen statutárního orgánu, tedy např. jednatel této právnické 
osoby, a je-li statutárním orgánem další právnická osoba, pak osoba jednající jménem této další právnické osoby v obchodní korporaci.

b)  u ostatních právnických osob založených za jiným účelem než podnikání (tj. spolky, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve) 
je postup zjišťování skutečného majitele obdobný jako u obchodní korporace, tedy je to primárně ten, kdo (a) disponuje více než 25 % hlasů, nebo (b) má být 
příjemcem alespoň 25 % rozdělovaných prostředků, a nelze-li ho určit postupem dle (a), nebo (b), pak je to člen statutárního orgánu, tedy např. předseda spole-
čenství vlastníků jednotek, a je-li statutárním orgánem další právnická osoba, pak osoba jednající jménem této další právnické osoby v osobě, která je klientem.

c)  u účelového uskupení majetku (např. nadace, ústav, svěřenský fond nebo jiné uskupení bez právní subjektivity) je skutečným majitelem v závislosti na charak-
teru uskupení buď (a) osoba zakladatele, správce, nebo (b) obmyšlené osoby a nejsou-li určeny, pak osoby, v jejichž zájmu bylo uskupení založeno nebo působí, 
nebo (c) osoba oprávněná k výkonu dohledu nad uskupením.

• Aktivní entita
Entita (není FI) včetně entity zřízené v ČR nebo v jurisdikci jiné partnerské země, a která zejména:
a)  je zřízena výhradně pro náboženské, charitativní, vědecké, umělecké, kulturní, sportovní nebo vzdělávací účely, nebo profesionální organizací, obchodním 

spolkem, obchodní komorou, občanským spolkem, organizací provozovanou za účelem podpory sociální péče a je osvobozena od daně z příjmů, nemá žádné 
akcionáře nebo členy s vlastnickými nebo majetkovými účastmi na jeho příjmech nebo majetku, nebo

b)  méně než 50% hrubého příjmu za kalendářní rok je pasivním příjmem (např. úroky, dividendy) a méně než 50% držených aktiv jsou aktiva, která vytvářejí nebo 
jsou držena za účelem vytváření pasivních příjmů, a/nebo

c)  akcie jsou obchodovány na zavedeném trhu cenných papírů, nebo je propojenou osobou entity, jejíž akcie jsou obchodovány na zavedeném trhu cenných 
papírů. Jedná se např. o neziskové organizace, akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným provozující standardní podnikatelskou činnost.

• Osvobozený skutečný vlastník
  – Finanční Instituce: např. penzijní fond, důchodový fond
  – Nefinanční entita: např. Česká republika, kraj, obec, mezinárodní organizace, centrální banka

• Specifikovaná US osoba
  – Zejména právnická osoba založená v USA nebo zřízená podle US práva neobchodovaná na trzích s cennými papíry.

• Jiná US entita
  Americká entita, která
  – je společností, jejíž akcie jsou obchodovány na zavedeném trhu s cennými papíry
  – je Spojenými státy, nebo organizací v jejich výlučném vlastnictví
  – státem, přičleněným územím Spojených států nebo organizací v jejich výlučném vlastnictví
  – finanční institucí

• Pasivní entita
Entita (není FI) včetně entity zřízené v ČR nebo v jurisdikci jiné partnerské země, a která je zejména:
a)  více než 50 % hrubého příjmu za kalendářní rok je pasivním příjmem (např. úroky, dividendy) a více než 50 % držených aktiv jsou aktiva, která vytvářejí nebo 

jsou držena za účelem vytváření pasivních příjmů, a/nebo
b)  akcie nejsou obchodovány na zavedeném trhu cenných papírů, nebo je propojenou osobou entity, jejíž akcie nejsou obchodovány na zavedeném trhu cenných 

papírů. Jedná se např. o tzv. „spící“ společnosti nevykazující žádnou činnost a realizující výnosy pouze z úroků a dividend.
V případě, že klient uvede, že jde o pasivní entitu, je nutné uvést ovládající osoby včetně údaje o jejich rezidenci.
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