
Prohlášení klienta o politicky exponované osobě  Z3113
Příjmení, jméno, titul

Rodné číslo Místo narození Státní občanství  

          
(nebylo-li přiděleno rodné číslo, pak uveďte datum narození)

Trvalý nebo jiný pobyt (uveďte typ pobytu)

 
Ulice Č.p. PSČ

              
Obec Stát

      

Prohlašuji, že  nyní jsem (nebo jsem v posledních 12 měsících byl/a) politicky exponovanou osobou, nebo  jsem (nebo jsem v posledních 12 měsících 
byl/a) 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.
V případě kladné odpovědi (v návaznosti na váš status politicky exponované osoby) vyplňte jednu z následujících možností:

a)  Vykonávám nebo jsem v posledních 12 měsících vykonával/a následující významnou veřejnou funkci: 

   

b)  Jsem osobou blízkou k této osobě: 

    
 která vykonává nebo v posledních 12 měsících vykonávala tuto významnou veřejnou funkci: 

  

 a k této osobě jsem v následujícím vztahu osoby blízké: 

 

c)  Jsem společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, 
jako osoba ve významné veřejné funkci, nebo v jiném blízkém podnikatelském vztahu s takovou osobou, přičemž jde o tuto právnickou osobu/svěřenský fond/
uspořádání bez právní osobnosti/jiný blízký podnikatelský vztah:

    
   ve které je angažována rovněž následující osoba:  

   

 která vykonává nebo v posledních 12 měsících vykonávala tuto významnou veřejnou funkci:

 

Prohlašuji, že zdrojem příjmů, které budou použity k placení pojistného, jsou následující příjmy:

 příjmy ze závislé činnosti      příjmy z podnikání      jiný zdroj (uveďte konkrétně) 

 

Informace o zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu 
Podpisem tohoto formuláře berete na vědomí, že vaše identifikační a kontaktní údaje zpracovává pojišťovna pro nezbytné plnění smlouvy a na základě svých 
oprávněných zájmů a pro splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Informace 
o zpracování vašich osobních údajů, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky, právo na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu 
Informace o zpracování osobních údajů v pojištění osob, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

Datum Příjmení, jméno pojistníka

          
   podpis pojistníka
  Příjmení, jméno pojištěné osoby

          
   podpis pojištěné osoby

  Příjmení, jméno příjemce plnění    

          
   podpis příjemce plnění

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897.
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Politicky exponovaná osoba 
Politicky exponovanou osobou (dále jen „PEP“) se pro účely AML zákona 
rozumí:
a)  fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním 

nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, 
vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní 
tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí 
představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního 
soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí 
obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady 
centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo 
zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní 
korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, 
anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala 
v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci, 

b) fyzická osoba, která je
 1.  osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
 2.   společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, 

popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez 
právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné 
osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu 
s osobou uvedenou v písmenu a), nebo

 3.   skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu 
nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je 
povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené 
v písmenu a).

Ze zákonné definice vyplývá, že pod pojem PEP spadají 2 kategorie osob: 
a) Osoba, která je sama v některé významné veřejné funkci 
b)  Osoba, která je k osobě ve významné veřejné funkci v blízkém, příbuzenském 

nebo blízkém podnikatelském poměru

AML zákon pak osobu pod písm. a) blíže specifikuje tak, že jde o osobu:
- Fyzickou (tj. konkrétního člověka)
-  Ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, 

přičemž je irelevantní, zda veřejnou funkci vykonává v ČR nebo v jiném státě
-  Vždy jde o osobu uvedenou v demonstrativním výčtu uvedeném v § 4 odst. 

5 písm. a) AML zákona
-  Pojem významná veřejná funkce s regionálním významem zahrnuje pouze 

osobu v postavení starosty, primátora a hejtmana
-  Pojem významná veřejná funkce naopak v žádném případě nenaplňuje 

středně postavený nebo nižší úředník

AML zákon pak osobu pod písm. b) blíže specifikuje tak, že jde o osobu:
- Fyzickou (tj. konkrétního člověka)
- Splňuje alespoň jednu z těchto podmínek:
  •  Je osobou blízkou k osobě pod písm. a), tedy je to příbuzný v řadě přímé, 

sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího 
registrované partnerství. 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

  •  Je s osobou pod písm. a) propojena prostřednictvím právnické osoby 
nebo jiného podnikatelského uskupení, a to tak, že jsou spolu s osobou 
pod písm. a) společníky právnické osoby nebo jsou spolu skutečnými 
majiteli právnické osoby nebo je jeden z nich společník a druhý skutečný 
majitel téže právnické osoby. Případně jsou tyto osoby podnikatelsky 
jinak propojeny (např. jedna je tichým společníkem ve společnosti druhé) 
a s tímto propojením je Kooperativa seznámena

  •  Je s osobou pod písm. a) propojena prostřednictvím právnické osoby 
nebo jiného uspořádání bez právní subjektivity (např. svěřenský fond) 
tak, že tato právnická osoba nebo uspořádání bez právní subjektivity 
byly vytvořeny ve prospěch osoby pod písm. a) a Kooperativa je s touto 
skutečností seznámena. 

V souladu s § 54 odst. 8 AML zákona se osoba považuje za PEP ještě po dobu 
12 měsíců ode dne, kdy politicky exponovaná osoba přestala vykonávat 
příslušnou funkci. Ještě po tuto dobu se tedy uplatní všechna omezení 
a povinnosti vztahující se k PEP. 

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 upravujícího 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 právnické 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 společenství 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 charakteru 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.
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