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IdentIfIkace/kontrola  
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IČ (identifikační číslo): Místo podnikání: 

IČ (identifikační číslo): Sídlo:

Obchodní firma 
nebo název: 

Obchodní firma 
nebo název: 

Skutečný 
vlastník: 

Trvalé bydliště/ 
/Bydliště:

Politicky exponovaná osoba 
ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.: Ano Jméno, 

funkce:

Totožnost ověřena podle: Občanského průkazu Cestovního pasu Jiného dokladu

Pokud fyzIcká osoba vystuPuje ve vztahu jako PodnIkatel, vyPlňte: 

Pokud fyzIcká osoba jedná v obchodu jménem PrávnIcké osoby, vyPlňte:

Členové statutárního orgánu  (jméno, příjmení a rodné číslo; lze nahradit přiložením výpisu z obchodního rejstříku):    

Jméno, příjmení 
a rodné číslo: 

Uveďte, jak klient prokázal zdroje finančních prostředků:

Účel a zamýšlená povaha obchodu: JinéNaspoření finančních prostředků 

Daňovým přiznánímDoložením pracovního poměru Jinak

Jméno, příjmení 
a rodné číslo: 

důvod Provedení IdentIfIkace: Sjednání smlouvy Změna Vklad Výplata dávky   Podezřelý obchodJiná výplata

Číslo dokladu: Platnost do: Vydán kým:

důvod Provedení kontroly: Politicky 
exponovaná osoba

Vklad nad 
15 000 EUR

Podezřelý 
obchod

Změna výše 
příspěvku

Sjednání 
smlouvy

Příloha ke smlouvě číslo:

Klient Oprávněná/určená osoba pro případ úmrtí Jiná osobaIdentIfIkovaná/kontrolovaná osoba: (Zaškrtněte pouze jednu možnost.)

Vyhrazeno pouze pro potřeby PSČP
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Příjmení: 

Místo  
narození:

Státní 
občanství: Muž Žena

Titul: Jméno: 

Číslo 
pojištěnce:

Vyplňuje pouze cizinec, 
bylo-li mu číslo přiděleno.

Rodné  
číslo:

Nebylo-li přiděleno, vyplňte datum 
narození ve formátu DD.MM.RRRR.

Datum 
podpisu: Podpis klienta

Potvrzuji, že všechny výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé 
a že jsem nezamlčel žádné důležité údaje, které mi  jsou nebo 
mohou být známy, a zavazuji se bez zbytečného odkladu nahlásit 
penzijní společnosti jejich změnu.

Potvrzuji, že jsem všechny údaje i shodu podoby podle dokladu totožnosti, resp. údaje podle dokladu o existenci právnické osoby, řádně ověřil 
a že jsem kontrolu provedl v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Podpis nadřízeného

Příjmení, jméno a funkce nadřízeného: 

Datum 
podpisu:

Příjmení a jméno zprostředkovatele: 

Datum 
podpisu:

Souhlasím Nesouhlasím 

vyjádření nadřízeného ke schválení obchodu s PolItIcky exPonovanou osobou: 

. . 2 0 1

. . 2 0 1

. . 2 0 1

Razítko a podpis zástupce PSČP a ČP  
na základě plné moci / zaměstnance ČP 

(zprostředkovatele)

Vyhrazeno pouze pro  
potřeby České pojišťovny
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Pokyny Pro vyPlnění formuláře

A á B C č d ď e é ě f g h i j k l m n o ó Öí Q R ŘPÄ Ć Ë Ľ Ň Ń Ô Ŕ

S š t ť u ú ů v w x y Z Ž ’ . , ;Ý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 / (Ü )Ś Ź

Jelikož je formulář zpracováván elektronicky, je nutné jej vyplňovat pečlivě a dodržovat následující pokyny:

 pro vyplňování používejte kuličkové pero píšící nejlépe černě, výjimečně modře (jiné barvy nejsou povoleny);
 údaje vyplňujte jen do naznačených políček, každý znak (včetně mezer, čárek a teček) do samostatného políčka;
 údaje vyplňujte pečlivě a nepřetahujte okraje políček;
 kódy zemí uvádějte dle následujícího vzoru: Slovenská republika SVK, Spolková republika Německo DEU, Polská republika POL, Rakouská republika AUT atd.;
 pro vyplňování používejte velká tiskací písmena a číslice dle vzoru;
 zaškrtávací pole vyplňujte čitelným křížkem a nepřetahujte do jiných polí.

Vzor písma pro vyplňování formuláře:

Vzor vyplňování zaškrtávacích polí:

Správně: Špatně:

a) fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, jako 
je například:

 hlava státu,
 nebo předseda vlády, 
 ministr, náměstek nebo asistent ministra, 
 člen parlamentu, 
 člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, 
proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky,

 člen účetního dvora, 
 člen vrcholného orgánu centrální banky, 
 vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech,
 člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu,
 velvyslanec nebo chargé d´affaires, 

nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské unie 
nebo jiných mezinárodních organizací, a to po dobu výkonu této funkce a dále po 
dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce, a která:

1. má bydliště mimo Českou republiku, nebo

2. takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou republiku, 

b) fyzická osoba, která:

1. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském, partnerském anebo 
v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském, 

2. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi 
nebo dceři osoby uvedené v písmenu a) osobou ve vztahu manželském (zeťové, 
snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu,

3. je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě 
svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního 
řádu, 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

4. je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného 
obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, 
že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Politicky exPonovanou osobou se Pro účely zákona č. 253/2008 sb. rozumí:

a) u podnikatele
1. fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo 

rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku tohoto podnikatele; 
nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby 
nebo jiných osob,

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,

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

4. fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti 
tohoto podnikatele,

b) u nadace nebo nadačního fondu

1. fyzická osoba, která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných 
prostředků, 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,

c) u sdružení podle jiného právního předpisu, 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,

2. která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo

3. v jejímž zájmu byly založeny nebo v jejímž zájmu působí, nebylo-li rozhodnuto, 
kdo bude příjemcem jejich výnosů.

skutečným majitelem se Pro účely zákona č. 253/2008 sb. rozumí:
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