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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – MAJETEK POLITICKY EXPONOVANÉ OSOBY
Já, níže podepsaný/á:

Jméno, příjmení: ………….
Trvalý pobyt: …………..
Rodné číslo/datum narození: …………….
tímto prohlašuji, že
Jsem politicky exponovanou osobou (neboli PEP, viz definice na další straně)
Funkce politicky exponované osoby
Země výkonu funkce politicky exponované osoby
Jsem osobou blízkou k politicky exponované osobě (neboli PEP, viz definice na další straně)
Vztah k politicky exponované osobě (rodinná vazba /
jiná vazba)
Informace o politicky exponované osobě / funkce
politicky exponované osoby
Země výkonu funkce politicky exponované osoby
Nejsem politicky exponovanou osobou ani osobou blízkou k politicky exponované osobě
V souladu s požadavky § 9 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu současně uvádím následující informace o mých příjmech a majetku z důvodu, že jsem PEP.
Zdroj příjmu / Původ majetku PEP
Čistý měsíční
činnosti

příjem

ze

Upřesnění příjmu / původu majetku PEP

Hodnota (v Kč)

Upřesnění majetku PEP

Hodnota (v Kč)

závislé

1/12 čistého ročního příjmu
z podnikatelské činnosti
Čistý měsíční příjem z pronájmu
majetku, poskytnutých půjček,
investic, apod.
Jiný zdroj příjmu / původ majetku
(důchod, půjčky, prodej nemovitosti,
dědictví, restituce, prodej společnosti,
apod.)
Majetek PEP
Nemovité věci
Movité věci (např. motorová vozidla,
cenné kovy, apod.)
Finanční aktiva (např. finanční
prostředky na bankovních účtech,
spořící produkty, apod.)
Investice
Jiný majetek
Zároveň se zavazuji, že budu Modrou pyramidu informovat o všech skutečnostech, které budou mít vliv na obsah tohoto
čestného prohlášení.
Identifikace Zprostředkovatele přebírajícího čestné prohlášení
ČPM

IČP

Jméno a příjmení:
Datum

Podpis klienta

Podpis Zprostředkovatele

Místo
______________________________

_____________________________
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – MAJETEK POLITICKY EXPONOVANÉ OSOBY
Definice politicky exponované osoby (PEP):
a)

b)

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,
fyzická osoba, která je
1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
(Dle občanského zákoníku je osobou blízkou příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle
jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); 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)
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).

