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Příloha 20 
 
Čestné prohlášení o vlastní majetkové struktuře žadatele do úrovně skutečných 
majitelů 
 
Prohlašuji, že ZNÁM / NEZNÁM skutečné majitele žadatele. 
 
Seznam skutečných majitelů s podílem větším než 10 %: 
 

Příjmení Jméno Identifikace123 Výše podílu v 
%124 

Charakter 
podílu 

     

     

     

     

 
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje o vlastní majetkové struktuře žadatele do úrovně 
skutečných majitelů jsou úplné, správné a pravdivé. 
 
Jsem si vědom(a) případných právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného 
prohlášení. 
 
 
V........................................dne.............................. 

.............................................................. 
Podpis žadatele (statutárního orgánu) 

                                                           
123

 Rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a 

státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další 
označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby 
124

 Skutečným majitelem se pro účely těchto Pravidel 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 10 % hlasovacích práv 
této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 10 %,  
2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1, 
3. která má být příjemcem alespoň 10 % 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 bodů 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 10 % jejích hlasovacích práv, 
2. která má být příjemcem alespoň 10 % 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. 


