
INFORMACE O KLIENTOVI PODLE ZÁKONA Č. 297/2008 Z.Z..
O OCHRANĚ PŘED LEGALIZACÍ PŘÍJMŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI  

A O OCHRANĚ PŘED FINANCOVÁNÍM TERORISMU

Arca Brokerage House je povinen podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu vyhodnocovat u každého potenciálního klienta riziko legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terori-
smu. Proto jsme si dovolili položit ďalší otázky v Investičním dotazníku a jejich prostřednictvím zjistit:

1. Zda potenciální klient vykonává rizikovou podnikatelskou činnost:
  (*) Rizikovou podnikatelskou činností se rozumí zejména (i) rozhodující vliv (faktický nebo právní) na řízení nebo provozování, resp. 

(ii) vlastnictví alespoň 25 % nebo možnost vykonávat alespoň 25 % hlasovacích práv, resp. (iii) jakýkoliv příjem výnosů z činnosti 
směnárny, kasina, realitní společnosti, aukční síně, herny, tipovací kanceláře, obchodu se starožitnostmi, zastavárny, společnosti 
podnikající ve stavebnictví, autobazaru, společnosti poskytující ubytovací, erotické nebo stravovací služby, obchodu s alkoholem, 
tabákem, drahými kovy, nebo kovy.

2.  (**) Zda potenciální klient působí v komunální nebo celostátní politice, resp. je veřejný funkcionář, resp. vykonává povolání, při 
kterém se přerozdělují prostředky z fondů Evropské Unie.

3. Zda je potenciální klient skutečným majitelem, (pokud je klient právnická osoba).
  (***) Skutečným majitelem se pro účely 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 kor-

porace 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 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 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.

4.  Zda je potenciální klient politicky exponovanou osobou
 (****) Zákon za politicky exponovanou osobu považuje

 a)  fyzickou osobu, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hla-
va 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 ban-
kovní 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 uspořá-

dání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blíz-
kém 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).



FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Pro účely plnění povinností Arca Brokerage House v souvislosti s dodržováním daňových zákonů a k zajištění výměny daňových 
informací vyplývajících zejména z mezinárodní smlouvy uzavřené mezi Slovenskou republikou a Spojenými státy Americkými (dále 
jen „USA“) v souvislosti se zlepšením dodržování mezinárodních daňových zákonů a zavedením zákona FATCA (Foreign Account Tax 
Compliance Act) se klient zavazuje informovat Arca Brokerage House, zda je občanem nebo daňovým rezidentem USA a předložit 
doklady prokazující tuto skutečnost. Pokud klient nesplní svůj závazek uvedený v předchozí větě, je Arca Brokerage House oprávněn 
odmítnout uzavření smluvního vztahu nebo ukončit existující smluvní vztah.

Daňový rezident USA pro účely FATCA:
–  občan USA, včetně osoby narozené v USA, přičemž je rezidentem v jiné zemi (který neztratil US občanství),
–  osoba s bydlištěm v USA, včetně osob vlastnících zelenou kartu,
–  některé osoby, jejichž pobyt v USA překročí stanovenou hranici počtu dní v roce,
–  podnikatelský subjekt zřízený v USA nebo podle právních předpisů USA

Občan USA:
– osoba narozená v USA,
– osoba, jejíž rodič je občanem USA,
– bývalý cizinec naturalizovaný jako občan USA,
– o soba narozená v Puerto Rico, Guamu nebo na Amerických panenských ostrovech.

Podnikatelský subjekt USA:
– právnická osoba registrovaná v USA,
– právnická osoba s daňovým domicilem v USA,
–  právnická osoba, jejíž vlastník nebo konečný uživatel výhod je rezidentem USA pro daňové účely.




