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ATTACHMENT 1 – Declaration of the beneficial owner of the Income (Type A) – to be signed by Czech tax residents  

 

PROHLÁŠENÍ SKUTEČNÉHO VLASTNÍKA / DECLARATION OF BENEFICIAL OWNERSHIP (VERSION JUNE 2020)  

Česká fyzická osoba / česká společnost  

Czech individual / Czech Company   

DIČ nebo datum narození  

TIN (Tax Identification Number) or date of birth  

Adresa   

Address   

(„Skutečný vlastník“ / „Beneficial Owner“) 

Skutečný vlastník tímto prohlašuje, že je daňovým rezidentem České republiky, je skutečným vlastníkem příjmu, a že tento 
příjem je podle daňového práva České republiky považován za jeho příjem.  

Beneficial Owner hereby declares that it is a tax resident of  the Czech Republic, is the beneficial owner of the income and that 
the income is considered as an income of the Beneficial Owner under the tax legislation of the Czech Republic.  

Pojem "příjem" výše znamená jakékoliv dividendy, kupóny nebo jakýkoliv jiný příjem inkasovaný pro Skutečného vlastníka v 
České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin,  
North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní 
činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, 
Bucharova 2641/14, PSČ: 158 02, IČ 28198131, zapsané v  obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
značka A 59288 („Citibank“) nebo plynoucí z cenných papírů Skutečného vlastníka držených prostřednictvím Citibank jménem 
Skutečného vlastníka nebo jménem Citibank nebo jménem třetí strany u České národní banky, Centrálního depozitáře  cenných 
papírů, a.s., nebo u jakéhokoliv depozitáře cenných papírů, rejstříku nebo zprostředkovatele cenných papírů v  České republice. 

The term “income” above means any dividends, coupons or any other income collected for Beneficial Owner  in the Czech 
Republic by Citibank Europe plc, company established and existing under the Irish law, registered seat at Dublin, North Wall 
Quay 1, Ireland, registered in the Register of Companies in the Republic of Ireland, under the number 132781, conducting its 
business in the Czech Republic through Citibank Europe plc, organizační složka, registered seat at Prague 5, Stodůlky, 
Bucharova 2641/14, ZIP Code 158 02, Reg. No. 28198131, registered in the Commercial Register with the Municipal Court in 
Prague, File Number A 59288  (“Citibank”) or accruing from securities of Beneficial Owner kept in custody of Citibank  in name 
of Beneficial Owner or in name of Citibank or in name of a third party in Czech National Bank, Centrální depozitář cenných 
papírů, a.s. or in any other securities depository, registry or intermediary in the Czech Republic.  

Skutečný vlastník tímto/ Beneficial Owner hereby 

  Prohlašuje / declares 

  Neprohlašuje / does not declare 

(vyberte jednu možnost / select one) 

že je poskytovatelem finančních služeb schváleným pro poskytování penzijního pojištění a že:   

that it is a provider of financial services approved to provide pension insurance and that: 

(i) je provozován na principu fondového hospodaření a  

it is operated as a fund (fund scheme); and  

(ii) je zřízen pro účely poskytování důchodových dávek mimo povinný důchodový systém 1 na základě dohody nebo 
smlouvy a vykonává činnosti z toho přímo vyplývající a  

 
1 Nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejic h 

rodiny pohybující se v rámci Společenství; nařízení Rady (ES) č. 859/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se působnost nařízení (EHS) č. 

1408/71 a nařízení (EHS) č. 574/72 rozšiřuje na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují p ouze z důvodu 

jejich státní příslušnosti 
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it has been set up in order to provide pension benefits beyond the obligatory pension system 2 based on an 
agreement or contract and exercise activities directly arising therefrom; and 

(iii)  je povolen a provozován v České republice a podléhá dohledu příslušných orgánů.  

it has been licensed and runs its business on the territory of the Czech Republic and is supervised by relevant 
authorities. 

V případě, že by se výše uvedené skutečnosti změnily u kteréhokoliv v  budoucnu obdrženého příjmu, zavazuje se Skutečný 
vlastník o změnách neprodleně písemně informovat Citibank. 

In case that any of the above mentioned facts related to any future income changes Beneficial Owner  undertakes to inform 
Citibank about these changes in writing without undue delay. 

Skutečný vlastník bere na vědomí, že se Citibank při poskytování služeb Skutečnému vlastníkovi nebo osobám zvo leným 
Skutečným vlastníkem bude na toto prohlášení spoléhat. Skutečný vlastník žádá Citibank, aby informace uvedené v  tomto 
prohlášení použila v souvislostmi s inkasem výnosů nebo jistin z investičních nástrojů Skutečného vlastníka a podáváním 
žádostí o vratky sražené daně v souvislosti s investičními nástroji Skutečného vlastníka a zavazuje se podle § 2890 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nahradit Citibank veškerou škodu, která Citibank vznikne 
v důsledku toho, že takové informace pro uvedené účely použije, zejména škodu vzniklou Citibank v  důsledku toho, že 
informace uvedené v tomto prohlášení jsou nepřesné nepravdivé nebo zavádějící.  

Beneficial Owner acknowledges that Citibank will rely on this declaration when providing services to the Beneficial Owner or 
entities appointed by the Beneficial Owner Beneficial Owner requests Citibank to use the information stated in this declaration 
in connection with the collection of income or notional amount from Beneficial Owner's investment instruments and submission 
of tax reclaim requests in connection with Beneficial Owner's investment instruments and undertakes pursuant to § 2890 of 
Act no. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended, to indemnify Citibank for any damage tha t Citibank may incur as a result of 
using such information for above mentioned purposes, in particular the damage incurred by Citibank as a result of the 
information contained in this statement being inaccurate, untrue or misleading.  

Níže uvedené osoby prohlašují, že jsou oprávněné a zmocněné k podepsání tohoto prohlášení za Skutečného vlastníka.  

The undersigned person(s) declare to be authorised and entitled to sign this declaration on behalf of the Beneficial Owner.  

Fyzická osoba / společnost  

Individual / Company   

Místo a datum  

Place and date  

Jméno a pozice  

Name and title  

Podpis    

Signature    

 

 
 
2 Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons and their 
families moving within the Community; Council Regulation (EC) No 859/2003 of 14 May 2003 extending the provisions of Regulati on (EEC) 
No 1408/71 and Regulation (EEC) No 574/72 to nationals of third countries who are not already covered by those provisions solely on the 
ground of their nationality 


