
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA O SKUTEČNÝCH VLASTNÍCÍCH AKCIÍ REGISTROVANÝCH 
V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA („CDCP“) PŘI VYPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉHO 
NÁVRHU SMLOUVY ZE STRANY SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA 
A.S. NA ODKUP AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. 
 
Toto čestné prohlášení je nutné číst a vykládat společně s veřejným návrhem společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063 se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, 
Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20623 
(„Navrhovatel“), uveřejněným na internetových stránkách Navrhovatele, který se vztahuje na odkoupení akcií 
(ISIN: CZ0009000089) vydaných Navrhovatelem („Veřejný návrh”). Pokud není dále výslovně stanoveno 
jinak, mají definice použité ve Veřejném návrhu stejný význam i v tomto čestném prohlášení. 
 
Název Účastníka:  ………………………………………………………………………………………………… 
Adresa:  ………………………………………………………………………………………………… 
IČ:  ………………………………………………………………………………………………… 
Datum výplaty:  ………………………………………………………………………………………………… 
Typ výnosu z CP: příjem z prodeje 
 
1 2 3 4 5 6 
NÁZEV ÚČTU  
 

IČ/RČ 
 

POČET 
CP  

STÁT DAŇOVÉ 
REZIDENCE 

Adresa/sídlo důvod 
zajištění  
 

      
      
      
* Účastník vyplní všechny požadované údaje v tabulce. Tabulka může tvořit samostatnou přílohu tohoto prohlášení.  
 
Vyplnění tabulky k výplatě výnosu z cenných papírů: 
 
A. Skutečný vlastník je právnická nebo fyzická osoba – daňový rezident České republiky 

- Účastník vyplní ve sloupci 4 „Česká republika“ a ve sloupci 6 „bez zajištění - Rezident ČR“ 
- Českým daňovým rezidentům je částka vyplácena v hrubé výši 
- Účastník uvedených právnických a fyzických osob čestně prohlašuje, že jsou skutečnými vlastníky 

příjmů evidovaných v CDCP a že tyto příjmy jsou jejich příjmem podle daňového práva České 
republiky 

- Účastník se zavazuje uchovávat a kdykoliv po dobu deseti let od výplaty pro účely daňové kontroly 
na požádání předložit (i) u fyzických osob číslo OP nebo čestné prohlášení, že jsou skutečnými 
vlastníky a daňovými rezidenty ČR nebo (ii) u právnických osob výpis z obchodního rejstříku  
a čestné prohlášení, že jsou skutečnými vlastníky a daňovými rezidenty ČR 

 
B. Skutečným vlastníkem příjmů je zahraniční osoba (fyzická nebo právnická) s uzavřenou smlouvou  

o zamezení dvojímu zdanění (Smlouva o ZDZ), pokud se nejedná o rezidenta EU či EHP 
- Účastník vyplní ve sloupci 4 příslušný stát rezidence a ve sloupci 5 „Smlouva o ZDZ“ 
- Zahraničním vlastníkům příjmů bude sraženo 1% zajištění dle příslušné smlouvy o ZDZ, pokud 

smlouva stanoví, že je daný příjem zdaňován v České republice nebo pokud skutečný vlastník 
nedoloží rezidenci sám prostřednictvím daňového domicilu či prostřednictvím prohlášení Účastníka 

- Účastník se zavazuje uchovávat a kdykoliv po dobu deseti let od výplaty pro účely daňové kontroly 
na požádání předložit čestná prohlášení těchto zahraničních osob, že jsou skutečnými vlastníky,  
a potvrzení o daňovém domicilu 
 

C. Skutečným vlastníkem příjmů je zahraniční osoba (fyzická nebo právnická), která je daňovým 
rezidentem ve státě EU, EHP 
- Účastník vyplní ve sloupci 4 příslušný stát rezidence a ve sloupci 6 „EU, EHP – nezajišťovat“. 
- Účastník se zavazuje uchovávat a kdykoliv po dobu deseti let od výplaty pro účely daňové kontroly 

na požádání předložit čestná prohlášení těchto zahraničních osob, že jsou skutečnými vlastníky,  
a potvrzení o daňovém domicilu. 
 

D. Skutečným vlastníkem příjmů je zahraniční osoba (fyzická nebo právnická), která je daňovým 
rezidentem státu, se kterým není uzavřena platná smlouva o ZDZ, nebo ve třetím státě, s nímž uzavřela 
Česká republika dohodu o výměně informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmu, nebo 
státu, který je smluvní stranou mnohostranné mezinárodní smlouvy obsahující ustanovení o výměně 
daňových informací v oblasti daní z příjmů platné i pro Českou republiku 



- Účastník vyplní ve sloupci 4 příslušný stát rezidence a ve sloupci 6 „Nesmluvní země“ 
- Zahraničním vlastníkům příjmů bude sraženo 1% zajištění 
- Účastník uvedených zahraničních osob čestně prohlašuje, že jsou skutečnými vlastníky příjmů 

evidovaných v CDCP a že tyto příjmy jsou jejich příjmem podle daňového práva státu, jehož jsou 
daňovým rezidentem 

- Účastník se zavazuje uchovávat a kdykoliv po dobu deseti let od výplaty pro účely daňové kontroly 
na požádání předložit čestná prohlášení těchto zahraničních osob, že jsou skutečnými vlastníky  
a daňovými rezidenty daného smluvního státu, případně čestná prohlášení o daňové rezidenci 

 
 
E. Skutečný vlastník příjmů je daňovým rezidentem v jiném, než ve smluvním státě dle bodů A až D, nebo 

nedodá žádné podklady 
- Účastník vyplní ve sloupci 4 příslušný stát rezidence a ve sloupci 6 „Nedoloženo/Nesmluvní země“ 
- Zahraničním vlastníkům příjmů bude sraženo 1% zajištění 

 
F. Účastník se zavazuje bezodkladně písemně informovat společnost PPF banka a.s., která byla pověřena 

vypořádáním Veřejného návrhu, nebo přímo společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., či 
jejímu právnímu nástupci o všech změnách výše uvedených skutečností, které mohou ovlivnit režim 
zdanění Kupní ceny v rámci Veřejného návrhu. 
 

G. Účastník se zavazuje nahradit škodu společnosti PPF banka a.s., která byla pověřena vypořádáním 
Veřejného návrhu, nebo společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., či jejímu právnímu 
nástupci vzniklou v důsledku uvedení údajů v tomto prohlášení, které neodpovídají skutečnosti, nebo v 
důsledku nepředložení dokumentů, které má podle tohoto čestného prohlášení uchovávat, pro účely 
daňové kontroly. 

 
 
V  ……………………………  
Dne  …………………………… 
 
 
 
 

……………………………………   
jméno, příjmení, funkce a podpis  

osoby oprávněné jednat za Účastníka 
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