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PROHLÁŠENÍ O PŮVODU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ URČENÝCH 

K INVESTOVÁNÍ 

Ve smyslu AML zákona1 je XTB povinna uplatňovat opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování tero-

rismu, včetně průběžného sledování obchodních vztahů Zákazníků. S ohledem na výše uvedené žádáme o poskytnutí 

následujících informací týkající se původu finančních prostředků určených k investování u XTB. 

Osobní údaje Zákazníka: 

Jméno a příjmení / Název Zákazníka  

Číslo smlouvy (dále jen „Smlouva“)  

Tímto prohlašuji, že finanční prostředky vložené za posledních 12 měsíců na Obchodní účet2 / Obchodní účty vedené XTB 

na základě Smlouvy3 pocházejí z následujících zdrojů (uveďte prosím všechny): 

 příjmy ze zaměstnání, bonusy a prémie, sociální příspěvky a dávky související se zaměstnáním 

 manažerská smlouva 

 smlouva o dílo či zhotovení věci 

 svobodné povolání 

 dědictví nebo dar 

 výhra v loterii 

 právoplatné a závazné rozhodnutí soudu, kterým se přiznává např.: náhrada škody, vyrovnání nebo výživné 

 starobní důchod, invalidní důchod nebo jiné sociální dávky 

 pronájem nebo prodej nemovitostí, včetně příjmů z nákupu a prodeje nemovitostí 

 prodej starožitností, šperků nebo uměleckých děl 

 úvěr nebo půjčka 

 investiční fond, bankovní vklad nebo dluhopisy  

 zisky z CFD, Akcií CFD, ETF CFD, syntetických akcií, ETF, opcí, výnosy z prodeje cenných papírů, akcií, podílů a výko-

nu práv z nich vyplývající 

 samostatná ekonomická činnost 

 pronájem, leasing, prodej 

 prostředky pocházející z financování skutečného majitele4 

 provize nebo úroky 

 honorář 

 příjmy z prodeje práv duševního vlastnictví, včetně patentů 

 příjmy z franšízy 

 jiné (uveďte prosím): _____________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________ 
 

Jméno a příjmení Zákazníka / Osoby 
oprávněné zastupovat Zákazníka 

_____________________________ 
 

Datum 

_____________________________ 
 

Podpis 

 

                                                           
1 Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění. 
2 Obchodní účet ve smyslu definice Obchodních podmínek poskytování investičních služeb společností X-Trade Brokers DM S. A. 

spočívajících v realizaci příkazů k nákupu nebo prodeji vlastnických práv a cenných papírů, správě vlastnických účtů a peněžních účtů. 
3 Rámcová smlouva o realizaci příkazů na nákup nebo prodej vlastnických práv, správu vlastnických účtů a peněžních účtů, popisující 
pravidla, podle nichž se provádějí Obchodní pokyny ve vztahu k Finančnímu nástroji prostřednictvím Obchodního účtu, a to včetně všech 

příloh. 
4 V České republice je skutečný majitel definován § 3 - § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, podle něhož platí, že 

se jím rozumí fyzická osoba, která která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem, má fakticky nebo právně možnost  
vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání. Zákon o 
evidenci skutečných majitelů dále stanoví pomocná kritéria, na jejichž základě je skutečný majitel určen pro konkrétní právnické osoby 

(nebo svěřenské fondy či jiná právní uspořádání). 


