IDENTIFIKAČNÍ, KONTROLNÍ
A INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

Část I. - Popis identifikované osoby
Identifikace Investora – fyzické osoby

Všechna
příjmení

jména

a

Trvalý pobyt nebo jiný
pobyt
Všechny
státy,
ve
kterých jste přihlášen/a
k pobytu delšímu než 1
rok, nebo k trvalému
pobytu
Korespondenční adresa
RČ (nebylo-li přiděleno,
tak datum narození)
Místo a stát narození
Pohlaví
Státní
(všechna
občanství)

občanství
státní

Vztahuje se na Vás
vízová povinnost pro
vstup do ČR? Pokud
ano, předložte vízum.

Průkaz totožnosti Investora

Druh
Číslo
Doba platnosti
Stát, orgán, který jej vydal

Část II. – Kontrola klienta
Tento dotazník slouží ke kontrole klienta ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění
(dále jen „Zákon“). Pokud zákazník odmítne na některou z otázek odpovědět či odpoví

nepravdivě nebo neúplně, je investiční společnost/obchodník s cennými papíry, oprávněn
odmítnout poskytnutí investiční služby nebo uskutečnění obchodu.

1. Zdroje peněžních prostředků (můžete vybrat více možností):
Já, Investor, tímto čestně prohlašuji, že peněžní prostředky použité na investici dle této Smlouvy
pocházejí z následujících zdrojů:
Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanec)
u zaměstnavatele (můžete uvést i více zaměstnavatelů):
na pozici:
přibližní čistý roční příjem:
Příjmy z podnikání, samostatně výdělečná činnost
název právnické osoby, prostřednictvím které Investor podniká:
vykonávaná funkce:
odvětví podnikání/samostatně výdělečné činnosti:
průměrná výše ročního zisku za posledních 5 let:
Příjmy z finančních nástrojů a kapitálového majetku (úroky, dividendy, podíly na zisku
společnosti, akcie, podílové listy, finanční nástroje, směnky, dluhopisy)
typ a název finančního nástroje nebo investice
(akcie, podílové listy, směnky, dluhopisy):
popis kapitálového výnosu
(prodej finančních nástrojů, vyplacená dividenda, splatnost investice):
výše realizovaného kapitálového výnosu:
Příjmy z pronájmu nemovitosti
typ pronajímané nemovitosti (činžovní dům, bytová jednotka, obytný dům):
adresa nemovitosti:
katastrální území, číslo popisné nebo orientační:
číslo listu vlastnictví:
přibližní čistý roční příjem z pronájmu:
Jiné příjmy
typ jiných příjmů (prodej majetku, dar, dědictví, úspory):
popis předmětu jiných příjmů
(popis prodaného, darovaného nebo zděděného majetku nebo zdroje úspor):
výše příjmu:

Já, Investor čestně prohlašuji, že výše uvedené informace a údaje jsou pravdivé a úplné.

Prohlášení o politicky exponované osobě (definice viz níže)

ANO, jsem politicky exponovaná osoba dle níže uvedené definice
Pokud ANO, prosíme uveďte zdroj Vašeho majetku (plat, mzda, úspory, dědictví, dar, prodej
nemovitostí, prodej akcií nebo jiných investic, prodej společnosti, zisky / dividendy společnosti,
životní pojištění nebo jiné) a výši Vašeho přibližného čistého jmění:
NE, nejsem politicky exponovaná osoba dle níže uvedené definice

Prohlášení na základě zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

ANO, mám víc než 50 % příjmů z pasivních zdrojů (jsem pasivní entitou)
Pokud ANO, prosíme o doložení vyplněného formuláře W-8-BEN
NE, nemám víc než 50 % příjmů z pasivních zdrojů (nejsem pasivní entitou)

Prohlášení o americkém statutu

ANO, jsem osoba s přiřazeným americkým statutem a americkým daňovým rezidentem
Pokud ANO, prosíme o doložení vyplněného formuláře W-9
NE, nejsem osoba s přiřazeným americkým statutem

Prohlášení o daňovém rezidenství

ANO, jsem daňovým rezidentem v ČR (tj. daně platím v ČR)
Daňové identifikační číslo:
NE, nejsem daňovým rezidentem v ČR (tj. daně platím jinde)
Daňové identifikační číslo:
V případě, že neplatíte daně v ČR, kde je platíte
(stát):

Část III. - Investiční dotazník
Vzhledem k tomu, že jste se rozhodl/a investovat do investičního fondu spravovaného REDSIDE
investiční společností, a.s., částku nižší, než je 125.000 EUR (ale minimálně částku 1.000.000 Kč),
je nutné v souladu
s § 272 odst. 1 písm. i) zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění
pozdějších předpisů, vyplnit tento investiční dotazník.
Cílem tohoto dotazníku je, aby obchodník s cennými papíry pověřený administrátorem fondu
získal dostatečné informace k ověření, že Vámi zamýšlená investice odpovídá Vašemu
finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic.

Prosíme Vás proto o zodpovězení všech níže uvedených otázek. Na veškeré informace uvedené
v tomto dotazníku se vztahuje povinnost mlčenlivosti pověřeného obchodníka s cennými papíry.

Znalosti a zkušenosti v oblasti investování
Informace o Vašich zkušenostech, znalostech, finančním zázemí či toleranci k riziku, které od Vás
na základě tohoto dotazníku obdržíme, slouží výhradně k tomu, abychom při poskytování
investičních služeb a při nabídce investičních nástrojů mohli postupovat maximálně
kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a zejména v nejlepším zájmu Vás, zákazníků. Bez těchto
informací nejsme schopni dostatečně vyhodnotit vhodnost vybraných investičních služeb a
investičních nástrojů.

1.

Jaké máte znalosti a zkušenosti v oblasti investování?

a.

Nemám znalosti a zkušenosti, oblast investic sleduji jen krátkou dobu.

b.

Oblast investic sleduji aktivně již delší dobu a uvědomuji si rizika s nimi spojená. Mám
navíc více než roční zkušenosti s investováním do investičních nástrojů.

c.

Mám VŠ vzdělání v oblasti financí, nebo se k investicím vztahuje mé povolání/
podnikání převážně vykonávané v posledních 3 letech, nebo mám více než 3 roky
zkušeností s investováním do investičních nástrojů v objemu, který představuje
významnou část mého majetku.

2.

Jaké máte znalosti a zkušenosti s jednotlivými typy investičních nástrojů/investic?

Znám = umím vysvětlit, jak nástroj funguje a znám související rizika

A. Investiční fondy (fondy peněžního trhu, dluhopisové fondy)

a.

Dosud jsem neinvestoval/anebo zkušenost kratší než 1 rok

b.

Mám zkušenost s investováním 1-3 roky

c.

Mám zkušenost s investováním 3 nebo více let

B. Investiční fondy (smíšené a akciové fondy, nemovitostní
fondy, private equity se zaměřením na energetiku)
a.

Dosud jsem neinvestoval/anebo zkušenost kratší než 1 rok

b.

Mám zkušenost s investováním 1-3 roky

c.

Mám zkušenost s investováním 3 nebo více let

C.

Akcie, dluhopisy

a.

Dosud jsem neinvestoval/a nebo zkušenost kratší než 1 rok

b.

Mám zkušenost s investováním 1-3 roky

c.

Mám zkušenost s investováním 3 nebo více let

Znám:

Znám:

Znám:

Ano
Ne

Ano
Ne

Ano
Ne

D. Vlastní investice v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

a.

Dosud jsem neinvestoval/a nebo zkušenost kratší než 1 rok

b.

Mám zkušenost s investováním 1-3 roky

c.

Mám zkušenost s investováním 3 nebo více let

E.

Vlastní investice v oblasti nemovitostí a nemovitostních
společností.

Znám:

Znám:

Ano
Ne

Ano
Ne

a.

Dosud jsem neinvestoval/a nebo zkušenost kratší než 1 rok

b.

Mám zkušenost s investováním 1-3 roky

c.

Mám zkušenost s investováním 3 nebo více let

3.

Celkový objem mých transakcí s investičními nástroji v posledních třech letech? –
pouze jedna odpověď

a.

Méně než 100 000 Kč

b.

100 000 až 500 000 Kč

c.

více než 500 000 Kč

4.

U kterého fondu hrozí s největší pravděpodobností nejvyšší ztráta?

a.

Fond peněžního trhu

b.

Akciový fond

c.

Fond zaměřený na státní dluhopisy a dluhopisy významných společností

d.

Nevím

5.

Jaký je rozdíl mezi investicí do investičního fondu a vkladem u banky? – pouze jedna
odpověď
a.

Banka je regulovaný subjekt, zatímco fond je mimo regulaci

b.

Fondy podléhají tzv. opatřením proti praní špinavých peněz, zatímco bankovní
vklady nikoliv

c.

Investice do investičního fondu není na rozdíl od vkladu u banky pojištěna u Fondu
pojištění vkladů

6.

Jak byste nejlépe vysvětlil pojem „tržní riziko“ – pouze jedna odpověď

a.

Tržní riziko je spojeno pouze s akciemi

b.

Tržní riziko znamená možnost ztráty v důsledku nepříznivého vývoje cen či sazeb
napříč různými trhy. Jedná se o souhrnný pojem pro úrokové, měnové, akciové riziko
a jiná rizika spojená s pohybem tržních cen.

c.

Tržní riziko je spojeno s investicí pouze v případě investice v cizích měnách

7.

Vyberte jedno správné tvrzení týkající se investičních fondů

a.

Investování do investičních akcií / podílových listů je bezrizikové a výnosy jsou
garantované

b.

Investiční fondy investují výhradně do vysoce likvidních aktiv

c.

Investiční fondy mají svoji strategii a rizikovost uvedenou ve statutu a dokumentu
Klíčové informace pro investory (KID)

d.

Minulé výnosy investiční fondů se obvykle odrážejí ve výnosech budoucích

Finanční zázemí, včetně schopnosti nést ztráty
V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů
a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu nám prosím dovolte požádat Vás o
vyplnění části investičního dotazníku, který se týká Vašeho finančního zázemí. Uvědomujeme si,
že zodpovězení těchto otázek pro Vás nemusí být příjemné, nicméně ptáme se proto, abychom
snížili riziko ohrožení Vašeho finančního zázemí.

8.

Jaká je výše Vašeho majetku ve vztahu k zamýšlené investici

a.

Jedná se o většinu (více než 50 %) hodnoty mého majetku.

b.

Jedná se o významnou, ne však většinu (20-50 %) mého majetku.

c.

Jedná se o menší část mého majetku (méně než 20 %).

9.

Vlastníte nějakou nemovitost?

a.

Ano, v hodnotě vyšší než 5 000 000 Kč

b.

Ano, v hodnotě nižší než 5 000 000 Kč

c.

Nevlastním žádnou nemovitost

10. Váš (nebo domácnosti) čistý příjem snížený o splátky dluhů a dalších pravidelných
závazků včetně hypotéky za posledních 12 měsíců činil
a.

Méně než 120 000 Kč

b.

120 000 až 360 000 Kč

c.

360 000 Kč až 600 000 Kč

d.

Více než 600 000 Kč

11. Nedosažení investičního cíle, např. ztráta 20 % investovaných prostředků
a.

Znamená velkou komplikaci při zajištění mých životních potřeb.

b.

Neznamená velkou komplikaci, ale musel bych omezit některé výdaje.

c.

Znamená pro mě jen zanedbatelnou komplikaci.

12. Likvidní finanční rezerva po provedení investice pokrývá veškeré výdaje domácnosti
a.

Po dobu víc jak 6 měsíců.

b.

Po dobu 3 až 6 měsíců.

c.

Méně než 3 měsíce.

13. Jste ženatý / vdaná?
a.

Ano

b.

Ne

14. Zdroje příjmů
a.

mám nepravidelný příjem (např. dle zakázek)

b.

mám pravidelný příjem – dávky (sociální péče, invalidní nebo starobní důchod apod.)

c.

mám pravidelný příjem, převažuje ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání)

d.

mám pravidelný příjem, výhradně nebo převažuje příjem ze zaměstnání

e.

mám převážně příjmy z kapitálového majetku, renta apod. (více než 50 % příjmů)

f.

Nemám stabilní příjem

15. Výše pravidelně splácených závazků včetně těch, které plánujete uzavřít během
investičního horizontu? (v % příjmu)
a. Nemám a neplánuji žádné
b. Max. 20 % čistých příjmů
c. Max. 40 % čistých příjmů
d. Nad 40 % čistých příjmů

16. Jak je pravděpodobná změna v soukromém životě, která by mohla mít za následek
zvýšení výdajů nebo snížení příjmů v horizontu 3 let (např. ztráta zaměstnání, odchod
do důchodu, narození potomka apod.)?
a.

pravděpodobnost je nižší než 33 %

b.

pravděpodobnost je zhruba 33 % až 66%

c.

pravděpodobnost je vyšší než 66 %

INVESTIČNÍ CÍLE, VČETNĚ TOLERANCE K RIZIKU
17. Jaký je vás investiční cíl?
a.

Budování finančních rezerv na stáří.

b.

Rychlé zhodnocení finančních prostředků

c.

Zhodnocení volných finančních prostředků ve střednědobém a delším horizontu,
ochrana před inflací.

18. Dáváte při investování přednost velikosti výnosu nebo spíše jistotě?
a.
b.

c.

Od své investice očekávám zejména nízké riziko. Nechci, aby její hodnota příliš
kolísala (nízká volatilita).
Investuji, abych získal větší výnos. Jsem si vědom, že hodnota mé investice může
poklesnout, ale hledám spíše střední až nižší míru kolísání investice.

Preferuji vysoké výnosy, s tím rizikem, že hodnota mé investice může výrazně
kolísat.

19. Kdybyste investovali 1 000 000 Kč, jaká ztráta hodnoty investice je pro Vás přijatelná
na konci investičního horizontu?
a. Žádná ztráta, jakákoliv ztráta je pro mě nepřijatelná
b. Ztráta maximálně 100 000 Kč, vím, že možnost vyššího výnosu je spojena s vyšším
rizikem
c. Ztráta i vyšší než 100 000 Kč, ovšem očekávám možnost vysokého zhodnocení

20. Na jakou dobu hodláte investovat, jaký je Váš investiční horizont?
a. Šest měsíců až jeden rok.
b.

Jeden až tři roky.

c.

Tři až pět let.

d.

Dlouhodobě, rozhodně delší než pět let.

21. Očekávám následující výnos z investovaných prostředků
a.

Do 3 % p. a.

b.

3-5 % p. a.

c.

6-10 % p. a.

d.

Nad 10 % p. a.

22. Jak je pro Vás důležitá možnost investici rychle přeměnit na hotové peníze?
a.
b.
c.

Mám málo jiných likvidních úspor, a proto je pravděpodobné, že v případě
nenadálých finančních obtíží danou možnost budu nucen využít.
Hodlám ponechat prostředky investovány po celou zamýšlenou dobu a
mimořádné výdaje pokrývat z jiných úspor, ovšem může reálně nastat i situace, že
budu muset výběr veškerých prostředků provést.
Mám dostatek likvidních úspor pro mimořádné situace, a proto není
pravděpodobné, že bych byl nucen větší část investovaných prostředků vybírat
před zamýšleným investičním horizontem.

Prohlášení o porozumění rizikům
23. Uvědomuji si veškerá rizika související s následujícími investičními strategiemi
ano
Politické (regulatorní) riziko ve vztahu k investicím do obnovitelných zdrojů
energie.
Riziko bonity nájemníků (covenant strength) a změny tržního prostředí ve
vztahu
k investicím do nemovitostí.
Riziko selhání bonity emitenta a riziko koncentrace ve vztahu k investicím do
pohledávek a nástrojů peněžního trhu.
Akciové riziko souvisejí s investicemi do akcií obchodovaných na regulovaném
trhu, zejména pak vysoká volatilita.

ne

Měnové riziko, hodnocení investiční akcie / podílového listu může být ovlivněná
i vývojem měnových kurzů.
Riziko nedostatečné likvidity: Investice do investičních fondů zaměřených na
private equity bude málo likvidní. V případě odkupu cenných papírů mohou být
získané peněžní prostředky nižší než za standardních tržních podmínek.
Investoři nesou riziko, že fond při větších objemech odkupů nemusí být schopen
dostát závazkům při odkupování podílových listů / investičních akcií Fondu, nebo
že může dojít k pozastavení odkupování podílových listů investičn ích fondů.

Část IV. Prohlášení Klienta
Klient potvrzuje, že obsahu tohoto dotazníku porozuměl, vyplnil jej v souladu se svým
nejlepším vědomím a při jakékoliv podstatné změně údajů uvedených v tomto dotazníku
o této změně povinnou osobu bez zbytečného odkladu vyrozumí.
Klient bere na vědomí, že všechny výše uvedené informace v částech I.-III. tohoto
dotazníku slouží povinné osobě k identifikaci a kontrole klienta podle zákona č. 253/2008
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financo vání
terorismu, v platném znění, a že neodpoví-li na některou z otázek nebo odpoví-li na
některou z otázek nepravdivě nebo neúplně, je povinná osoba oprávněna odmítnout
s klientem uskutečnit obchod nebo vstoupit do obchodního vztahu.
Klient bere na vědomí, že informace uvedené v části III. tohoto dotazníku slouží povinné
osobě, ke zjištění, zda klient může smluvně nabývat cenné papíry vydávané fondem
kvalifikovaných investorů podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a
investičních fondech, v platném znění. Klient dále podpisem prohlašuje, že se seznámil
se statutem daného investičního fondu včetně procesů spojených s nabytím
a odkoupením podílových listů/investičních akcií daného investičního fondu.
Jako osoba/osoby jednající za klienta prohlašuji/prohlašujeme, že v dotazníku
mnou/námi uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a nezkreslené. Beru/bereme na vědomí,
že odpovídám/odpovídáme za škodu způsobenou nepravdivým nebo neúplným
vyplněním dotazníku.
Část V. Definice
„skutečným majitelem“ je fyzická osoba nebo osoby, které v konečném důsledku vlastní
nebo kontrolují klienta, nebo fyzická osoba nebo osoby, jejichž jménem se transakce
nebo činnost provádí, což zahrnuje přinejmenším:
v případě společností:
fyzickou osobu nebo osoby, které v konečném důsledku vlastní nebo kontrolují
právnickou osobu prostřednictvím přímého nebo nepřímého vlastnictví dostatečného
akciového či vlastnického podílu nebo hlasovacích práv v uvedené právnické osobě,
včetně akcií na doručitele, nebo prostřednictvím kontroly jinými prostředky nad
uvedenou právnickou osobou, jež není společností kotovanou na regulovaném trhu,
která podléhá požadavkům na zveřejnění informací v souladu s právem Unie nebo která
podléhá
rovnocenným
mezinárodním
standardům
zajišťujícím
přiměřenou
transparentnost informací o vlastnictví. Indikátorem přímého vlastnictví je akciový podíl
25 % plus jedna akcie či vlastnický podíl větší než 25 %, který v klientovi drží fyzická osoba.
Indikátorem nepřímého vlastnictví je akciový podíl 25 % plus jedna akcie či vlastnický
podíl větší než 25 %, který v klientovi drží společnost kontrolovaná jednou nebo více
fyzickými osobami nebo několik společností kontrolovaných stejnou fyzickou osobou
nebo fyzickými osobami. Toto ustanovení platí, aniž je dotčeno právo členských států
rozhodnout o tom, že indikátorem vlastnictví nebo kontroly může být nižší procentní
podíl. Kontrolu jinými prostředky lze určit mimo jiné v souladu s kritérii stanovenými v čl.

22 odst. 1 až 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (29); fyzickou osobu
nebo osoby ve vrcholném vedení, jestliže po vyčerpání všech možných prostředků a za
podmínky, že neexistuje žádné důvodné podezření, není identifikována žádná osoba
podle bodu i) nebo jestliže existuje pochybnost o tom, že identifikovaná osoba nebo
osoby jsou skutečnými majiteli; povinné osoby vedou záznamy o krocích učiněných k
identifikaci skutečného majitele podle bodu i) a tohoto bodu.
Politicky exponovanou osobou se pro účely této směrnice a ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5
Zákona rozumí: fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním
nebo regionálním významem celostátní působností, jako je zejména:
hlava státu, předseda vlády,
vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, st átní 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 bankovní 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.
Za osobu blízkou politicky exponované osobě se rozumí fyzická osoba, která je:
osobou blízkou k této politicky exponované osobě,
společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě
svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako
politicky exponovaná osoba, nebo je o ní společnosti REDSIDE známo, že je v
jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s touto osobou,
skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného
obdobného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě
známo, že byly vytvořeny ve prospěch politicky exponované osoby.
Ověřil:
jméno, příjmení a společnost
vázaného
zástupce/investičního
zprostředkovatele/zaměstnance
Společnosti (dále jen „obchodník“)
Email obchodníka:

Telefon obchodníka:
Datum provedení identifikace a
podpis obchodníka:
V

dne

podpis investora

