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I. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

ve vztahu k investici dle Smlouvy o správě investice 
 

 
 

Jméno a příjmení/název:   

Rodné číslo/IČ:   

Adresa trvalého pobytu/sídlo:   

(dále jen „Klient“) 

 

Název: Peníze pod kontrolou s.r.o. 

IČ: 075 46 068 

Sídlo: Velké náměstí 116/7, 397 01 Písek 

Zástupce správce: Ing. Jakub Hesoun, jednatel společnosti 

(dále jen „Správce“) 

 

Klient tímto prohlašuje, že zamýšlí svěřit Správci do správy investici jako kvalifikovaný investor 
ve smyslu ustanovení § 272 zákona č. 240/2013 Sb., zákona o investičních společnostech 
a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), a to investici v minimální 

částce 125 000 EUR nebo 1 000 000 Kč (v případě potvrzení, že je profesionálním zákazníkem dle 
zákona o podnikání na kapitálovém trhu nebo jiným kvalifikovaným investorem v souladu s § 272 ZISIF), 
(dále jen jako „Investice“).  

Klient tímto prohlašuje, že si je vědom rizik spojených s Investicí. Správce poskytl před podpisem tohoto 
prohlášení Klientovi přehled vybraných rizik spojených s Investicí. Klient výslovně prohlašuje, že si je 
vědom toho, že přehled vybraných rizik spojených s investováním není úplný a že si sám zajistil 

dostatečné informace k posouzení rizik a toho, že Investice odpovídá jeho finančnímu zázemí, 
investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic. 

Klient výslovně potvrzuje, že vzal na vědomí, že Správce je osobou registrovanou u České národní banky 
(dále jen „ČNB“) jako „Osoba uvedená v § 15 odst. 1 ZISIF“, tedy osobou vykonávající správu majetku 
srovnatelnou s obhospodařováním, jak je definována v § 15 odst. 1 ZISIF. ČNB tedy nevykonává dohled 
nad Správcem ani nad výkonem jeho činnosti.  

Klient prohlašuje, že s ohledem na výše uvedené bere na vědomí, že pokud kdykoliv po podpisu tohoto 
prohlášení učiní jakékoliv kroky, ze kterých by bylo Správci zřejmé, že nehodlá uskutečnit Investici 
v částce vyšší než 125 000 EUR nebo 1 000 000 Kč (za předpokladu potvrzení postavení kvalifikovaného 
investora), Správce ukončí jakákoliv jednání týkající se Investice Klienta a nabídka možnosti poskytnout 
Investici za těchto podmínek je s okamžitou účinností vzata zpět.  

Toto prohlášení nezavazuje Klienta k uskutečnění Investice a Klient může ukončit jednání týkající 

se Investice až do okamžiku podpisu smlouvy o správě investice, na jejímž základě dojde ke svěření 
peněžních prostředků do správy Správce.  

 

 

V _________________ dne _______________                Podpis Klienta: _______________________ 

 

 

 


