
III. 

Odůvodnění 
 

I. Obecná část 

Je předkládán návrh vyhlášky, kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnanců 
Finančního analytického úřadu (dále také „FAÚ“). 

V roce 2015 byl vypracován a vládě předložen návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti  
a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), a další 
související zákony. Tento návrh zákona byl schválen oběma komorami Parlamentu ČR a dne 
1. listopadu 2016 byl podepsán prezidentem republiky. Hlavním cílem tohoto návrhu je 
implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 
2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, 
o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES. Kromě toho 
dochází tímto zákonem, v souladu s doporučením výboru Moneyval Rady Evropy, i ke 
změně statusu orgánu, který pro Českou republiku plní roli instituce, označované  
v mezinárodním právu včetně práva EU jako „finanční zpravodajská jednotka“ (Financial 
Intelligence Unit, FIU). Tímto orgánem je od svého zřízení v roce 1996 Finanční analytický 
útvar Ministerstva financí. Tímto zákonem se tedy zřizuje samostatný Finanční analytický 
úřad jako správní úřad v podřízenosti Ministerstva financí.  

Zaměstnanci Finančního analytického útvaru Ministerstva financí se při výkonu 
činností podle AML zákona prokazují služebním průkazem, jehož vzor je stanoven vyhláškou 
č. 282/2006 Sb. V souvislosti se vznikem Finančního analytického úřadu bude nutné 
používat jiný služební průkaz a je tedy nutné připravit a vydat novou vyhlášku, která stanoví 
jeho vzor. Zmocnění ministerstva financí vydat tuto vyhlášku je upraveno v § 55 odst. 4 výše 
uvedeného novely zákona.  

Jde o předpis technické povahy, který nebude mít dopad na nikoho jiného než na 
zaměstnance FAÚ a obsahuje pouze vzor nového služebního průkazu a stanovení platnosti 
průkazů vydaných podle dosavadní vyhlášky. 

Návrh vyhlášky je v souladu s právem Evropské unie. Právo Evropské unie 
neupravuje výslovně otázky, které jsou předmětem předloženého návrhu vyhlášky.  

Změna vyhlášky není spojena se zvýšenými finančními nároky na státní rozpočet  
a ostatní veřejné rozpočty.  

Návrh vyhlášky je bez dopadů na ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské prostředí  
a životní prostředí a nemá vliv na řešení ve vztahu rovnosti mužů a žen. 

Jak rovněž vyplývá z plánu vyhlášek na rok 2016, není pro tuto vyhlášku požadováno 
zpracování hodnocení dopadů regulace RIA.  

II. Zvláštní část 

K § 1: 
Vlastní vzor průkazu včetně popisu, technické specifikace a vyobrazení lícové a rubové 
strany je obsažen v příloze k této vyhlášce. Tímto průkazem se budou prokazovat 
zaměstnanci Finančního analytického úřadu, a to při výkonu svých činností jak podle zákona 
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č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti  
a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, tak podle zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. 

K § 2: 
V tomto ustanovení se řeší platnost služebních průkazů zaměstnanců Finančního 
analytického útvaru Ministerstva financí, vydaných před účinností této vyhlášky. Platnost 
těchto průkazů bude ukončena okamžikem jejich výměny za služební průkazy zaměstnanců 
Finančního analytického úřadu, vydaných na základě této vyhlášky, která proběhne 
nejpozději do 1. 4. 2017. 

K § 3: 
Toto ustanovení řeší zrušení vyhlášky č. 282/2006 Sb., kterou se stanoví vzor služebního 
průkazu, která stanovila vzor dosavadních služebních průkazů zaměstnanců Finančního 
analytického útvaru Ministerstva financí. Vyhláška č. 282/2006 Sb. se touto vyhláškou ruší.  

K § 4: 
Účinnost této vyhlášky je stanovena dnem jejího vyhlášení. Takto stanovit účinnost je 
nezbytné z toho důvodu, že ke dni 1. 1. 2017 s účinnosti novely zákona č. 253/2008 Sb.,  
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 
dochází ke vzniku Finančního analytického úřadu a je proto žádoucí, aby vyhláška stanovící 
vzor služebního průkazu jeho zaměstnanců nabyla účinnosti co nejdříve po vzniku tohoto 
úřadu. Vzhledem k tomu, že výše uvedená novela zákona byla podepsána prezidentem 
České republiky dne 2. 11. 2016 a vyhlášena ve Sbírce zákonů 14. 11. 2016 a pro vyhlášku 
o vzoru služebních průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu nebyla povolena 
výjimka z vnějšího připomínkového řízení, není možné projít předepsaným legislativním 
procesem a stihnout vyhlášku schválit s datem účinnosti 1. 1. 2017.  
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