
 

 

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn 

Zákon č. 253/2008 Sb. 

ze dne 5. června 2008 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

ve znění ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., 
zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona 
č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 377/2012 Sb. 
a zákona č. 399/2012 Sb. 

… … … … … … … .  

§ 18 

Oznámení podezřelého obchodu 

(1) Zjistí-li povinná osoba v souvislosti se svou činností podezřelý obchod, oznámí to Ministerstvu 
financí (dále jen „ministerstvo“) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů ode 
dne zjištění podezřelého obchodu. Vyžadují-li to okolnosti případu, zejména hrozí-li nebezpečí z 
prodlení, oznámí povinná osoba podezřelý obchod neprodleně po jeho zjištění. 

(2) V oznámení podezřelého obchodu uvede povinná osoba identifikační údaje toho, koho se 
oznámení týká, identifikační údaje všech dalších účastníků obchodu, které má v době podání 
oznámení k dispozici, informace o podstatných okolnostech obchodu a jakékoli další informace, 
které by mohly s podezřelým obchodem souviset a jsou významné pro jeho posouzení z hlediska 
opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.  

(3) V oznámení se neuvádí údaje o zaměstnanci povinné osoby nebo osobě v obdobném 
pracovněprávním vztahu, která podezřelý obchod zjistila. 

(4) Oznámení podezřelého obchodu přijímá ministerstvo prostřednictvím Finančního analytického 
útvaru, který je jeho součástí. Způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní ministerstvo adresu 
pro doručování a další možnosti spojení pro podávání oznámení podezřelého obchodu. 

(5) Jestliže se oznámení podle odstavce 2 týká rovněž majetku, na který se vztahuje mezinárodní 
sankce vyhlášená za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany 
základních lidských práv nebo boje proti terorismu, povinná osoba na to v oznámení upozorní. 
V oznámení uvede dále i stručný popis tohoto majetku, údaje o jeho umístění a jeho vlastníkovi, 
pokud je oznamovateli znám, a informaci, zda hrozí bezprostřední nebezpečí poškození, 
znehodnocení nebo užití tohoto majetku v rozporu se zákonem. 

(6) Oznamovatel současně sdělí ministerstvu jméno, příjmení a pracovní zařazení kontaktní osoby 
(§ 22) nebo osoby, která za povinnou osobu zpracovávala oznámení podezřelého obchodu, 
a možnosti telefonického, popřípadě elektronického spojení s touto osobou, pokud tyto informace 
nemá ministerstvo k dispozici. 

(7) Zjistí-li v souvislosti se svou činností podezřelý obchod více povinných osob společně, na 
základě sdílení informací podle § 39 odst. 2, je splněna povinnost oznámit podezřelý obchod podle 
odstavců 2 až 4 všemi povinnými osobami, pokud oznámení podá alespoň jedna z nich, 
a v oznámení uvede, za které další povinné osoby oznámení podává. 

… … … … … … … .  
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§ 31 

Zpracování informací 

(1) Ministerstvo soustřeďuje a analyzuje údaje získané při své činnosti podle tohoto 
zákona. Je oprávněno vést údaje získané při plnění úkolů podle tohoto zákona v 
informačním systému za podmínek, které stanoví zákon o ochraně osobních údajů. K tomu 
účelu je oprávněno sdružovat informace a informační systémy sloužící k rozdílným účelům.  

(2) Ministerstvo neposkytuje podle zákona o ochraně osobních údajů na požádání 
dotčené osobě zprávu o informacích, které jsou o ní uchovávány v informačním systému 
vedeném podle tohoto zákona. 

(3) Ministerstvo uchovává údaje a doklady o přijatých oznámeních a o vlastním šetření 
po dobu 10 let od konce roku, v němž bylo šetření ukončeno. Přijetím nového oznámení 
nebo obnovením šetření v téže věci nebo vůči stejnému subjektu se běh lhůty podle věty 
první přerušuje do ukončení nového šetření. 

(4) Ministerstvo vede a nejméně jednou ročně uveřejňuje na internetových stránkách 
statistické přehledy o účinnosti a výsledcích opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu. Orgány činné v trestním řízení poskytují ministerstvu průběžně 
zobecněné informace o řízeních ve věcech souvisejících s legalizací výnosů z trestné 
činnosti nebo financováním terorismu. 

(5) Finanční analytický útvar je technicky oddělen od jiných pracovišť ministerstva 
a jsou v něm uplatňována taková organizační, personální a jiná opatření, která zaručují, 
že s informacemi získanými při provádění tohoto zákona nepřijde do styku nepovolaná 
osoba.  

§ 31a 

Finanční analytický útvar 

(1) Součástí ministerstva je Finanční analytický útvar, který je technicky oddělen 
od jiných pracovišť ministerstva a jsou v něm uplatňována taková organizační, 
personální a jiná opatření, která zaručují, že s informacemi získanými při provádění 
jeho činnosti podle tohoto zákona nepřijde do styku nepovolaná osoba.  

(2) Ředitele Finančního analytického útvaru jmenuje a odvolává vláda na návrh 
ministra financí. 

Kontrola činnosti Finančního analytického útvaru 

§ 31b 

1. Kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru vykonává Poslanecká 
sněmovna, která k tomuto účelu zřizuje zvláštní kontrolní orgán (dále jen "kontrolní 
orgán"), a vláda.  

2. Kontrolní orgán se skládá ze sedmi členů. Členem kontrolního orgánu může 
být pouze poslanec Poslanecké sněmovny.  

3. Pokud zákon nestanoví jinak, vztahuje se na jednání kontrolního orgánu a na 
práva a povinnosti jeho členů přiměřeně zákon upravující jednací řád Poslanecké 
sněmovny27). 

4. Kontrolní orgán není oprávněn zasahovat do personálních pravomocí 
ministerstva a nahrazovat jeho řídicí činnost. 

§ 31c 

(1) Ministerstvo předkládá kontrolnímu orgánu a vládě zprávu o činnosti 
Finančního analytického útvaru za uplynulý kalendářní rok do 31. března 
následujícího kalendářního roku. 
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(2)  Ministerstvo poskytne kontrolnímu orgánu na jeho žádost informaci 
o činnosti Finančního analytického útvaru. 

(3) Ve zprávě podle odstavce 1 a informaci podle odstavce 2 se neuvádí 
identifikační údaje osob ani informace, na které se vztahuje mlčenlivost podle jiného 
právního předpisu28), a nelze v nich podat informaci o případě, o kterém nebylo 
ukončeno šetření vedené podle tohoto zákona, a o případě předaném podle § 32, 
pokud by takový údaj mohl ohrozit probíhající šetření. 

(4) Zprávu podle odstavce 1 a informaci podle odstavce 2 lze projednávat pouze 
na neveřejném zasedání kontrolního orgánu nebo uzavřeném jednání schůze vlády; 
kontrolní orgán je projednává za účasti zástupce ministerstva.  

(5) Členové kontrolního orgánu mohou vstupovat v doprovodu ředitele nebo jím 
pověřeného zaměstnance na pracoviště Finančního analytického útvaru. 

§ 38 

Povinnost mlčenlivosti 

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, jsou povinné osoby a jejich zaměstnanci, 
zaměstnanci ministerstva, zaměstnanci ostatních dozorčích úřadů a fyzické osoby, které 
jsou pro povinnou osobu, ministerstvo nebo jiný dozorčí úřad činné na základě jiné než 
pracovní smlouvy, povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se oznámení 
a šetření podezřelého obchodu, úkonů učiněných ministerstvem nebo plnění informační 
povinnosti stanovené v § 24 povinností stanovených v § 24 nebo 31c. 

(2) Převedením osob uvedených v odstavci 1 na jinou práci, skončením jejich 
pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu k povinné osobě, ministerstvu nebo jinému 
dozorčímu úřadu ani tím, že povinná osoba přestala vykonávat činnosti uvedené v § 2, 
povinnost mlčenlivosti nezaniká. 

(3) O skutečnostech uvedených v odstavci 1 je povinen zachovávat mlčenlivost každý, 
kdo se o nich dozví. 

(4) Zprostit osoby uvedené v odstavcích 1 až 3 povinnosti mlčenlivosti je 
v odůvodněných případech oprávněn předseda vlády nebo v jednotlivých případech 
jím pověřený člen vlády. 

__________________________________________ 

27)  Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění 
pozdějších předpisů. 

28)  Například § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, § 19 zákona č. 377/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 21 zákona č. 
85/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Přechodné ustanovení zákona č. …./2014 ze dne ….. 2014, kterým se mění zákon 
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů: 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Ministr financí nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podá 
vládě návrh na jmenování ředitele Finančního analytického útvaru. Do doby 
jmenování ředitele Finančního analytického útvaru vládou vykonává tuto funkci 
ředitel ustavený do této funkce podle dosavadních právních předpisů. 
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