
  VII. 

 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU 

1) Změna zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 

ve znění pozdějších předpisů: 

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, a další zákony související s 

tímto zákonem a zákonem o evidenci skutečných majitelů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 1 

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje 

věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze 

dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o 

předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo 

financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU.“ 

32018L0843 Čl. 4 odst. 1 

druhý 

pododstavec 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat 

odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz 

učiněn při jejich úředním vyhlášení. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 9 

V § 2 odst. 1 písmeno d) a e) znějí: 

„d) osoba, která   

1. nakupuje nebo prodává nemovité věci, 

2. je realitním zprostředkovatelem; v případě zprostředkování 

realitní smlouvy podle § 2 písm. d) bodu 2 zákona o realitním 

zprostředkování však pouze tehdy, pokud výše měsíční platby 

přesáhne 10 000 EUR, 

3. je dražebníkem podle zákona o veřejných dražbách při činnosti 

související s dražbou nemovité věci, 

e) osoba oprávněná provádět auditorskou činnost podle zákona o 

auditorech (dále jen „auditor“), osoba oprávněná provozovat 

živnostenskou činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení 

daňové evidence podle živnostenského zákona (dále jen „účetní“), 

osoba oprávněná poskytovat daňové poradenství podle zákona o 

daňovém poradenství (dále jen „daňový poradce“), osoba oprávněná 

k výkonu advokacie podle zákona o advokacii (dále jen „advokát“), 

která poskytuje daňové poradenství, a jiná osoba, která poskytuje 

podporu nebo poradenství v daňových záležitostech jako hlavní 

předmět svého podnikání,“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 1 

písm. a) a b) 

V čl. 2 odst. 1 se bod 3 mění takto: 

a) písmeno a) se nahrazuje tímto: 

„a) auditory, externí účetní a daňové poradce a jakékoli 

jiné osoby, které se zaváží poskytovat hmotnou pomoc, 

podporu či poradenství v daňových záležitostech jako 

hlavní předmět obchodní či profesní činnosti, a to buď 

přímo, či prostřednictvím jiných osob, s nimiž je uvedená 

jiná osoba spojená;“ 

b) písmeno d) se nahrazuje tímto: 

„d) realitní makléře, a to i tehdy, pokud jednají jako 

zprostředkovatelé při pronájmu nemovitosti, avšak pouze 

ve spojení s transakcemi, u nichž výše měsíčního nájmu 

dosáhne výše 10 000 EUR nebo více;“ 
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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, a další zákony související s 

tímto zákonem a zákonem o evidenci skutečných majitelů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 16 

V § 2 odst. 1 písmeno i) zní: 

„i) osoba oprávněná 

1. k obchodování s kulturními památkami nebo s předměty kulturní 

hodnoty anebo ke zprostředkování takových obchodů, 

2. ke skladování kulturních památek nebo předmětů kulturní 

hodnoty, pokud k němu dochází ve svobodných pásmech,“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 1 

písm. c) 

i) osoby obchodující či jednající jako zprostředkovatelé 

při obchodování s uměleckými díly v případě, že hodnota 

transakce či souvisejících transakcí dosáhne výše 10 000 

EUR nebo více, a to i tehdy, pokud je tato činnost 

vykonávána uměleckými galeriemi a aukčními síněmi; 

j) osoby, které skladují, obchodují či jednají jako 

zprostředkovatelé v rámci obchodu s uměleckými díly, 

pokud se tak děje v tzv. svobodných přístavech a v 

případě, že hodnota transakce či souvisejících transakcí 

dosáhne výše 10 000 EUR nebo více.“ 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 18 

V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno m), které zní: 

„m) svěřenský správce.“. 

32015L0849 Čl. 2 odst. 1 

bod 3 písm. c) 

 

 

 

Čl. 3 odst. 7 

písm. d) 

Tato směrnice se vztahuje na tyto povinné osoby: 

c) poskytovatele svěřenských služeb nebo služeb pro 

obchodní společnosti, pokud již nejsou zahrnuti pod 

písmeny a) nebo b); 

 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

7. „poskytovatelem svěřenských služeb nebo služeb pro 

obchodní společnosti“ jakákoli osoba, která v rámci svého 

podnikání poskytuje třetím osobám některou z těchto 

služeb: 

d) výkon funkce svěřenského správce výslovně zřízeného 

svěřenského fondu nebo podobného právního uspořádání 

nebo zajištění jiné osoby, aby tuto funkci vykonávala“. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 19 

 

V § 2 odst. 2 písmena a) a b) znějí: 

„a) zahraniční osoba v rozsahu, ve kterém na území České republiky 

jako podnikatel vykonává činnost uvedenou v odstavci 1, a to i v 

případě, že tuto činnost vykonává prostřednictvím své pobočky nebo 

organizační složky (dále jen „pobočka“), 

b) zahraniční osoba v rozsahu, ve kterém na území České republiky 

jako podnikatel vykonává činnost uvedenou v odstavci 1 písm. b) 

bodu 5 prostřednictvím provozovny; provozovnou se pro účely 

tohoto zákona rozumí jiná forma usazení, než je pobočka,“. 

32015L0849 Čl. 45 odst. 9 9. Členské státy mohou vyžadovat, aby vydavatelé 

elektronických peněz ve smyslu čl. 2 bodu 3 směrnice 

2009/110/ES a poskytovatelé platebních služeb ve smyslu 

čl. 4 bodu 9 směrnice 2007/64/ES, kteří jsou usazeni na 

jejich území v jiné formě, než je pobočka, a jejichž ústředí 

se nachází v jiném členském státě, určili na jejich území 

ústřední kontaktní místo, které bude jménem instituce, 

která je určila, zajišťovat dodržování pravidel v oblasti 

boje proti praní peněz a financování terorismu a 

usnadňovat dohled ze strany příslušných orgánů, mimo 

jiné i tím, že na požádání poskytne příslušným orgánům 
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Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
dokumenty a informace. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 20 

 

V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) V případě, že činnost uvedenou v odstavci 1 písm. c) až i) 

vykonává fyzická osoba jako závislou činnost pro právnickou osobu 

na základě pracovněprávního nebo jiného obdobného vztahu, je 

povinnou osobou pouze tato právnická osoba.“. 

32015L0849 Čl. 46 odst. 1 

třetí 

pododstavec 

Pokud fyzická osoba spadající do kterékoli z kategorií 

uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 3 provozuje profesní 

činnost jako zaměstnanec právnické osoby, vztahují se 

povinnosti stanovené v tomto oddíle na tuto právnickou 

osobu, nikoli na dotyčnou fyzickou osobu. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 21 

V § 4 odst. 2 se za slova „povinnou osobou“ vkládají slova „, která 

jedná jako taková,“ a za slovo „že“ se vkládají slova „bude trvající 

nebo“. 

32015L0849 Čl. 3 odst. 13 Pro účely této směrnice se rozumí: 

13. „obchodním vztahem“ obchodní nebo profesní vztah 

související s profesní činností povinné osoby, o němž se v 

době vzniku vztahu předpokládá, že bude mít určité 

trvání; 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 22 

 

V § 4 odstavec 4 zní: 

„(4) Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí  

a) skutečný majitel podle zákona upravujícího evidenci skutečných 

majitelů a   

b) fyzická osoba, která má přímo nebo prostřednictvím jiného z 

uzavření obchodu převážný prospěch, který dále nepředává, nebo 

která přímo nebo prostřednictvím jiného uplatňuje bez pokynů 

jiného rozhodující vliv na uzavření obchodu.“. 

32018L0843 

 

Čl. 1 odst. 2 

písm. b) 

b) v bodě 6 se písmeno b) nahrazuje tímto:  

„b) v případě svěřenských fondů všechny následující 

osoby:  

i) zakladatele;  

ii) svěřenského správce nebo svěřenské správce;  

iii) osobu nebo osoby vykonávající dohled nad správou 

svěřenského fondu, existují-li;  

iv) obmyšlené, nebo pokud ještě nebyly určeny konkrétní 

fyzické osoby, které mají prospěch z právního uspořádání 

nebo právnické osoby, okruh osob, v jejichž hlavním 

zájmu je právní uspořádání nebo právnická osoba 

založena nebo provozována;  

v) jakoukoli jinou fyzickou osobu, která v konečném 

důsledku vykonává kontrolu nad svěřenským fondem 

prostřednictvím přímého či nepřímého vlastnictví nebo 

jinými prostředky.“; 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 24 

 

V § 4 odstavce 9 a 10 znějí: 

„(9) Virtuální měnou se pro účely tohoto zákona rozumí 

elektronicky uchovávaná jednotka, která je 

a) způsobilá plnit platební, směnnou nebo investiční funkci, bez 

ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, pokud se nejedná o 

32018L0843 

 

 

 

 

Čl. 1 odst. 2 

písm. d)  

 

 

 

Článek 3 se mění takto: 

d) doplňují se nové body, které znějí: 

„18) „virtuálními měnami“ digitální reprezentace 

hodnoty, která není vydána či garantována centrální 

bankou ani orgánem veřejné moci, není nutně spojena se 
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Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
1. zaknihovaný cenný papír, investiční nástroj, nebo peněžní 

prostředek podle zákona o platebním styku,  

2. prostředek podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 4 až 7 zákona o 

platebním styku, nebo 

3. prostředek, kterým je prováděna platba podle § 3 odst. 3 písm. e) 

zákona o platebním styku, nebo 

b) prostředkem podle písmene a) bodu 2 a kterou lze v konečném 

důsledku zaplatit pouze za úzce vymezený okruh zboží nebo služeb, 

který zahrnuje elektronicky uchovávanou jednotku podle písmene 

a).  

 

(10) Skupinou se pro účely tohoto zákona rozumí skupina podle 

zákona o finančních konglomerátech.“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32015L0849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3 odst. 15  

zákonně stanovenou měnou a nemá právní status měny či 

peněz, je však fyzickými nebo právnickými osobami 

přijímána jako prostředek směny a může být elektronicky 

převáděna, uchovávána a obchodována; 

19) „poskytovatelem virtuální peněženky“ subjekt 

poskytující služby, jejichž cílem je ochraňovat jménem 

klientů soukromé šifrovací klíče za účelem držení, 

uchovávání a převodu virtuálních měn.“ 

Pro účely této směrnice se rozumí:, 

 

 

15. „skupinou“ skupina podniků, která se skládá z 

mateřského podniku, jeho dceřiných podniků a subjektů, 

v nichž mateřský podnik nebo jeho dceřiné podniky drží 

účast, jakož i podniky propojené vztahem ve smyslu 

článku 22 směrnice 2013/34/EU; 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 37 

 

V § 8 odst. 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a 

doplňuje se písmeno c), které zní: 

„c) svěřenským fondem, povinná osoba identifikační údaje 

zaznamená a ověří z dokladu o existenci svěřenského fondu 

získaného z důvěryhodného zdroje a v rozsahu podle písmene a) 

provede identifikaci fyzické osoby, která jedná za svěřenský fond v 

daném obchodu nebo při vzniku obchodního vztahu  

32018L0843 Čl. 1 odst. 8 

písm. a) 

V článku 13 se odstavec 1 mění takto: 

písmeno a) se nahrazuje tímto: 

a) zjištění a ověření totožnosti klienta na základě 

dokumentů, údajů nebo informací získaných ze 

spolehlivého a nezávislého zdroje, případně včetně 

elektronických prostředků identifikace, příslušných služeb 

vytvářejících důvěru podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (*4) či jakéhokoli 

jiného bezpečného postupu identifikace na dálku nebo 

elektronické identifikace, regulovaného, uznaného, 

schváleného nebo přijatého příslušnými vnitrostátními 

orgány; 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 42 

 

V § 8 odst. 10 se za větu první vkládá věta „Pokud je klientem 

svěřenský fond, informuje osoba jednající za klienta o této 

skutečnosti povinnou osobu.“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 16 

písm. b) 

Členské státy zajistí, aby svěřenští správci nebo osoby v 

rovnocenném postavení v podobných právních 

uspořádáních uvedených v odstavci 1 tohoto článku, o 

svém postavení informovali povinné osoby a aby jim včas 

poskytli informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku, 

pokud v postavení svěřenského správce nebo osoby v 
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Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
rovnocenném postavení v podobných právních 

uspořádáních navazují obchodní vztah nebo provádějí 

příležitostnou transakci překračující prahové hodnoty 

stanovené v čl. 11 písm. b), c) a d).“ 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 43 

Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 8a 

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci 

identifikace klienta 

(1) Povinná osoba může postup podle § 8 odst. 1 a § 8 odst. 2 písm. 

a) nahradit provedením identifikace fyzické osoby, která je klientem, 

nebo fyzické osoby jednající za klienta prostřednictvím prostředku 

pro elektronickou identifikaci. 

(2) Prostředek pro elektronickou identifikaci podle odstavce 1 musí 

splňovat technické specifikace, normy a postupy pro vysokou 

úroveň záruky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské 

unie upravujícím minimální technické specifikace, normy a postupy 

pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci a být 

vydáván a používán v rámci kvalifikovaného systému podle zákona 

o elektronické identifikaci.“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 8 

písm. a) 

V článku 13 se odstavec 1 mění takto: 

a) písmeno a) se nahrazuje tímto: 

„a) zjištění a ověření totožnosti klienta na základě 

dokumentů, údajů nebo informací získaných ze 

spolehlivého a nezávislého zdroje, případně včetně 

elektronických prostředků identifikace, příslušných služeb 

vytvářejících důvěru podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (*) či jakéhokoli 

jiného bezpečného postupu identifikace na dálku nebo 

elektronické identifikace, regulovaného, uznaného, 

schváleného nebo přijatého příslušnými vnitrostátními 

orgány; 

___________ 

(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické 

identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení 

směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).“; 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 52 

 

V § 9 odst. 2 písmeno b) zní: 

„b) v případě, že je klientem právnická osoba nebo svěřenský fond, 

zjištění 

1. vlastnické a řídící struktury klienta,  

2. totožnosti skutečného majitele a přijetí opatření k ověření jeho 

totožnosti z důvěryhodných zdrojů s tím, že v případě, že klient 

podléhá povinnosti zápisu do evidence skutečných majitelů nebo 

obdobného registru, povinná osoba ověří skutečného majitele vždy 

alespoň z této evidence nebo obdobného registru a jednoho dalšího 

zdroje,“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 9 

písm. a) 

Při navazování nového obchodního vztahu se společností, 

jinou právnickou osobou, svěřenským fondem či právním 

uspořádáním s podobnou strukturou nebo funkcemi jako 

svěřenské fondy (dále jen „podobná právní uspořádání“), 

které podléhají registraci informací o skutečných 

majitelích podle článku 30 nebo 31, musí povinné osoby 

získat osvědčení o registraci či výpis z registru. 
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BOD 55 

 

V § 9 odst. 6 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a 

doplňuje se bod 4, který zní: 

„4. pojistníkem, údaj o totožnosti jeho skutečného majitele v 

okamžiku postoupení smlouvy o životním pojištění nebo v 

okamžiku určení nové oprávněné osoby.“. 

32015L0849 Čl. 13 odst. 5 5. V případě životního nebo jiného investičního pojištění 

členské státy zajistí, aby úvěrové instituce a finanční 

instituce, vedle vyžadovaných opatření hloubkové 

kontroly klienta týkající se klienta a skutečného majitele, 

provedly následující opatření hloubkové kontroly klienta 

týkající se příjemců plnění ze životního pojištění a jiného 

investičního pojištění, jakmile jsou příjemci 

identifikováni nebo určeni: 

a) v případě příjemců, kteří jsou identifikováni jako 

jmenovité osoby nebo právní uspořádání, zjistí jejich 

jména; 

b) v případě příjemců, kteří jsou určeni na základě 

určitých vlastností nebo příslušnosti k určité kategorii 

anebo jinak, o nich získají dostatek informací, aby se 

úvěrová instituce nebo finanční instituce ujistila, že bude 

schopna zjistit totožnost příjemce v okamžiku výplaty 

plnění. 

S ohledem na první pododstavec písm. a) a b) se totožnost 

příjemců ověřuje v okamžiku výplaty plnění. V případě 

celkového nebo částečného postoupení životního nebo 

jiného investičního pojištění třetí osobě identifikují 

úvěrové instituce a finanční instituce, které o postoupení 

vědí, skutečného majitele v okamžiku postoupení fyzické 

nebo právnické osobě nebo právnímu uspořádání, v 

jejichž prospěch plyne hodnota postoupeného pojištění. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 56 

Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 9a 

Zesílená identifikace a kontrola klienta 

(1) Povinná osoba provádí zesílenou identifikaci a kontrolu klienta v 

případě, že na základě hodnocení rizik podle § 21a představuje 

klient, obchod nebo obchodní vztah vyšší riziko legalizace výnosů z 

trestné činnosti nebo financování terorismu.  

(2) Povinná osoba uplatní opatření zesílené identifikace a kontroly 

klienta vždy  

a) při vzniku a v průběhu obchodního vztahu s osobou usazenou ve 

32018L0843 Čl. 1 odst. 10 

písm. a) 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 1 odst. 11 

Článek 18 se mění takto:  

a) v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:  

„V případech uvedených v článcích 18a až 24 a v jiných 

případech spojených s vyšším rizikem, které určí členské 

státy nebo povinné osoby, členské státy vyžadují, aby 

povinné osoby uplatňovaly opatření zesílené hloubkové 

kontroly klienta s cílem odpovídajícím způsobem řídit a 

zmírnit uvedená rizika.“ 

 

Vkládá se nový článek, který zní:  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBDJLJ40B)



 

Stránka 7 z 78 

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, a další zákony související s 

tímto zákonem a zákonem o evidenci skutečných majitelů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
vysoce rizikové třetí zemi,  

b) při vzniku a v průběhu korespondenčního vztahu úvěrové nebo 

finanční instituce se zahraniční úvěrovou, finanční nebo obdobnou 

institucí (dále jen „respondenční instituce“) usazenou ve třetí zemi, 

c) před uskutečněním obchodu souvisejícího s vysoce rizikovou třetí 

zemí, 

d) před uskutečněním obchodu nebo při uzavírání obchodního 

vztahu s politicky exponovanou osobou. 

(3) Při zesílené identifikaci a kontrole klienta povinná osoba v 

rozsahu potřebném k účinnému řízení zjištěného rizika nad rámec 

opatření uplatňovaných při identifikaci a kontrole klienta 

a) získá další dokumenty nebo informace o 

1. skutečném majiteli, 

2. zamýšlené povaze obchodního vztahu, 

3. zdroji finančních prostředků a zdroji majetku klienta a skutečného 

majitele, 

b) ověřuje získané dokumenty nebo informace z více 

důvěryhodných zdrojů, 

c) pravidelně a zesíleně sleduje obchodní vztah a obchody v rámci 

obchodního vztahu, 

d) získá souhlas člena svého statutárního orgánu nebo osoby jím 

pověřené k řízení v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu k uzavření obchodního vztahu nebo 

k jeho pokračování a 

e) provádí jiná opatření s ohledem na povahu povinné osoby, její 

činnosti a vlastní hodnocení rizik. 

(4) Při zesílené identifikaci a kontrole klienta povinná osoba 

případně požaduje provedení první platby v rámci obchodního 

vztahu nebo obchodu mimo obchodní vztah z účtu vedeného na 

jméno klienta u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové 

instituce, která podléhá povinnostem identifikace a kontroly klienta, 

které jsou alespoň rovnocenné požadavkům práva Evropské unie.“. 

„Článek 18a  

1. Co se týká obchodních vztahů či transakcí souvisejících 

s vysoce rizikovými třetími zeměmi identifikovanými 

podle čl. 9 odst. 2, členské státy vyžadují od povinných 

osob, aby uplatňovaly níže uvedená opatření zesílené 

hloubkové kontroly klienta:  

a) získání dalších informací o klientovi a o skutečném 

majiteli či skutečných majitelích;  

b) získání dalších informací o zamýšlené povaze 

obchodního vztahu;   

c) získání informací o zdroji finančních prostředků a 

zdroji majetku klienta a skutečného majitele či 

skutečných majitelů;  

d) získání informací o důvodech zamýšlených nebo 

uskutečněných transakcí;  

e) získání souhlasu od vrcholného vedení ohledně 

navázání nebo pokračování v obchodním vztahu;  

f) zesílené sledování obchodního vztahu zvýšením počtu a 

častějším prováděním kontrol a výběrem vzorku 

transakcí, které vyžadují bližší posouzení.  

Členské státy mohou od povinných osob případně 

vyžadovat, aby zajistily, že první platba bude provedena 

prostřednictvím účtu vedeného na jméno klienta u 

úvěrové instituce, na kterou se vztahují požadavky 

hloubkové kontroly klienta, jež nejsou slabší, než 

požadavky stanovené v této směrnici. 

2. Kromě opatření uvedených v odstavci 1 a v souladu s 

mezinárodními závazky Unie členské státy od povinných 

osob vyžadují, aby v příslušných případech uplatňovaly 

na obchodní vztahy či transakce související s vysoce 

rizikovými třetími zeměmi identifikovanými podle čl. 9 

odst. 2 jedno či více dodatečných zmírňujících opatření. 

Uvedená opatření spočívají v jednom nebo několika z 

těchto opatření:  

a) v uplatnění dalších prvků zesílené hloubkové kontroly;  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBDJLJ40B)



 

Stránka 8 z 78 

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, a další zákony související s 

tímto zákonem a zákonem o evidenci skutečných majitelů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
b) v zavedení zesílených mechanismů oznamování nebo 

systematického oznamování finančních transakcí;  

c) v omezení obchodních vztahů nebo transakcí s 

fyzickými nebo právnickými osobami ze třetích zemí 

identifikovaných jako vysoce rizikové země podle čl. 9 

odst. 2. 

3. Kromě opatření uvedených v odstavci 1 členské státy 

uplatňují v příslušných případech a v souladu s 

mezinárodními závazky Unie na vysoce rizikové třetí 

země identifikované podle čl. 9 odst. 2 jedno či více z 

těchto opatření:  

a) odmítnutí zřízení dceřiných podniků nebo poboček či 

zastoupení povinných osob z dotčené země nebo jiné 

zohlednění skutečnosti, že příslušná povinná osoba 

pochází ze země, která nemá adekvátní režimy pro boj 

proti praní peněz a financování terorismu;  

b) zákaz zřízení poboček nebo zastoupení povinných osob 

v dotčené zemi nebo jiné zohlednění skutečnosti, že se 

příslušná pobočka nebo zastoupení bude nacházet v zemi, 

která nemá adekvátní režimy pro boj proti praní peněz a 

financování terorismu;  

c) vyžadování většího dohledového šetření nebo přísnější 

požadavky na externí audit u poboček a dceřiných 

podniků povinných osob nacházející se v dotčené zemi;  

d) vyžadování přísnějších požadavků na externí audit u 

finančních skupin s ohledem na jejich pobočky a dceřiné 

podniky nacházející se v dotčené zemi;  

e) požadavek, aby úvěrové a finanční instituce 

přezkoumaly a pozměnily nebo v případě potřeby 

ukončily korespondenční vztahy s respondenčními 

institucemi v dotčené zemi.  

4. Při přijetí nebo uplatňování opatření stanovených v 

odstavci 2 a 3, pokud jde o rizika, jež jednotlivé třetí 

země představují,  

členské státy podle potřeby zohlední příslušná hodnocení, 
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posouzení nebo zprávy, které vypracovaly mezinárodní 

organizace a tvůrci standardů v oblasti předcházení praní 

peněz a boje proti financování terorismu.  

5. Před přijetím nebo uplatňováním opatření stanovených 

v odstavcích 2 a 3 vyrozumí členské státy Komisi.“ 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 73 

V § 13 odstavce 1 a 2 znějí: 

„(1) Povinná osoba může provádět zjednodušenou identifikaci 

a kontrolu klienta ve vztahu ke kategoriím klientů, obchodních 

vztahů, produktů nebo obchodů s potenciálně nižším rizikem 

zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování 

terorismu, pokud  

a) je jejich nižší rizikovost řádně odůvodněna v hodnocení rizik 

podle § 21a, 

b) nejsou označeny jako rizikové v hodnocení rizik na úrovni České 

republiky a 

c) nejsou naplněny podmínky pro provedení zesílené identifikace 

a kontroly klienta. 

(2) V případě použití zjednodušené identifikace a kontroly klienta 

povinná osoba alespoň 

a) ověří a zaznamená splnění podmínek podle odstavce 1,  

b) vhodným způsobem zjistí a zaznamená identifikační údaje klienta 

a  

c) provede kontrolu klienta v rozsahu potřebném k účinnému řízení 

rizik.“. 

32015L0849 Čl. 15 1. Pokud členský stát nebo povinná osoba určí oblasti s 

nižším rizikem, může tento členský stát povinným 

osobám povolit, aby uplatňovaly opatření zjednodušené 

hloubkové kontroly klienta. 

2. Před použitím opatření zjednodušené hloubkové 

kontroly klienta povinné osoby ověří, zda daný obchodní 

vztah nebo daná transakce představuje nižší stupeň rizika. 

3. Členské státy zajistí, aby povinné osoby dostatečně 

sledovaly transakce a obchodní vztahy, aby mohly odhalit 

neobvyklé nebo podezřelé transakce. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 76 

V § 13a odst. 1 písm. a) se číslo „250“ nahrazuje číslem „150“ 

a slova „, nebo 500 EUR, jde-li o elektronické peníze, které mohou 

být použity pouze k provedení vnitrostátní platební transakce“ se 

zrušují. 

 

32018L0843 Čl. 1 odst. 7 

písm. a) bod i) 

Článek 12 se mění takto: 

a) odstavec 1 se mění takto: 

i) v prvním pododstavci se písmena a) a b) nahrazují 

tímto: 

„a) platební prostředek není dobíjecí nebo má stanoven 

měsíční limit pro platební transakce nejvýše 150 EUR, 

jejž lze čerpat jen v tomto členském státě; 

b) maximální částka uchovávaná elektronicky 

nepřekračuje 150 EUR;“; 
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ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 77 

V § 13a odst. 1 písm. b) se číslo „250“ nahrazuje číslem „150“. 32018L0843 Čl. 1 odst. 7 

písm. a) bod i) 

Článek 12 se mění takto: 

a) odstavec 1 se mění takto: 

i) v prvním pododstavci se písmena a) a b) nahrazují 

tímto: 

„a) platební prostředek není dobíjecí nebo má stanoven 

měsíční limit pro platební transakce nejvýše 150 EUR, 

jejž lze čerpat jen v tomto členském státě; 

b) maximální částka uchovávaná elektronicky 

nepřekračuje 150 EUR;“; 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 78 

V § 13a odst. 3 se text „100 EUR“ nahrazuje slovy „50 EUR nebo v 

případě, kdy držitel dává platební příkaz prostřednictvím internetu 

nebo prostřednictvím dálkového zařízení, které lze použít k dálkové 

komunikaci k provedení platby v hodnotě vyšší než 50 EUR“. 

 

32018L0843 Čl. 1 odst. 7 

písm. b) 

Článek 12 se mění takto: 

b) odstavec 2 se nahrazuje tímto: 

„2. Členské státy zajistí, aby se odchylka stanovená v 

odstavci 1 tohoto článku nevztahovala na zpětnou 

výměnu peněžní hodnoty elektronických peněz za 

hotovost nebo na výběr hotovosti z takové peněžní 

hodnoty, je-li vyměňovaná částka vyšší než 50 EUR, nebo 

v případě platební transakce na dálku ve smyslu čl. 4 

bodu 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/2366 (*), pokud výše zaplacené částky přesáhne 50 

EUR za transakci. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 79 

V § 13a se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Platební příkaz, který byl dán platebním prostředkem uvedeným 

v odstavci 1 vydaným ve třetí zemi, může úvěrová nebo finanční 

instituce předat a odpovídající platební transakci zpracovat pouze 

tehdy, splňuje-li platební prostředek požadavky rovnocenné 

požadavkům podle odstavců 1 až 4.“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 7 

písm. c) 

Článek 12 se mění takto: 

c) doplňuje se nový odstavec, který zní: 

„3. Členské státy zajistí, aby úvěrové a finanční instituce 

působící jako akceptanti akceptovaly platby uskutečněné s 

anonymními předplacenými kartami vydanými ve třetích 

zemích pouze tehdy, pokud tyto karty splňují požadavky 

rovnocenné požadavkům stanoveným v odstavcích 1 a 2. 

Členské státy se mohou rozhodnout nepřijímat na svém 

území platby provedené pomocí anonymních 

předplacených karet.“; 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 85 

Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní: 

„§ 15a 

(1) Má-li povinná osoba důvodně zato, že při provádění identifikace 

nebo kontroly klienta zjistila, že údaje v evidenci skutečných 

32018L0843 Čl. 1 odst. 15 

písm. b) 

Článek 30 se mění takto: 

b) odstavec 4 se nahrazuje tímto: 

„4. Členské státy vyžadují, aby informace uchovávané v 

centrálním registru uvedeném v odstavci 3 byly 
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majitelů podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů 

nejsou ve shodě se skutečným stavem (dále jen „nesrovnalost“), 

upozorní na to klienta. V rámci upozornění povinná osoba uvede, v 

čem nesrovnalost spatřuje a vyzve klienta k vyjádření se k 

nesrovnalosti. 

(2) Neodstraní-li nebo nevyvrátí-li klient nesrovnalost v přiměřené 

lhůtě, zpravidla do 30 dnů od upozornění podle odstavce 1, oznámí 

povinná osoba nesrovnalost soudu, který je příslušný k řízení o 

nesrovnalosti podle zákona upravujícího evidenci skutečných 

majitelů.  

(3) Oznámení nesrovnalosti soudu musí být doloženo skutečnostmi 

nebo písemnostmi, které nesrovnalost osvědčují, a vyjádřením 

klienta, pokud jej učinil.“. 

adekvátní, přesné a aktuální, a zavedou mechanismy ke 

splnění tohoto účelu. Tyto mechanismy zahrnují 

požadavek, aby povinné osoby a případně i příslušné 

orgány v rozsahu, v jakém tento požadavek nebude 

zbytečně zasahovat do jejich funkcí, oznámily jakékoli 

jimi zjištěné nesrovnalosti mezi informacemi o 

skutečných majitelích dostupnými v centrálních registrech 

a informacemi o skutečných majitelích, které mají k 

dispozici. V případě oznámených nesrovnalostí členské 

státy zajistí, aby byla přijata vhodná opatření k včasnému 

řešení těchto nesrovnalostí a aby byla případně mezitím 

do centrálního registru zanesena zvláštní poznámka.“; 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 87 

V § 16 odst. 1 písm. a) se za slovo „identifikační“ vkládají slova „a 

další“ a slova „podle § 8 odst. 1 až 3“ se nahrazují slovy „v rámci 

identifikace klienta“. 

 

32015L0849 Čl. 40 odst. 1 

písm. b) 

Členské státy vyžadují, aby povinné osoby uchovávaly 

následující dokumenty a informace v souladu s 

vnitrostátním právem za tím účelem, aby finanční 

zpravodajské jednotky nebo jiné příslušné orgány mohly 

předcházet možnému praní peněz nebo financování 

terorismu, odhalovat je a vyšetřovat:  

b) další doklady a záznamy transakcí skládající se z 

originálů dokumentů nebo kopií přípustných pro účely 

soudního řízení podle platného vnitrostátního práva, které 

jsou nezbytné k identifikaci transakcí, po dobu pěti let od 

zániku jejich obchodního vztahu s klientem nebo ode dne 

příležitostné transakce. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 89 

V § 16 odst. 1 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) a f), která 

znějí: 

„e) záznamy o veškerých krocích uskutečněných v rámci kontroly 

klienta včetně záznamů o procesu posouzení a stanovení rizikového 

profilu klienta, volby odpovídajících opatření užitých vůči klientovi 

či posouzení souvisejícího s podáním oznámení podezřelého 

obchodu, 

f) záznamy o veškeré komunikaci s klientem vedené v rámci 

obchodu nebo obchodního vztahu včetně informací o případných 

32018L0843 Čl. 1 odst. 8 

písm. b)  

 

b) na konec písmene b) se doplňuje nová věta, která zní:  

„Pokud se zjistí, že skutečným majitelem je osoba ve 

vrcholném vedení ve smyslu čl. 3 bodu 6 písm. a) 

podbodu ii), přijmou povinné osoby nutná přiměřená 

opatření k ověření totožnosti fyzické osoby, která zastává 

pozici ve vrcholném vedení, a povedou záznamy o 

učiněných krocích i o vzniklých obtížích během procesu 

ověřování.“ 
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obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta,“. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 91 

V § 16 odst. 4 větě první se slovo „roku“ nahrazuje slovem „měsíce“ 

a slovo „roce“ se nahrazuje slovem „měsíci“. 

 

32015L0849 Čl. 40 odst. 1 Členské státy vyžadují, aby povinné osoby uchovávaly 

následující dokumenty a informace v souladu s 

vnitrostátním právem za tím účelem, aby finanční 

zpravodajské jednotky nebo jiné příslušné orgány mohly 

předcházet možnému praní peněz nebo financování 

terorismu, odhalovat je a vyšetřovat:  

a) v případě hloubkové kontroly klienta kopii dokumentů 

a informací, které jsou zapotřebí ke splnění požadavků na 

hloubkovou kontrolu klienta podle kapitoly II, po dobu 

pěti let od zániku jejich obchodního vztahu s klientem 

nebo ode dne příležitostné transakce;  

b) další doklady a záznamy transakcí skládající se z 

originálů dokumentů nebo kopií přípustných pro účely 

soudního řízení podle platného vnitrostátního práva, které 

jsou nezbytné k identifikaci transakcí, po dobu pěti let od 

zániku jejich obchodního vztahu s klientem nebo ode dne 

příležitostné transakce.  

 

Členské státy zajistí, aby povinné osoby po uplynutí dob 

uchovávání uvedených v prvním pododstavci osobní 

údaje smazaly, pokud vnitrostátní právní předpisy 

nestanoví jinak a neurčují, za jakých podmínek povinné 

osoby smějí nebo musí údaje dále uchovávat. Členské 

státy mohou další uchovávání osobních údajů povolit 

nebo požadovat poté, co provedou důkladné posouzení 

jeho nezbytnosti a přiměřenosti, a považují-li toto další 

uchovávání osobních údajů odůvodněně za nezbytné pro 

předcházení, odhalování nebo vyšetřování praní peněz a 

financování terorismu. Doba tohoto dalšího uchovávání 

nesmí přesáhnout dodatečných pět let. 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých 
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terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony související s 
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Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 95 

V § 18 se doplňuje odstavec 8, který zní: 

„(8) Oznámení podezřelého obchodu není porušením smluvní 

povinnosti mlčenlivosti povinné osoby, jejích zaměstnanců nebo 

fyzických osob, které jsou pro povinnou osobu činné na základě jiné 

než pracovní smlouvy. Tyto osoby nesmějí být z důvodu oznámení 

podezřelého obchodu vystaveny odvetným opatřením.“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 23 Článek 38 se nahrazuje tímto: 

„Článek 38 

1. Členské státy zajistí, aby fyzické osoby, včetně 

zaměstnanců a zástupců povinné osoby, které podávají 

oznámení o podezření na praní peněz nebo financování 

terorismu interně nebo finanční zpravodajské jednotce, 

byly právně chráněny před hrozbami, odvetou nebo 

nepřátelským jednáním, zejména před nepříznivým nebo 

diskriminačním zacházením v zaměstnání. 

2. Členské státy zajistí, aby fyzické osoby, které jsou 

vystaveny hrozbám, odvetě nebo nepřátelskému jednání 

nebo nepříznivému či diskriminačnímu zacházení v 

zaměstnání kvůli oznámení podezření na praní peněz 

nebo financování terorismu interně nebo finanční 

zpravodajské jednotce, měly právo bezpečnou cestou 

předložit stížnost příslušným orgánům. Aniž je dotčena 

důvěrnost informací získaných finanční zpravodajskou 

jednotkou, členské státy rovněž zajistí, aby tyto fyzické 

osoby měly právo na účinnou nápravu za účelem ochrany 

svých práv podle tohoto odstavce.“ 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 96 

V § 21 odst. 2 větě první se text „a h)“ nahrazuje textem „, h) a l)“. 

 

32015L0849 Čl. 8 odst. 1 Členské státy zajistí, aby povinné osoby podnikly vhodné 

kroky k identifikaci a posouzení rizik praní peněz a 

financování terorismu s přihlédnutím k rizikovým 

faktorům, jako jsou faktory týkající se jejich klientů, zemí 

nebo zeměpisných oblastí, produktů, služeb, transakcí 

nebo distribučních kanálů. Tyto kroky musí odpovídat 

povaze a velikosti povinných osob. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 98 

V § 21 odst. 3 a 4 se text „a h)“ nahrazuje textem „, h) a l)“. 32015L0849 Čl. 8 odst. 1 Členské státy zajistí, aby povinné osoby podnikly vhodné 

kroky k identifikaci a posouzení rizik praní peněz a 

financování terorismu s přihlédnutím k rizikovým 

faktorům, jako jsou faktory týkající se jejich klientů, zemí 

nebo zeměpisných oblastí, produktů, služeb, transakcí 

nebo distribučních kanálů. Tyto kroky musí odpovídat 

povaze a velikosti povinných osob. 
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Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 104 

V § 21 se doplňuje odstavec 12, který zní: 

„(12) Příslušná profesní komora přijme a zveřejní stavovské 

předpisy upravující činnost jejích členů v oblasti strategií a postupů 

podle odstavce 1. Tyto předpisy a veškeré jejich změny doručí 

Úřadu do 30 dnů od jejich přijetí. Zjistí-li Úřad nedostatky v 

předpisech, které mu byly zaslány, stanoví lhůtu k jejich odstranění. 

Příslušná profesní komora ve stanovené lhůtě podá písemnou 

informaci o způsobu odstranění zjištěných nedostatků.“. 

32015L0849 Čl. 8 odst. 1 Členské státy zajistí, aby povinné osoby podnikly vhodné 

kroky k identifikaci a posouzení rizik praní peněz a 

financování terorismu s přihlédnutím k rizikovým 

faktorům, jako jsou faktory týkající se jejich klientů, zemí 

nebo zeměpisných oblastí, produktů, služeb, transakcí 

nebo distribučních kanálů. Tyto kroky musí odpovídat 

povaze a velikosti povinných osob. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 105 

V § 21a odst. 1 větě druhé se slovo „i“ nahrazuje slovy „rovněž 

výsledky hodnocení rizik na úrovni České republiky, výsledky 

nadnárodního hodnocení rizik,“ a na konci textu se doplňují slova 

„další dostupné informace, které souvisí s těmito riziky ve vztahu 

k činnosti povinné osoby, a případně hodnocení rizik provedené 

příslušnou profesní komorou podle odstavce 4“. 

32015L0849 Čl. 8 odst. 3 Členské státy zajistí, aby povinné osoby měly zavedeny 

strategie, kontroly a postupy ke zmírňování a účinnému 

řízení rizik praní peněz a financování terorismu 

identifikovaných na úrovni Unie, členského státu a 

povinné osoby. Tyto strategie, kontroly a postupy musí 

odpovídat povaze a velikosti povinných osob. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 106 

V § 21a odst. 2 větě první se text „a h)“ nahrazuje textem „, h) a l)“. 32015L0849 Čl. 8 odst. 1 Členské státy zajistí, aby povinné osoby podnikly vhodné 

kroky k identifikaci a posouzení rizik praní peněz a 

financování terorismu s přihlédnutím k rizikovým 

faktorům, jako jsou faktory týkající se jejich klientů, zemí 

nebo zeměpisných oblastí, produktů, služeb, transakcí 

nebo distribučních kanálů. Tyto kroky musí odpovídat 

povaze a velikosti povinných osob. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 109 

V § 21a odstavec 4 zní: 

„(4) Příslušná profesní komora písemně identifikuje a posoudí rizika 

legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která 

mohou nastat v rámci činnosti jejích členů. Při posuzování rizik 

zohlední výsledky hodnocení rizik na úrovni České republiky, 

výsledky nadnárodního hodnocení rizik, faktory možného vyššího 

rizika uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu a další dostupné 

informace, které souvisí s těmito riziky ve vztahu k činnosti jejích 

členů.“. 

32015L0849 Čl. 8 odst. 1 Členské státy zajistí, aby povinné osoby podnikly vhodné 

kroky k identifikaci a posouzení rizik praní peněz a 

financování terorismu s přihlédnutím k rizikovým 

faktorům, jako jsou faktory týkající se jejich klientů, zemí 

nebo zeměpisných oblastí, produktů, služeb, transakcí 

nebo distribučních kanálů. Tyto kroky musí odpovídat 

povaze a velikosti povinných osob. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 112 

Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 22a 

Odpovědná osoba 

(1) Povinná osoba písemně určí člena svého statutárního orgánu 

32015L0849 Čl. 46 odst. 4 Členské státy vyžadují, aby povinné osoby případně 

určily člena správní rady, který bude odpovědný za 

uplatňování právních a správních předpisů nezbytných 

pro dosažení souladu s touto směrnicí. 
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Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
odpovědného za plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona. 

(2) K určení podle odstavce 1 dojde do 60 dnů ode dne, kdy se tato 

osoba stala povinnou osobou, nebo ode dne, kdy zaniklo členství 

osoby odpovědné podle odstavce 1 ve statutárním orgánu.“. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 113 

V § 22a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a ze zákona 

upravujícího evidenci skutečných majitelů“. 

 

32018L0843 Čl. 1 odst. 2 

písm. b) 

Článek 3 se mění takto: 

b) v bodě 6 se písmeno b) nahrazuje tímto: 

„b) v případě svěřenských fondů všechny následující 

osoby: 

i) zakladatele; 

ii) svěřenského správce nebo svěřenské správce; 

iii) osobu nebo osoby vykonávající dohled nad správou 

svěřenského fondu, existují-li; 

iv) obmyšlené, nebo pokud ještě nebyly určeny konkrétní 

fyzické osoby, které mají prospěch z právního uspořádání 

nebo právnické osoby, okruh osob, v jejichž hlavním 

zájmu je právní uspořádání nebo právnická osoba 

založena nebo provozována; 

v) jakoukoli jinou fyzickou osobu, která v konečném 

důsledku vykonává kontrolu nad svěřenským fondem 

prostřednictvím přímého či nepřímého vlastnictví nebo 

jinými prostředky.“; 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 115 

V § 24a odst. 1 větě první se slova „společnostech32), působících ve 

státech, které nejsou státy Evropského hospodářského prostoru,“ 

nahrazují slovy „společnostech působících ve třetí zemi“ a konci 

textu se doplňují slova „, a to v rozsahu, který právo daného státu 

umožňuje“. 

 

Poznámka pod čarou č. 32, která zní „32) § 74 odst. 2 zákona 

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích).“ se zrušuje. 

32015L0849 Čl. 45 odst. 3 Členské státy zajistí, aby v případě, že povinné osoby 

mají pobočky nebo většinově vlastněné dceřiné podniky 

ve třetích zemích, kde jsou minimální požadavky týkající 

se boje proti praní peněz a financování terorismu méně 

přísné než požadavky určitého členského státu, tyto 

pobočky a většinově vlastněné dceřiné podniky v třetí 

zemi uplatňovaly požadavky dotčeného členského státu, 

včetně ochrany údajů, v rozsahu, který právo dané třetí 

země umožňuje. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 116 

V § 24a odst. 2 se slova „státě, jehož“ nahrazují slovy „třetí zemi, 

jejíž“, slova „a dalších států Evropského hospodářského prostoru“ se 

nahrazují slovy „, jiného členského státu Evropské unie nebo státu 

tvořícího Evropský hospodářský prostor“ a na konci se doplňují věty 

32015L0849 Čl. 45 odst. 5 Členské státy vyžadují, aby v případech, kdy právo třetí 

země nedovoluje použití strategií a postupů 

požadovaných podle odstavce 1, zajistily povinné osoby, 

aby pobočky a většinově vlastněné dceřiné podniky v této 
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Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
„Pokud tato opatření nebudou dostatečná, může dozorčí úřad 

povinné osobě na základě nedostatků zjištěných při kontrole uložit 

opatření k jejich nápravě a určit přiměřenou lhůtu k jejich 

odstranění. Opatření k nápravě mohou zahrnovat požadavek, aby 

pobočka nebo dceřiná společnost povinné osoby nenavazovaly nebo 

ukončily obchodní vztahy v této třetí zemi nebo aby 

neuskutečňovaly obchody související s touto třetí zemí, případně aby 

zcela ukončily působení v této třetí zemi. Povinná osoba, které bylo 

uloženo opatření k nápravě, informuje dozorčí úřad o odstranění 

nedostatku bez zbytečného odkladu poté, kdy byl nedostatek 

odstraněn, nejpozději však do 10 dnů po uplynutí určené lhůty.“. 

třetí zemi uplatňovaly další opatření k účinnému řešení 

rizika praní peněz nebo financování terorismu, a 

informovaly příslušné orgány svého domovského 

členského státu. Nedostačují-li další opatření, učiní 

příslušné orgány domovského členského státu další 

opatření v oblasti dozoru; mohou mimo jiné vyžadovat, 

aby skupina nenavazovala nebo ukončila obchodní vztahy 

a neuskutečňovala transakce, případně mohou skupinu 

požádat, aby ukončila působení v třetí zemi. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 119 

V § 25 odst. 2 se na konci písmene b) doplňují slova „zda vůči ní 

nebylo vedeno šetření nebo řízení v souvislosti s porušením opatření 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,“. 

32015L0849 Čl. 19 písm. a) Pokud jde o přeshraniční korespondenční vztahy s určitou 

respondenční institucí ze třetí země, členské státy vedle 

opatření zesílené hloubkové kontroly klienta stanovených 

v článku 13 po svých úvěrových institucích a finančních 

institucích vyžadují, aby:  

a) shromáždily dostatek informací o této respondenční 

instituci, aby plně porozuměly povaze jejího podnikání a 

z veřejně dostupných informací zjistily, jakou má pověst a 

jak kvalitní je dozor;  

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 120 

V § 25 odst. 2 písm. c) se za slovo „vyžádání,“ vkládají slova „a to 

zejména ve vztahu k průběžným účtům,“. 

 

32015L0849 Čl. 19 písm. e) Pokud jde o přeshraniční korespondenční vztahy s určitou 

respondenční institucí ze třetí země, členské státy vedle 

opatření zesílené hloubkové kontroly klienta stanovených 

v článku 13 po svých úvěrových institucích a finančních 

institucích vyžadují, aby:  

e) ujistily se s ohledem na průběžné korespondenční účty, 

že respondenční instituce ověřila totožnost klientů, kteří 

mají přímý přístup k účtům korespondenční instituce, a 

prováděla jejich průběžnou hloubkovou kontrolu a že na 

vyžádání je korespondenční instituci schopna poskytnout 

relevantní údaje o hloubkové kontrole klienta. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

V § 25 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 

písmeno d), které zní: 

„d) určí a zaznamená rozdělení povinností a odpovědnosti 

32015L0849 Čl. 19 písm. d) Pokud jde o přeshraniční korespondenční vztahy s určitou 

respondenční institucí ze třetí země, členské státy vedle 

opatření zesílené hloubkové kontroly klienta stanovených 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBDJLJ40B)



 

Stránka 17 z 78 

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, a další zákony související s 

tímto zákonem a zákonem o evidenci skutečných majitelů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
BOD 121 souvisejících s korespondenčním vztahem z hlediska uplatňování 

opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu mezi touto úvěrovou nebo finanční institucí a 

respondenční institucí.“. 

v článku 13 po svých úvěrových institucích a finančních 

institucích vyžadují, aby:  

d) zdokumentovaly příslušné odpovědnosti každé 

instituce; 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 122 

V § 25 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Úvěrová nebo finanční instituce průběžně aktualizuje informace 

získané podle odstavce 2. Představuje-li korespondenční vztah 

zvýšené riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování 

terorismu, upraví úvěrová nebo finanční instituce jeho podmínky 

anebo ho ukončí.“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 11 Vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 18a 

1. Co se týká obchodních vztahů či transakcí souvisejících 

s vysoce rizikovými třetími zeměmi identifikovanými 

podle čl. 9 odst. 2, členské státy vyžadují od povinných 

osob, aby uplatňovaly níže uvedená opatření zesílené 

hloubkové kontroly klienta: 

a) získání dalších informací o klientovi a o skutečném 

majiteli či skutečných majitelích; 

b) získání dalších informací o zamýšlené povaze 

obchodního vztahu; 

c) získání informací o zdroji finančních prostředků a 

zdroji majetku klienta a skutečného majitele či 

skutečných majitelů; 

d) získání informací o důvodech zamýšlených nebo 

uskutečněných transakcí; 

e) získání souhlasu od vrcholného vedení ohledně 

navázání nebo pokračování v obchodním vztahu; 

f) zesílené sledování obchodního vztahu zvýšením počtu a 

častějším prováděním kontrol a výběrem vzorku 

transakcí, které vyžadují bližší posouzení. 

Členské státy mohou od povinných osob případně 

vyžadovat, aby zajistily, že první platba bude provedena 

prostřednictvím účtu vedeného na jméno klienta u 

úvěrové instituce, na kterou se vztahují požadavky 

hloubkové kontroly klienta, jež nejsou slabší, než 

požadavky stanovené v této směrnici. 

2. Kromě opatření uvedených v odstavci 1 a v souladu s 

mezinárodními závazky Unie členské státy od povinných 

osob vyžadují, aby v příslušných případech uplatňovaly 

na obchodní vztahy či transakce související s vysoce 
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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, a další zákony související s 

tímto zákonem a zákonem o evidenci skutečných majitelů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
rizikovými třetími zeměmi identifikovanými podle čl. 9 

odst. 2 jedno či více dodatečných zmírňujících opatření. 

Uvedená opatření spočívají v jednom nebo několika z 

těchto opatření: 

a) v uplatnění dalších prvků zesílené hloubkové kontroly; 

b) v zavedení zesílených mechanismů oznamování nebo 

systematického oznamování finančních transakcí; 

c) v omezení obchodních vztahů nebo transakcí s 

fyzickými nebo právnickými osobami ze třetích zemí 

identifikovaných jako vysoce rizikové země podle čl. 9 

odst. 2. 

3. Kromě opatření uvedených v odstavci 1 členské státy 

uplatňují v příslušných případech a v souladu s 

mezinárodními závazky Unie na vysoce rizikové třetí 

země identifikované podle čl. 9 odst. 2 jedno či více z 

těchto opatření: 

a) odmítnutí zřízení dceřiných podniků nebo poboček či 

zastoupení povinných osob z dotčené země nebo jiné 

zohlednění skutečnosti, že příslušná povinná osoba 

pochází ze země, která nemá adekvátní režimy pro boj 

proti praní peněz a financování terorismu; 

b) zákaz zřízení poboček nebo zastoupení povinných osob 

v dotčené zemi nebo jiné zohlednění skutečnosti, že se 

příslušná pobočka nebo zastoupení bude nacházet v zemi, 

která nemá adekvátní režimy pro boj proti praní peněz a 

financování terorismu; 

c) vyžadování většího dohledového šetření nebo přísnější 

požadavky na externí audit u poboček a dceřiných 

podniků povinných osob nacházející se v dotčené zemi; 

d) vyžadování přísnějších požadavků na externí audit u 

finančních skupin s ohledem na jejich pobočky a dceřiné 

podniky nacházející se v dotčené zemi; 

e) požadavek, aby úvěrové a finanční instituce 

přezkoumaly a pozměnily nebo v případě potřeby 

ukončily korespondenční vztahy s respondenčními 
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Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
institucemi v dotčené zemi. 

4. Při přijetí nebo uplatňování opatření stanovených v 

odstavci 2 a 3, pokud jde o rizika, jež jednotlivé třetí 

země představují, členské státy podle potřeby zohlední 

příslušná hodnocení, posouzení nebo zprávy, které 

vypracovaly mezinárodní organizace a tvůrci standardů v 

oblasti předcházení praní peněz a boje proti financování 

terorismu. 

5. Před přijetím nebo uplatňováním opatření stanovených 

v odstavcích 2 a 3 vyrozumí členské státy Komisi.“ 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 124 

Za § 25 se vkládá nový § 25a, který včetně nadpisu a poznámky pod 

čarou č. 40 zní: 

„§ 25a 

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních 

služeb 

Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 2 písm. b), jejíž sídlo se nachází 

na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího 

Evropský hospodářský prostor, má povinnost určit ústřední 

kontaktní místo, pokud 

a) je splněna alespoň jedna z podmínek pro jeho určení podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

regulační technické normy týkající se kritérií pro určení 

ústředních kontaktních míst vydavatelů elektronických peněz 

a poskytovatelů platebních služeb a pravidel pro činnost těchto 

ústředních kontaktních míst40) nebo 

b) tak rozhodnutím stanoví Česká národní banka na základě 

skutečnosti, že některá z provozoven povinné osoby představuje 

zvýšené riziko zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti 

nebo financování terorismu. 

 
40) Čl. 3 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 

2018/1108 ze dne 7. května 2018, kterým se doplňuje směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o regulační 

technické normy týkající se kritérií pro určení ústředních 

kontaktních míst vydavatelů elektronických peněz a 

32015L0849 Čl. 45 odst. 9 9. Členské státy mohou vyžadovat, aby vydavatelé 

elektronických peněz ve smyslu čl. 2 bodu 3 směrnice 

2009/110/ES a poskytovatelé platebních služeb ve smyslu 

čl. 4 bodu 9 směrnice 2007/64/ES, kteří jsou usazeni na 

jejich území v jiné formě, než je pobočka, a jejichž ústředí 

se nachází v jiném členském státě, určili na jejich území 

ústřední kontaktní místo, které bude jménem instituce, 

která je určila, zajišťovat dodržování pravidel v oblasti 

boje proti praní peněz a financování terorismu a 

usnadňovat dohled ze strany příslušných orgánů, mimo 

jiné i tím, že na požádání poskytne příslušným orgánům 

dokumenty a informace. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBDJLJ40B)



 

Stránka 20 z 78 

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, a další zákony související s 

tímto zákonem a zákonem o evidenci skutečných majitelů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
poskytovatelů platebních služeb a pravidel pro činnost těchto 

ústředních kontaktních míst.“. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 130 

V § 26 se na konci odstavce 4 doplňují věty „Příslušná profesní 

komora předkládá Úřadu do konce prvního kalendářního měsíce 

následujícího po skončení kalendářního roku přehled o počtu 

oznámení o podezřelých obchodech, která v daném kalendářním 

roce obdržela, a počtu oznámení, která předala Úřadu. Tento přehled 

příslušná profesní komora ve stejné lhůtě zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.“. 

 

32018L0843 Čl. 1 odst. 22 22) V článku 34 se doplňuje nový odstavec, který zní: 

„3. Orgány stavovské samosprávy určené členskými státy 

zveřejní výroční zprávu obsahující: 

a) informace o opatřeních přijatých podle článků 58, 59 a 

60; 

b) informace o počtu přijatých hlášení o případech 

porušení předpisů, jak je uvedeno v článku 61, byla-li 

taková hlášení přijata; 

c) informace o počtu hlášení, jež přijal orgán stavovské 

samosprávy uvedený v odstavci 1, a počtu hlášení, která 

orgán stavovské samosprávy případně předal finanční 

zpravodajské jednotce; 

d) případně informace o počtu a popis opatření, jež jsou 

prováděna podle článku 47 a 48 za účelem sledování 

dodržování povinností ze strany povinných osob 

vyplývajících z: 

i) článků 10 až 24 (hloubková kontrola klienta); 

ii) článků 33, 34 a 35 (oznamování podezřelých 

transakcí); 

iii) článku 40 (vedení záznamů); a 

iv) článků 45 a 46 (vnitřní kontroly).“ 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 134 

V § 27 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Příslušná profesní 

komora předkládá Úřadu do konce prvního kalendářního měsíce 

následujícího po skončení kalendářního roku přehled o počtu 

oznámení o podezřelých obchodech, která v daném kalendářním 

roce obdržela, a počtu oznámení, která předala Úřadu. Tento přehled 

příslušná profesní komora ve stejné lhůtě zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.“.  

 

32018L0843 Čl. 1 odst. 22 22) V článku 34 se doplňuje nový odstavec, který zní: 

„3. Orgány stavovské samosprávy určené členskými státy 

zveřejní výroční zprávu obsahující: 

a) informace o opatřeních přijatých podle článků 58, 59 a 

60; 

b) informace o počtu přijatých hlášení o případech 

porušení předpisů, jak je uvedeno v článku 61, byla-li 

taková hlášení přijata; 

c) informace o počtu hlášení, jež přijal orgán stavovské 

samosprávy uvedený v odstavci 1, a počtu hlášení, která 
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orgán stavovské samosprávy případně předal finanční 

zpravodajské jednotce; 

d) případně informace o počtu a popis opatření, jež jsou 

prováděna podle článku 47 a 48 za účelem sledování 

dodržování povinností ze strany povinných osob 

vyplývajících z: 

i) článků 10 až 24 (hloubková kontrola klienta); 

ii) článků 33, 34 a 35 (oznamování podezřelých 

transakcí); 

iii) článku 40 (vedení záznamů); a 

iv) článků 45 a 46 (vnitřní kontroly).“ 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 141 

V § 30a odstavec 2 zní: 

„(2) V rámci národního hodnocení rizik se identifikují a posoudí 

rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 

která mohou nastat na území České republiky, a zohlední se faktory 

možného vyššího rizika uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, 

nadnárodní hodnocení rizik, hodnocení rizik provedené mezinárodní 

institucí a další dostupné informace, které souvisí s těmito riziky. 

Národní hodnocení rizik obsahuje popis institucionální struktury 

systému boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu a přidělených lidských a finančních zdrojů.“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 4 

písm. a) 

4) Článek 7 se mění takto: 

a) v odstavci 4 se doplňují nová písmena, která znějí: 

„f) sdělí institucionální strukturu a obecné postupy svého 

režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu, 

zahrnující mimo jiné i finanční zpravodajskou jednotku, 

daňové orgány a státní zástupce, jakož i přidělené lidské a 

finanční zdroje, a to v rozsahu, v jakém jsou tyto 

informace k dispozici; 

g) podá zprávu o úsilí členského státu a zdrojích (lidských 

i rozpočtových) vyčleněných na boj proti praní peněz a 

financování terorismu.“; 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 142 

V § 30a odstavce 4 a 5 znějí: 

„(4) Při zpracování dílčího hodnocení rizik se Úřad a orgány veřejné 

moci řídí mezinárodně uznávanými standardy v oblasti opatření 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Na 

základě dílčích hodnocení rizik Úřad zpracuje a předloží vládě k 

projednání národní hodnocení rizik. 

(5) Úřad poskytne výsledky národního hodnocení rizik příslušnému 

výboru Rady Evropy se stejnou věcnou působností, Evropské 

komisi, evropským orgánům dohledu a ostatním členským státům 

Evropské unie za předpokladu, že sdělené informace se použijí 

výhradně pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu. Úřad zajistí, aby shrnutí národního 

32018L0843 Čl. 1 odst. 4 

písm. b) 

4) Článek 7 se mění takto: 

b) odstavec 5 se nahrazuje tímto: 

„5. Členské státy poskytnou výsledky svých posouzení 

rizik, včetně jejich aktualizovaných verzí Komisi, 

evropským orgánům dohledu a ostatním členským státům. 

Ostatní členské státy mohou členskému státu, který 

provádí posouzení rizik, případně poskytnout další 

relevantní informace. Shrnutí posouzení rizik je veřejně 

přístupné. Toto shrnutí nesmí obsahovat utajované 

informace.“ 
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hodnocení rizik bylo veřejně přístupné.“. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 143 

V § 30a se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí: 

„(6) Úřad koordinuje provádění opatření ke zmírňování rizik 

identifikovaných v národním hodnocení rizik, k čemuž mu orgány 

veřejné moci poskytují součinnost včetně předkládání přehledu o 

provedených opatřeních ke zmírnění rizik a souvisejících 

statistických údajů. 

32018L0843 Čl. 44 1. S cílem přispět k přípravě posouzení rizik podle článku 

7 členské státy zajistí, aby byly schopny přezkoumávat 

účinnost svých systémů pro boj proti praní peněz nebo 

financování terorismu tím, že vedou komplexní statistiku 

o záležitostech relevantních pro účinnost takových 

systémů.  

2. Statistika uvedená v odstavci 1 obsahuje:  

a) údaje o velikosti a významu jednotlivých odvětví, která 

spadají do oblasti působnosti této směrnice, včetně počtu 

osob a hospodářského významu každého odvětví;  

b) údaje vypovídající o počtu oznámení, vyšetřování a 

soudních řízení na vnitrostátní úrovni v rámci boje proti 

praní peněz a financování terorismu, včetně počtu 

oznámení podezřelých transakcí učiněných u finanční 

zpravodajské jednotky, o opatřeních přijatých v 

návaznosti na tato oznámení a v ročních souhrnech o 

počtu vyšetřovaných případů, počtu stíhaných osob, počtu 

osob odsouzených za praní peněz nebo financování 

terorismu, druzích predikativních trestných činů, jsou-li 

tyto údaje k dispozici, a hodnotě zmrazeného, zajištěného 

nebo odňatého majetku, vyjádřené v eurech;  

c) jsou-li k dispozici, údaje o počtu a procentním podílu 

oznámení, která vedla k dalšímu vyšetřování, společně s 

výroční zprávou pro povinné osoby podrobně popisující 

užitečnost oznámení, která podaly, a následná opatření;  

d) údaje o počtu přeshraničních žádostí o informace, které 

finanční zpravodajská jednotka podala, obdržela a zamítla 

a kterým plně či částečně vyhověla.  

3. Členské státy zajistí, aby byl celkový přehled jejich 

statistiky zveřejněn.  

4. Členské státy předají statistiku uvedenou v odstavci 2 
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Komisi. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 144 

V § 31 odst. 3 se za větu první vkládá věta „Tyto údaje jednou ročně 

poskytuje Evropské komisi pro účely vypracování a zveřejnění její 

výroční zprávy o účinnosti opatření proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu v Evropské unii.“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 27 4. Členské státy každý rok předají statistiku uvedenou v 

odstavci 2 Komisi. Komise zveřejní výroční zprávu, která 

shrne a vysvětlí statistiku uvedenou v odstavci 2, a 

zpřístupní ji na svých internetových stránkách.“ 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 145 

V § 31 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí: 

„(4) Úřad stanoví seznam tuzemských veřejných funkcí, které jsou 

vždy považovány za významné veřejné funkce, který uveřejní 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Úřad tento seznam 

průběžně aktualizuje a poskytuje Evropské komisi. 

(5) Mezinárodní organizace akreditovaná na území České republiky 

poskytne na žádost Úřadu údaje o svých významných veřejných 

funkcích. Mezinárodní organizace akreditovaná na území České 

republiky, která poskytla tyto údaje, má povinnost je aktualizovat.“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 13 13) Vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 20a 

1. Každý členský stát vydá a aktualizuje seznam uvádějící 

konkrétní funkce, které jsou podle vnitrostátních právních 

a správních předpisů považovány za významné veřejné 

funkce ve smyslu čl. 3 bodu 9. Členské státy požádají 

mezinárodní organizace akreditované na jejich území, aby 

pro účely čl. 3 bodu 9 vydaly a aktualizovaly seznam 

významných veřejných funkcí v těchto mezinárodních 

organizacích. Uvedené seznamy se zašlou Komisi a 

mohou být zveřejněny. 

2. Komise sestaví a aktualizuje seznam přesných funkcí, 

které jsou považovány za významné veřejné funkce na 

úrovni orgánů a institucí Unie. Tento seznam rovněž 

zahrnuje všechny funkce, které mohou být svěřeny 

zástupcům třetích zemí a mezinárodních orgánů 

akreditovaných na úrovni Unie. 

3. Komise na základě seznamů uvedených v odstavcích 1 

a 2 tohoto článku vypracuje pro účely čl. 3 bodu 9 

jednotný seznam všech významných veřejných funkcí. 

Tento jednotný seznam se zveřejní. 

4. S funkcemi na seznamu uvedeném v odstavci 3 tohoto 

článku se nakládá v souladu s podmínkami stanovenými v 

čl. 41 odst. 2.“ 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

V § 33 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí: 

„(2) Obsahem mezinárodní spolupráce je zejména předávání a 

získávání údajů na žádost či z moci úřední, a to bez zbytečného 

32015L0849 

 

 

Čl. 49 

 

 

Členské státy zajistí, aby tvůrci politiky, finanční 

zpravodajské jednotky, orgány dohledu a další příslušné 

orgány, které se podílejí na boji proti praní peněz a 
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BOD 148 odkladu. Mezinárodní spolupráci nelze omezit. 

(3) V případě mezinárodní spolupráce na žádost Úřadu musí být 

žádost odůvodněna a musí obsahovat způsob využití získaných 

údajů. Údaje získané v rámci mezinárodní spolupráce Úřad použije 

v souladu s podmínkami, které stanoví dožádaný zahraniční orgán či 

mezinárodní instituce.“. 

 

 

 

 

 

 

 

32018L0843 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 1 odst. 33 

financování terorismu, měli účinné mechanismy, které jim 

umožní spolupráci a koordinaci na vnitrostátní úrovni 

týkající se vypracování a provádění strategií a činností v 

oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, 

mimo jiné i za účelem splnění svých povinnosti podle 

článku 7. 

 

Článek 53 se mění takto: 

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 

„1. Členské státy zajistí, aby si finanční zpravodajské 

jednotky vyměňovaly, z jejich vlastního podnětu nebo na 

vyžádání, veškeré informace, které mohou být relevantní 

pro zpracování nebo analýzu informací o praní peněz 

nebo financování terorismu a o zapojených fyzických 

nebo právnických osobách bez ohledu na druh 

souvisejících predikativních trestných činů, a to i v 

případě, že druh souvisejících predikativních trestných 

činů není v okamžiku výměny informací určen.“; 

b) v odst. 2 druhém pododstavci se druhá věta nahrazuje 

tímto: 

„Finanční zpravodajská jednotka získá informace v 

souladu s čl. 33 odst. 1 a předává odpovědi bezodkladně.“ 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 149 

V § 34 odst. 1 se za text „b)“ vkládají slova „, s výjimkou činnosti 

spočívající v provedení převodu peněžních prostředků, při němž 

plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce 

(poukazování peněz),“. 

32015L0849 Čl. 2 odst. 3 První pododstavec se nepoužije na osoby, které se 

zabývají poukazováním peněz ve smyslu čl. 4 bodu 13 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES (1). 

 

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES 

ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na 

vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 

2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 

97/5/ES (Úř. věst. L 319, 5. 12. 2007, s. 1). 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

V § 34 odst. 2 písm. a) se slova „v souvislosti s hlavní činností 

povinné osoby“ nahrazují slovy „klientovi, se kterým uzavírá 

obchod nebo je navázán obchodní vztah v rámci hlavní činnosti“. 

32015L0849 Čl. 2 odst. 3 

písm. f) 

3. Členské státy mohou rozhodnout, že osoby, které se 

zabývají finanční činností příležitostně nebo ve velmi 

omezené míře a u nichž je malé riziko praní peněz nebo 
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BOD 150 financování terorismu, nespadají do oblasti působnosti 

této směrnice, pokud jsou splněna všechna tato kritéria:  

f) finanční činnost se poskytuje pouze klientům z hlavní 

činnosti těchto osob a není všeobecně nabízena veřejnosti. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 152 

Za § 34 se vkládá nový § 34a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 34a 

Systém pro přijímání oznámení o porušení tohoto zákona 

(1) Úřad a příslušné profesní komory přijmou systém pro přijímání 

oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona (dále jen 

„systém pro přijímání oznámení“). 

(2) Systém pro přijímání oznámení obsahuje podrobné postupy pro 

přijetí oznámení, přezkoumání jeho důvodnosti a nakládání s jeho 

výsledky. 

(3) Postupy podle odstavce 2 zajistí ochranu oprávněných zájmů 

oznamovatele a osoby, která je podle oznámení odpovědná za 

porušení povinností podle tohoto zákona. 

(4) Oznamovatel nesmí být z důvodu podání oznámení vystaven 

odvetným opatřením.“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 39 39) Článek 61 se mění takto: 

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 

„1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány a případně 

orgány stavovské samosprávy zavedly účinné a spolehlivé 

mechanismy na podporu hlášení potenciálních nebo 

skutečných porušení vnitrostátních předpisů přijatých k 

provedení této směrnice příslušným orgánům a případně 

orgánům stavovské samosprávy. 

K tomuto účelu poskytnou jeden nebo více bezpečných 

komunikačních kanálů pro osoby pro účely hlášení 

uvedeného v prvním pododstavci. Takové kanály zajistí, 

aby totožnost osob poskytujících informace byla známa 

jen příslušným orgánům nebo případně orgánům 

stavovské samosprávy.“; 

b) v odstavci 3 se doplňují nové pododstavce, které znějí: 

„Členské státy zajistí, aby fyzické osoby, včetně 

zaměstnanců a zástupců povinné osoby, které podávají 

oznámení o podezření na praní peněz nebo financování 

terorismu interně nebo finanční zpravodajské jednotce, 

byly právně chráněny před hrozbami, odvetou nebo 

nepřátelským jednáním, zejména před nepříznivým nebo 

diskriminačním zacházením v zaměstnání. 

Členské státy zajistí, aby fyzické osoby, které jsou 

vystaveny hrozbám, nepřátelskému jednání nebo 

nepříznivému či diskriminačnímu zacházení v zaměstnání 

kvůli oznámení podezření na praní peněz nebo 

financování terorismu, interně nebo finanční zpravodajské 

jednotce, měly právo bezpečnou cestou předložit stížnost 

příslušným orgánům. Aniž je dotčena důvěrnost informací 

získaných finanční zpravodajskou jednotkou, členské 

státy zajistí, aby tyto fyzické osoby měly právo na 
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účinnou nápravu za účelem ochrany svých práv podle 

tohoto odstavce.“; 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 156 

V § 35 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a další 

potřebnou součinnost“. 

 

32018L0843 Čl. 1 odst. 37 

bod 4 

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány vykonávající 

dohled nad úvěrovými a finančními institucemi navzájem 

spolupracovaly pro účely této směrnice v co největší 

možné míře, bez ohledu na svoji povahu nebo status. 

Taková spolupráce zahrnuje také schopnost provádět v 

rámci pravomocí dožádaného příslušného orgánu šetření 

ve prospěch dožadujícího příslušného orgánu a následnou 

výměnu informací získaných prostřednictvím takového 

šetření. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 158 

V § 35 se doplňují odstavce 7 až 11, které znějí: 

„(7) Výkon správního dozoru je založen na analýze rizik, která 

zohledňuje rovněž výsledky národního hodnocení rizik, 

nadnárodního hodnocení rizik, hodnocení rizik provedené 

mezinárodními institucemi a případně hodnocení rizik provedené 

příslušnou profesní komorou a která je aktualizována v závislosti na 

vývoji rizik. 

(8) Úřad a Česká národní banka 

a) v případě výkonu správního dozoru nad povinnou osobou se 

sídlem v České republice, která má pobočku v jiném členském státě, 

spolupracují s dozorčím orgánem tohoto jiného členského státu, 

b) v případě výkonu správního dozoru nad povinnou osobou, která v 

České republice působí prostřednictvím pobočky, spolupracují s 

dozorčím úřadem členského státu, ve kterém má tato právnická 

osoba sídlo, 

c) vykonávají správní dozor nad uplatňováním skupinových strategií 

a postupů úvěrovými nebo finančními institucemi, které jsou 

součástí skupiny a jejichž mateřská společnost má sídlo v České 

republice, a spolupracují za tímto účelem s dozorčími úřady z 

členských států, ve kterých mají tyto finanční nebo úvěrové instituce 

sídlo, 

d) poskytují součinnost dozorčím úřadům z jiných členských států, 

32018L0843 Čl. 1 odst. 30 Článek 48 se mění takto: 

a) vkládá se nový odstavec, který zní: 

„1a. S cílem usnadnit a podpořit účinnou spolupráci a 

zejména výměnu informací předají členské státy Komisi 

seznam orgánů dohlížejících na povinné osoby uvedené v 

čl. 2 odst. 1, včetně jejich kontaktních údajů. Členské 

státy zajistí, aby informace poskytované Komisi byly 

aktualizovány. 

Komise na svých internetových stránkách zveřejní registr 

těchto orgánů a jejich kontaktní údaje. Orgány uvedené v 

tomto registru slouží v rozsahu svých pravomocí jako 

kontaktní místo pro příslušné orgány ostatních členských 

států. Rovněž orgány finančního dohledu členských států 

slouží jako kontaktní místo pro evropské orgány dohledu. 

Za účelem zajištění řádného vymáhání této směrnice 

členské státy vyžadují, aby všechny povinné osoby 

podléhaly náležitému dohledu, včetně pravomoci 

vykonávat dohled na místě i dálkově a přijmou vhodná a 

přiměřená správní opatření k nápravě situace v případě 

porušení předpisů.“; 
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které vykonávají správní dozor nad dodržováním skupinových 

strategií a postupů úvěrovými a finančními institucemi, které jsou 

součástí skupiny a které mají pobočku v České republice,  

e) poskytují součinnost dozorčím úřadům z jiných členských států, 

které vykonávají správní dozor nad úvěrovými a finančními 

institucemi, které jsou součástí skupiny a jejichž mateřská 

společnost má sídlo v České republice. 

(9) Úřad zašle Evropské komisi seznam dozorčích úřadů, včetně 

jejich kontaktních údajů. Tento seznam Úřad aktualizuje. 

(10) V souladu s dohodou o praktických postupech pro výměnu 

informací uzavřenou mezi Úřadem a Českou národní bankou s 

Evropskou centrální bankou poskytují Úřad a Česká národní banka 

Evropské centrální bance informace získané při výkonu správního 

dozoru. 

(11) Úřad a Česká národní banka informují evropské orgány dohledu 

nad úvěrovými nebo finančními institucemi o všech pravomocných 

rozhodnutích, kterými byl uložen správní trest za přestupek podle 

tohoto zákona.“. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 159 

§ 37 včetně nadpisu zní: 

„§ 37 

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, 

auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce 

(1) Příslušná profesní komora provede kontrolu dodržování 

povinností vyplývajících z tohoto zákona advokátem, notářem, 

auditorem, soudním exekutorem nebo daňovým poradcem rovněž na 

základě písemného podnětu Úřadu a písemně Úřad uvědomí o 

zahájení kontroly a o jejím výsledku. 

(2) Úřad může zahájit kontrolu dodržování povinností vyplývajících 

z tohoto zákona advokátem, notářem, auditorem, soudním 

exekutorem nebo daňovým poradcem, pouze pokud příslušná 

profesní komora na základě písemného podnětu Úřadu podle 

odstavce 1 nezahájí kontrolu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy jí 

byl podnět doručen.  

(3) Úřad je oprávněn vstupovat do prostor, v nichž se mohou 

nacházet písemnosti, které obsahují informace uvedené v § 26 odst. 

32015L0849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 58 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Členské státy zajistí, aby povinné osoby nesly 

odpovědnost za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 

k provedení této směrnice v souladu s tímto článkem a 

články 59 až 61. Veškeré sankce nebo opatření musí být 

účinné, přiměřené a odrazující. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBDJLJ40B)



 

Stránka 28 z 78 

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, a další zákony související s 

tímto zákonem a zákonem o evidenci skutečných majitelů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
1 nebo § 27 odst. 1 nebo 2, pouze za přítomnosti povinné osoby. 

Úřad se může s obsahem písemnosti, o které povinná osoba prohlásí, 

že obsahuje informace podle věty první, seznámit pouze za 

přítomnosti a se souhlasem zástupce příslušné profesní komory, 

kterého na základě žádosti Úřadu ustanoví její předseda, nebo 

prezident z řad jejích zaměstnanců nebo členů.  

(4) Odmítne-li zástupce příslušné profesní komory souhlas podle 

odstavce 3 udělit, musí být písemnost za účasti Úřadu, povinné 

osoby a zástupce příslušné profesní komory zabezpečena tak, aby se 

s jejím obsahem nemohl nikdo seznámit, popřípadě ji zničit nebo 

poškodit; bezprostředně poté musí být příslušná listina nebo jiný 

nosič informací předány příslušné profesní komoře. Příslušná 

profesní komora vrátí povinné osobě tuto listinu nebo jiný nosič 

informací bez odkladu poté, co marně uplyne lhůta k podání návrhu 

podle jiného právního předpisu; byl-li tento návrh včas podán, 

příslušná profesní komora s nimi naloží v souladu s rozhodnutím 

soudu podle odstavce 5. 

(5) V případě uvedeném v odstavci 4 lze souhlas zástupce příslušné 

profesní komory nahradit na návrh Úřadu rozhodnutím soudu podle 

jiného právního předpisu. 

 

 

 

(6) Příslušná profesní komora předkládá Úřadu do konce prvního 

kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního roku 

přehled o počtu přijatých oznámení o porušení tohoto zákona, 

provedených kontrolách, zjištěných porušeních a rozhodnutí o 

přestupcích v daném kalendářním roce. Současně tento přehled 

zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32018L0843 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 1 odst. 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V článku 34 se doplňuje nový odstavec, který zní: 

„3. Orgány stavovské samosprávy určené členskými státy 

zveřejní výroční zprávu obsahující: 

a) informace o opatřeních přijatých podle článků 58, 59 a 

60; 

b) informace o počtu přijatých hlášení o případech 

porušení předpisů, jak je uvedeno v článku 61, byla-li 

taková hlášení přijata; 

c) informace o počtu hlášení, jež přijal orgán stavovské 

samosprávy uvedený v odstavci 1, a počtu hlášení, která 

orgán stavovské samosprávy případně předal finanční 

zpravodajské jednotce; 
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Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
d) případně informace o počtu a popis opatření, jež jsou 

prováděna podle článku 47 a 48 za účelem sledování 

dodržování povinností ze strany povinných osob 

vyplývajících z: 

i) článků 10 až 24 (hloubková kontrola klienta); 

ii) článků 33, 34 a 35 (oznamování podezřelých 

transakcí); 

iii) článku 40 (vedení záznamů); a 

iv) článků 45 a 46 (vnitřní kontroly).“ 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 163 

V § 39 odst. 1 písmeno k) zní: 

„k) soudu 

1. rozhodujícímu v občanském soudním řízení spory týkající se 

podezřelého obchodu nebo nároku na náhradu škody vzniklé v 

důsledku splnění povinnosti podle tohoto zákona, 

2. příslušnému k řešení nesrovnalostí v evidenci skutečných 

majitelů, pokud jde o oznámení nesrovnalosti podle zákona 

upravujícího evidenci skutečných majitelů,“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 37 

bod 1 a 3 

1. Členské státy vyžadují, aby všechny osoby, které 

pracují nebo pracovaly pro příslušné orgány vykonávající 

dohled nad úvěrovými a finančními institucemi z hlediska 

souladu s touto směrnicí, jakož i auditoři a odborníci 

jednající jménem těchto příslušných orgánů, byli vázáni 

povinností zachovávat profesní tajemství. 

 

3. Příslušné orgány vykonávající dohled nad úvěrovými a 

finančními institucemi, které získávají důvěrné informace 

podle odstavce 1, využívají tyto informace pouze: 

a) při plnění svých úkolů podle této směrnice nebo podle 

jiných legislativních aktů v oblasti boje proti praní peněz 

a financování terorismu, obezřetnostní regulace a dohledu 

nad úvěrovými a finančními institucemi, včetně udělování 

sankcí; 

b) při odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu 

vykonávajícího dohled nad úvěrovými a finančními 

institucemi, včetně soudních řízení; 

c) při soudních řízeních zahájených na základě zvláštních 

ustanovení stanovených v právních předpisech Unie 

přijatých v oblasti působnosti této směrnice nebo v oblasti 

obezřetnostní regulace a dohledu nad úvěrovými a 

finančními institucemi. 
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Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 165 

Za § 40 se vkládá nový § 40a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 40a 

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele 

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, jsou zaměstnanci Úřadu, 

ostatních dozorčích úřadů nebo Rady pro veřejný dohled nad 

auditem a fyzické osoby, které jsou pro Úřad, ostatní dozorčí úřady 

nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem činné na základě jiné než 

pracovní smlouvy, povinni zachovávat mlčenlivost o totožnosti 

oznamovatele podle § 34a. 

(2) Převedením osob uvedených v odstavci 1 na jinou práci, 

skončením jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu k 

Úřadu, jinému dozorčímu úřadu nebo Radě pro veřejný dohled nad 

auditem povinnost mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele nezaniká. 

(3) Mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele se nelze dovolávat 

a) vůči dozorčím úřadům uvedeným v § 35 odst. 1 nebo Radě pro 

veřejný dohled nad auditem, pokud vykonávají působnost podle 

tohoto zákona, 

b) vůči orgánu činnému v trestním řízení,  

c) v řízení podle zákona o provádění mezinárodních sankcí. 

(4) Výjimky uvedené v odstavci 3 nelze uplatnit, pokud by 

poskytnutí informací mohlo zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého 

obchodu nebo probíhající trestní řízení, nebo jestliže by poskytnutí 

informací bylo zjevně nepřiměřené oprávněným zájmům 

oznamovatele podle § 34a. 

(5) Zprostit osoby uvedené v odstavci 1 nebo 2 povinnosti 

mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele je oprávněn pouze 

oznamovatel podle § 34a.“.  

32018L0843 Čl. 1 odst. 23 Článek 38 se nahrazuje tímto: 

„Článek 38 

1. Členské státy zajistí, aby fyzické osoby, včetně 

zaměstnanců a zástupců povinné osoby, které podávají 

oznámení o podezření na praní peněz nebo financování 

terorismu interně nebo finanční zpravodajské jednotce, 

byly právně chráněny před hrozbami, odvetou nebo 

nepřátelským jednáním, zejména před nepříznivým nebo 

diskriminačním zacházením v zaměstnání. 

2. Členské státy zajistí, aby fyzické osoby, které jsou 

vystaveny hrozbám, odvetě nebo nepřátelskému jednání 

nebo nepříznivému či diskriminačnímu zacházení v 

zaměstnání kvůli oznámení podezření na praní peněz 

nebo financování terorismu interně nebo finanční 

zpravodajské jednotce, měly právo bezpečnou cestou 

předložit stížnost příslušným orgánům. Aniž je dotčena 

důvěrnost informací získaných finanční zpravodajskou 

jednotkou, členské státy rovněž zajistí, aby tyto fyzické 

osoby měly právo na účinnou nápravu za účelem ochrany 

svých práv podle tohoto odstavce.“ 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 173 

V § 43 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Zaměstnanec Úřadu, jiného dozorčího úřadu nebo Rady pro 

veřejný dohled nad auditem zaměstnanec nebo člen příslušné 

profesní komory, zaměstnanec Rady pro veřejný dohled nad auditem 

anebo fyzická osoba, která je pro Úřad, jiný dozorčí úřad nebo Radu 

pro veřejný dohled nad auditem příslušnou profesní komoru nebo 

Radu pro veřejný dohled nad auditem činná na základě jiné než 

pracovní smlouvy, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost 

32018L0843 Čl. 1 odst. 23 Článek 38 se nahrazuje tímto: 

„Článek 38 

1. Členské státy zajistí, aby fyzické osoby, včetně 

zaměstnanců a zástupců povinné osoby, které podávají 

oznámení o podezření na praní peněz nebo financování 

terorismu interně nebo finanční zpravodajské jednotce, 

byly právně chráněny před hrozbami, odvetou nebo 

nepřátelským jednáním, zejména před nepříznivým nebo 
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Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
mlčenlivosti podle § 40a.“. diskriminačním zacházením v zaměstnání. 

2. Členské státy zajistí, aby fyzické osoby, které jsou 

vystaveny hrozbám, odvetě nebo nepřátelskému jednání 

nebo nepříznivému či diskriminačnímu zacházení v 

zaměstnání kvůli oznámení podezření na praní peněz 

nebo financování terorismu interně nebo finanční 

zpravodajské jednotce, měly právo bezpečnou cestou 

předložit stížnost příslušným orgánům. Aniž je dotčena 

důvěrnost informací získaných finanční zpravodajskou 

jednotkou, členské státy rovněž zajistí, aby tyto fyzické 

osoby měly právo na účinnou nápravu za účelem ochrany 

svých práv podle tohoto odstavce.“ 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 174 

V § 43 odst. 4 se slova „nebo 2“ nahrazují slovy „až 3“. 

 

32018L0843 Čl. 1 odst. 23 Článek 38 se nahrazuje tímto: 

„Článek 38 

1. Členské státy zajistí, aby fyzické osoby, včetně 

zaměstnanců a zástupců povinné osoby, které podávají 

oznámení o podezření na praní peněz nebo financování 

terorismu interně nebo finanční zpravodajské jednotce, 

byly právně chráněny před hrozbami, odvetou nebo 

nepřátelským jednáním, zejména před nepříznivým nebo 

diskriminačním zacházením v zaměstnání. 

2. Členské státy zajistí, aby fyzické osoby, které jsou 

vystaveny hrozbám, odvetě nebo nepřátelskému jednání 

nebo nepříznivému či diskriminačnímu zacházení v 

zaměstnání kvůli oznámení podezření na praní peněz 

nebo financování terorismu interně nebo finanční 

zpravodajské jednotce, měly právo bezpečnou cestou 

předložit stížnost příslušným orgánům. Aniž je dotčena 

důvěrnost informací získaných finanční zpravodajskou 

jednotkou, členské státy rovněž zajistí, aby tyto fyzické 

osoby měly právo na účinnou nápravu za účelem ochrany 

svých práv podle tohoto odstavce.“ 
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Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 181 

V § 44 odstavec 3 zní: 

„(3) Za přestupek podle odstavce 1, který byl spáchán závažným 

způsobem, opakovaně, nebo byl páchán soustavně, lze uložit 

a) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu 

nebo do 30 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, 

b) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu 

nebo do 130 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, 

je-li pachatelem finanční instituce, 

c) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, 

do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu 

dosaženého pachatelem podle poslední řádné účetní závěrky, podle 

toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo 

finanční instituce, která je právnickou osobou, 

d) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu 

nebo do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního 

obratu dosaženého podle poslední konsolidované účetní závěrky 

konsolidačním celkem, do kterého je pachatel zahrnut, podle toho, 

která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo 

finanční instituce, která je právnickou osobou zahrnutou do 

konsolidačního celku, 

e) zákaz činnosti, 

f) zveřejnění rozhodnutí o přestupku.“. 

 

32015L0849 Čl. 58 odst. 1 

 

 

 

 

 

Čl. 59 odst. 1 

písm. a), odst. 

2, odst. 3, odst. 

4 

1. Členské státy zajistí, aby povinné osoby nesly 

odpovědnost za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 

k provedení této směrnice v souladu s tímto článkem a 

články 59 až 61. Veškeré sankce nebo opatření musí být 

účinné, přiměřené a odrazující. 

 

1. Členské státy zajistí, aby se tento článek použil alespoň 

v případech, kdy povinné osoby závažným způsobem, 

opakovaně nebo soustavně porušují požadavky stanovené 

v: 

a) článcích 10 až 24 (hloubková kontrola klienta);  

2. Členské státy zajistí, aby v případech uvedených v 

odstavci 1 zahrnovaly správní sankce a opatření, které lze 

uložit, minimálně:  

a) veřejné oznámení, které uvádí fyzickou nebo 

právnickou osobu a povahu daného porušení předpisů;  

b) příkaz, aby fyzická nebo právnická osoba upustila od 

daného chování a vyvarovala se jeho opakování; 

c) podléhá-li povinná osoba povolení, odnětí nebo 

pozastavení tohoto povolení; 

d) dočasný zákaz výkonu vedoucích funkcí v povinných 

osobách pro kteroukoli osobu, která v povinné osobě plní 

řídící úkoly, nebo pro kteroukoli jinou fyzickou osobu, 

která byla shledána odpovědnou za dané porušení 

předpisů; 

e) maximální správní pokuty ve výši nejméně 

dvojnásobku výhody, která byla porušením předpisů 

získána, pokud lze tuto výhodu stanovit, nebo nejméně 1 

000 000 EUR. 

3. Členské státy zajistí, aby bylo odchylně od odst. 2 

písm. e) v případě, že je dotčená povinná osoba úvěrovou 

institucí nebo finanční institucí, možné uložit rovněž tyto 

sankce: 

a) v případě právnické osoby maximální správní pokuty 

ve výši nejméně 5 000 000 EUR nebo 10 % z celkového 
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tímto zákonem a zákonem o evidenci skutečných majitelů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ročního obratu podle nejnovější dostupné účetní závěrky 

schválené vedoucím orgánem; je-li povinná osoba 

mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem 

mateřského podniku, který je povinen sestavovat 

konsolidovanou účetní závěrku v souladu s článkem 22 

směrnice 2013/34/EU, je příslušným celkovým ročním 

obratem celkový roční obrat nebo odpovídající druh 

výnosů podle příslušných účetních směrnic vyplývající z 

poslední dostupné konsolidované účetní závěrky 

schválené vedoucím orgánem vrcholného mateřského 

podniku; 

b) v případě fyzické osoby maximální správní pokuty ve 

výši nejméně 5 000 000 EUR nebo v členských státech, 

jejichž měnou není euro, v odpovídající hodnotě v 

národní měně k 25. červnu 2015. 

4. Členské státy mohou oprávnit příslušné orgány, aby 

uložily další druhy správních sankcí vedle těch, které jsou 

uvedeny v odst. 2 písm. a) až d), nebo aby uložily správní 

pokuty přesahující částky uvedené v odst. 2 písm. e) a 

odstavci 3. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 182 

Za § 44 se vkládá nový § 44a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 44a 

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci 

skutečných majitelů 

(1) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) nesplní povinnost upozornit klienta na nesrovnalost v evidenci 

skutečných majitelů podle § 15a odst. 1, nebo 

b) v rozporu s § 15a odst. 2 neoznámí nesrovnalost v evidenci 

skutečných majitelů soudu který je příslušný k řízení o nesrovnalosti 

podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písmene a) lze uložit pokutu do 

100 000 Kč. 

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písmene b) lze uložit pokutu do 1 

000 000 Kč.“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 15 Článek 30 se mění takto: 

b) odstavec 4 se nahrazuje tímto: 

„4. Členské státy vyžadují, aby informace uchovávané v 

centrálním registru uvedeném v odstavci 3 byly 

adekvátní, přesné a aktuální, a zavedou mechanismy ke 

splnění tohoto účelu. Tyto mechanismy zahrnují 

požadavek, aby povinné osoby a případně i příslušné 

orgány v rozsahu, v jakém tento požadavek nebude 

zbytečně zasahovat do jejich funkcí, oznámily jakékoli 

jimi zjištěné nesrovnalosti mezi informacemi o 

skutečných majitelích dostupnými v centrálních registrech 

a informacemi o skutečných majitelích, které mají k 

dispozici. V případě oznámených nesrovnalostí členské 

státy zajistí, aby byla přijata vhodná opatření k včasnému 

řešení těchto nesrovnalostí a aby byla případně mezitím 
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Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
do centrálního registru zanesena zvláštní poznámka.“; 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 186 

V § 45 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), který byl spáchán 

závažným způsobem, opakovaně, nebo byl páchán soustavně, lze 

uložit 

a) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu 

nebo do 30 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, 

b) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu 

nebo do 130 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, 

je-li pachatelem finanční instituce, 

c) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, 

do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu 

dosaženého pachatelem podle poslední řádné účetní závěrky, podle 

toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo 

finanční instituce, která je právnickou osobou, 

d) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu 

nebo do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního 

obratu dosaženého podle poslední konsolidované účetní závěrky 

konsolidačním celkem, do kterého je pachatel zahrnut, podle toho, 

která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo 

finanční instituce, která je právnickou osobou zahrnutou do 

konsolidačního celku, 

e) zákaz činnosti, 

f) zveřejnění rozhodnutí o přestupku.“. 

 

32015L0849 Čl. 58 

 

 

 

 

 

Čl. 59 odst. 1 

písm. b), odst. 

2, odst. 3, odst. 

4 

1. Členské státy zajistí, aby povinné osoby nesly 

odpovědnost za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 

k provedení této směrnice v souladu s tímto článkem a 

články 59 až 61. Veškeré sankce nebo opatření musí být 

účinné, přiměřené a odrazující. 

 

1. Členské státy zajistí, aby se tento článek použil alespoň 

v případech, kdy povinné osoby závažným způsobem, 

opakovaně nebo soustavně porušují požadavky stanovené 

v: 

b) článcích 33, 34 a 35 (oznamování podezřelých 

transakcí); 

2. Členské státy zajistí, aby v případech uvedených v 

odstavci 1 zahrnovaly správní sankce a opatření, které lze 

uložit, minimálně:  

a) veřejné oznámení, které uvádí fyzickou nebo 

právnickou osobu a povahu daného porušení předpisů;  

b) příkaz, aby fyzická nebo právnická osoba upustila od 

daného chování a vyvarovala se jeho opakování; 

c) podléhá-li povinná osoba povolení, odnětí nebo 

pozastavení tohoto povolení; 

d) dočasný zákaz výkonu vedoucích funkcí v povinných 

osobách pro kteroukoli osobu, která v povinné osobě plní 

řídící úkoly, nebo pro kteroukoli jinou fyzickou osobu, 

která byla shledána odpovědnou za dané porušení 

předpisů; 

e) maximální správní pokuty ve výši nejméně 

dvojnásobku výhody, která byla porušením předpisů 

získána, pokud lze tuto výhodu stanovit, nebo nejméně 1 

000 000 EUR. 

3. Členské státy zajistí, aby bylo odchylně od odst. 2 
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terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony související s 

tímto zákonem a zákonem o evidenci skutečných majitelů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
písm. e) v případě, že je dotčená povinná osoba úvěrovou 

institucí nebo finanční institucí, možné uložit rovněž tyto 

sankce: 

a) v případě právnické osoby maximální správní pokuty 

ve výši nejméně 5 000 000 EUR nebo 10 % z celkového 

ročního obratu podle nejnovější dostupné účetní závěrky 

schválené vedoucím orgánem; je-li povinná osoba 

mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem 

mateřského podniku, který je povinen sestavovat 

konsolidovanou účetní závěrku v souladu s článkem 22 

směrnice 2013/34/EU, je příslušným celkovým ročním 

obratem celkový roční obrat nebo odpovídající druh 

výnosů podle příslušných účetních směrnic vyplývající z 

poslední dostupné konsolidované účetní závěrky 

schválené vedoucím orgánem vrcholného mateřského 

podniku; 

b) v případě fyzické osoby maximální správní pokuty ve 

výši nejméně 5 000 000 EUR nebo v členských státech, 

jejichž měnou není euro, v odpovídající hodnotě v 

národní měně k 25. červnu 2015. 

4. Členské státy mohou oprávnit příslušné orgány, aby 

uložily další druhy správních sankcí vedle těch, které jsou 

uvedeny v odst. 2 písm. a) až d), nebo aby uložily správní 

pokuty přesahující částky uvedené v odst. 2 písm. e) a 

odstavci 3. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 188 

V § 46 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Za přestupek podle odstavce 1, který byl spáchán závažným 

způsobem, opakovaně, nebo byl páchán soustavně, lze uložit 

a) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu 

nebo do 30 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, 

b) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu 

nebo do 130 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, 

je-li pachatelem finanční instituce, 

c) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, 

do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu 

32015L0849 Čl. 58 

 

 

 

 

 

Čl. 59 odst. 1 

písm. b), odst. 

2, odst. 3, odst. 

4 

1. Členské státy zajistí, aby povinné osoby nesly 

odpovědnost za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 

k provedení této směrnice v souladu s tímto článkem a 

články 59 až 61. Veškeré sankce nebo opatření musí být 

účinné, přiměřené a odrazující. 

 

1. Členské státy zajistí, aby se tento článek použil alespoň 

v případech, kdy povinné osoby závažným způsobem, 

opakovaně nebo soustavně porušují požadavky stanovené 

v: 
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terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony související s 
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Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
dosaženého pachatelem podle poslední řádné účetní závěrky, podle 

toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo 

finanční instituce, která je právnickou osobou, 

d) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu 

nebo do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního 

obratu dosaženého podle poslední konsolidované účetní závěrky 

konsolidačním celkem, do kterého je pachatel zahrnut, podle toho, 

která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo 

finanční instituce, která je právnickou osobou zahrnutou do 

konsolidačního celku, 

e) zákaz činnosti, 

f) zveřejnění rozhodnutí o přestupku.“. 

 

b) článcích 33, 34 a 35 (oznamování podezřelých 

transakcí); 

2. Členské státy zajistí, aby v případech uvedených v 

odstavci 1 zahrnovaly správní sankce a opatření, které lze 

uložit, minimálně:  

a) veřejné oznámení, které uvádí fyzickou nebo 

právnickou osobu a povahu daného porušení předpisů;  

b) příkaz, aby fyzická nebo právnická osoba upustila od 

daného chování a vyvarovala se jeho opakování; 

c) podléhá-li povinná osoba povolení, odnětí nebo 

pozastavení tohoto povolení; 

d) dočasný zákaz výkonu vedoucích funkcí v povinných 

osobách pro kteroukoli osobu, která v povinné osobě plní 

řídící úkoly, nebo pro kteroukoli jinou fyzickou osobu, 

která byla shledána odpovědnou za dané porušení 

předpisů; 

e) maximální správní pokuty ve výši nejméně 

dvojnásobku výhody, která byla porušením předpisů 

získána, pokud lze tuto výhodu stanovit, nebo nejméně 1 

000 000 EUR. 

3. Členské státy zajistí, aby bylo odchylně od odst. 2 

písm. e) v případě, že je dotčená povinná osoba úvěrovou 

institucí nebo finanční institucí, možné uložit rovněž tyto 

sankce: 

a) v případě právnické osoby maximální správní pokuty 

ve výši nejméně 5 000 000 EUR nebo 10 % z celkového 

ročního obratu podle nejnovější dostupné účetní závěrky 

schválené vedoucím orgánem; je-li povinná osoba 

mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem 

mateřského podniku, který je povinen sestavovat 

konsolidovanou účetní závěrku v souladu s článkem 22 

směrnice 2013/34/EU, je příslušným celkovým ročním 

obratem celkový roční obrat nebo odpovídající druh 

výnosů podle příslušných účetních směrnic vyplývající z 

poslední dostupné konsolidované účetní závěrky 
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Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
schválené vedoucím orgánem vrcholného mateřského 

podniku; 

b) v případě fyzické osoby maximální správní pokuty ve 

výši nejméně 5 000 000 EUR nebo v členských státech, 

jejichž měnou není euro, v odpovídající hodnotě v 

národní měně k 25. červnu 2015. 

4. Členské státy mohou oprávnit příslušné orgány, aby 

uložily další druhy správních sankcí vedle těch, které jsou 

uvedeny v odst. 2 písm. a) až d), nebo aby uložily správní 

pokuty přesahující částky uvedené v odst. 2 písm. e) a 

odstavci 3. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 189 

V § 47 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2, který byl spáchán 

závažným způsobem, opakovaně, nebo byl páchán soustavně, lze 

uložit 

a) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu 

nebo do 30 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, 

b) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu 

nebo do 130 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, 

je-li pachatelem finanční instituce, 

c) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, 

do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu 

dosaženého pachatelem podle poslední řádné účetní závěrky, podle 

toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo 

finanční instituce, která je právnickou osobou, 

d) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu 

nebo do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního 

obratu dosaženého podle poslední konsolidované účetní závěrky 

konsolidačním celkem, do kterého je pachatel zahrnut, podle toho, 

která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo 

finanční instituce, která je právnickou osobou zahrnutou do 

konsolidačního celku, 

e) zákaz činnosti, 

f) zveřejnění rozhodnutí o přestupku.“. 

 

32015L0849 Čl. 58 

 

 

 

 

 

Čl. 59 odst. 1 

písm. b), odst. 

2, odst. 3, odst. 

4 

1. Členské státy zajistí, aby povinné osoby nesly 

odpovědnost za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 

k provedení této směrnice v souladu s tímto článkem a 

články 59 až 61. Veškeré sankce nebo opatření musí být 

účinné, přiměřené a odrazující. 

 

1. Členské státy zajistí, aby se tento článek použil alespoň 

v případech, kdy povinné osoby závažným způsobem, 

opakovaně nebo soustavně porušují požadavky stanovené 

v: 

b) článcích 33, 34 a 35 (oznamování podezřelých 

transakcí); 

2. Členské státy zajistí, aby v případech uvedených v 

odstavci 1 zahrnovaly správní sankce a opatření, které lze 

uložit, minimálně:  

a) veřejné oznámení, které uvádí fyzickou nebo 

právnickou osobu a povahu daného porušení předpisů;  

b) příkaz, aby fyzická nebo právnická osoba upustila od 

daného chování a vyvarovala se jeho opakování; 

c) podléhá-li povinná osoba povolení, odnětí nebo 

pozastavení tohoto povolení; 

d) dočasný zákaz výkonu vedoucích funkcí v povinných 

osobách pro kteroukoli osobu, která v povinné osobě plní 

řídící úkoly, nebo pro kteroukoli jinou fyzickou osobu, 
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která byla shledána odpovědnou za dané porušení 

předpisů; 

e) maximální správní pokuty ve výši nejméně 

dvojnásobku výhody, která byla porušením předpisů 

získána, pokud lze tuto výhodu stanovit, nebo nejméně 1 

000 000 EUR. 

3. Členské státy zajistí, aby bylo odchylně od odst. 2 

písm. e) v případě, že je dotčená povinná osoba úvěrovou 

institucí nebo finanční institucí, možné uložit rovněž tyto 

sankce: 

a) v případě právnické osoby maximální správní pokuty 

ve výši nejméně 5 000 000 EUR nebo 10 % z celkového 

ročního obratu podle nejnovější dostupné účetní závěrky 

schválené vedoucím orgánem; je-li povinná osoba 

mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem 

mateřského podniku, který je povinen sestavovat 

konsolidovanou účetní závěrku v souladu s článkem 22 

směrnice 2013/34/EU, je příslušným celkovým ročním 

obratem celkový roční obrat nebo odpovídající druh 

výnosů podle příslušných účetních směrnic vyplývající z 

poslední dostupné konsolidované účetní závěrky 

schválené vedoucím orgánem vrcholného mateřského 

podniku; 

b) v případě fyzické osoby maximální správní pokuty ve 

výši nejméně 5 000 000 EUR nebo v členských státech, 

jejichž měnou není euro, v odpovídající hodnotě v 

národní měně k 25. červnu 2015. 

4. Členské státy mohou oprávnit příslušné orgány, aby 

uložily další druhy správních sankcí vedle těch, které jsou 

uvedeny v odst. 2 písm. a) až d), nebo aby uložily správní 

pokuty přesahující částky uvedené v odst. 2 písm. e) a 

odstavci 3. 
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ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 192 

V § 48 odstavce 5 a 6 znějí: 

„(5) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že neurčí člena svého 

statutárního orgánu odpovědného za plnění povinností vyplývajících 

z tohoto zákona podle § 22a. 

(6) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že nezajistí proškolení 

zaměstnanců podle § 23.“. 

32015L0849 Čl. 58 

 

 

 

 

 

Čl. 59 odst. 1 

písm. d) 

1. Členské státy zajistí, aby povinné osoby nesly 

odpovědnost za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 

k provedení této směrnice v souladu s tímto článkem a 

články 59 až 61. Veškeré sankce nebo opatření musí být 

účinné, přiměřené a odrazující. 

 

1. Členské státy zajistí, aby se tento článek použil alespoň 

v případech, kdy povinné osoby závažným způsobem, 

opakovaně nebo soustavně porušují požadavky stanovené 

v: 

d) článcích 45 a 46 (vnitřní kontroly). 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 196 

V § 48 se doplňuje odstavec 9, který zní: 

„(9) Za přestupek podle odstavce 5 nebo 6, který byl spáchán 

závažným způsobem, opakovaně, nebo byl páchán soustavně, lze 

uložit 

a) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu 

nebo do 30 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, 

b) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu 

nebo do 130 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, 

je-li pachatelem finanční instituce, 

c) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, 

do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu 

dosaženého pachatelem podle poslední řádné účetní závěrky, podle 

toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo 

finanční instituce, která je právnickou osobou, 

d) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu 

nebo do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního 

obratu dosaženého podle poslední konsolidované účetní závěrky 

konsolidačním celkem, do kterého je pachatel zahrnut, podle toho, 

která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo 

finanční instituce, která je právnickou osobou zahrnutou do 

konsolidačního celku, 

e) zákaz činnosti, 

f) zveřejnění rozhodnutí o přestupku.“. 

 

32015L0849 Čl. 58 

 

 

 

 

 

Čl. 59 odst. 1 

písm. d), odst. 

2, odst. 3, odst. 

4 

1. Členské státy zajistí, aby povinné osoby nesly 

odpovědnost za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 

k provedení této směrnice v souladu s tímto článkem a 

články 59 až 61. Veškeré sankce nebo opatření musí být 

účinné, přiměřené a odrazující. 

 

1. Členské státy zajistí, aby se tento článek použil alespoň 

v případech, kdy povinné osoby závažným způsobem, 

opakovaně nebo soustavně porušují požadavky stanovené 

v: 

d) článcích 45 a 46 (vnitřní kontroly). 

2. Členské státy zajistí, aby v případech uvedených v 

odstavci 1 zahrnovaly správní sankce a opatření, které lze 

uložit, minimálně:  

a) veřejné oznámení, které uvádí fyzickou nebo 

právnickou osobu a povahu daného porušení předpisů;  

b) příkaz, aby fyzická nebo právnická osoba upustila od 

daného chování a vyvarovala se jeho opakování; 

c) podléhá-li povinná osoba povolení, odnětí nebo 

pozastavení tohoto povolení; 

d) dočasný zákaz výkonu vedoucích funkcí v povinných 

osobách pro kteroukoli osobu, která v povinné osobě plní 

řídící úkoly, nebo pro kteroukoli jinou fyzickou osobu, 

která byla shledána odpovědnou za dané porušení 
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předpisů; 

e) maximální správní pokuty ve výši nejméně 

dvojnásobku výhody, která byla porušením předpisů 

získána, pokud lze tuto výhodu stanovit, nebo nejméně 1 

000 000 EUR. 

3. Členské státy zajistí, aby bylo odchylně od odst. 2 

písm. e) v případě, že je dotčená povinná osoba úvěrovou 

institucí nebo finanční institucí, možné uložit rovněž tyto 

sankce: 

a) v případě právnické osoby maximální správní pokuty 

ve výši nejméně 5 000 000 EUR nebo 10 % z celkového 

ročního obratu podle nejnovější dostupné účetní závěrky 

schválené vedoucím orgánem; je-li povinná osoba 

mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem 

mateřského podniku, který je povinen sestavovat 

konsolidovanou účetní závěrku v souladu s článkem 22 

směrnice 2013/34/EU, je příslušným celkovým ročním 

obratem celkový roční obrat nebo odpovídající druh 

výnosů podle příslušných účetních směrnic vyplývající z 

poslední dostupné konsolidované účetní závěrky 

schválené vedoucím orgánem vrcholného mateřského 

podniku; 

b) v případě fyzické osoby maximální správní pokuty ve 

výši nejméně 5 000 000 EUR nebo v členských státech, 

jejichž měnou není euro, v odpovídající hodnotě v 

národní měně k 25. červnu 2015. 

4. Členské státy mohou oprávnit příslušné orgány, aby 

uložily další druhy správních sankcí vedle těch, které jsou 

uvedeny v odst. 2 písm. a) až d), nebo aby uložily správní 

pokuty přesahující částky uvedené v odst. 2 písm. e) a 

odstavci 3. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 197 

Za § 48 se vkládá nový § 48a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 48a 

Neplnění povinností skupiny 

(1) Povinná osoba, která je součástí skupiny, se dopustí přestupku 

32015L0849 Čl. 58 

 

 

 

1. Členské státy zajistí, aby povinné osoby nesly 

odpovědnost za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 

k provedení této směrnice v souladu s tímto článkem a 

články 59 až 61. Veškeré sankce nebo opatření musí být 
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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, a další zákony související s 
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tím, že  

a) v rozporu s § 21 odst. 7 neuplatňuje skupinové strategie a postupy 

pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu, 

b) v rozporu s § 21 odst. 7 nezajistí uplatňování skupinových 

strategií a postupů pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu ve svých dceřiných společnostech ve třetích 

zemích. 

(2) Povinná osoba, která má pobočku nebo provozovnu ve třetí 

zemi, se dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 24a odst. 1 neuplatňuje v dané pobočce nebo 

dceřiné společnosti opatření pro kontrolu klienta a uchovávání 

záznamů alespoň rovnocenná požadavkům práva Evropské unie, 

nebo 

b) v rozporu s § 24a odst. 1 nepředá relevantní informaci své 

pobočce nebo dceřiné společnosti, 

c) v rozporu s § 24a odst. 2 nepřijme odpovídající doplňková 

opatření k účinnému zvládání rizika zneužití, 

d) v rozporu s § 24a odst. 2 neinformuje Úřad o tom, že právo 

třetího státu nedovoluje uplatňování opatření alespoň rovnocenných 

požadavkům práva Evropské unie. 

(3) Povinná osoba, která má pobočku nebo provozovnu ve státě, 

který je členským státem Evropské unie nebo ve státě tvořícím 

Evropský hospodářský prostor, se dopustí přestupku tím, že v 

rozporu s § 24a odst. 3 nezajistí dodržování předpisů tohoto jiného 

státu v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu v dané pobočce nebo provozovně. 

(4) Za přestupek podle odstavce 1 až 3 lze uložit pokutu do 10 000 

000 Kč. 

(5) Za přestupek podle odstavce 1, 2 písm. a), c) a d) a odstavce 3, 

který byl spáchán závažným způsobem, opakovaně, nebo byl páchán 

soustavně, lze uložit 

a) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu 

nebo do 30 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, 

b) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu 

 

 

Čl. 59 odst. 1 

písm. d), odst. 

2, odst. 3, odst. 

4 

účinné, přiměřené a odrazující. 

 

1. Členské státy zajistí, aby se tento článek použil alespoň 

v případech, kdy povinné osoby závažným způsobem, 

opakovaně nebo soustavně porušují požadavky stanovené 

v: 

d) článcích 45 a 46 (vnitřní kontroly). 

2. Členské státy zajistí, aby v případech uvedených v 

odstavci 1 zahrnovaly správní sankce a opatření, které lze 

uložit, minimálně:  

a) veřejné oznámení, které uvádí fyzickou nebo 

právnickou osobu a povahu daného porušení předpisů;  

b) příkaz, aby fyzická nebo právnická osoba upustila od 

daného chování a vyvarovala se jeho opakování; 

c) podléhá-li povinná osoba povolení, odnětí nebo 

pozastavení tohoto povolení; 

d) dočasný zákaz výkonu vedoucích funkcí v povinných 

osobách pro kteroukoli osobu, která v povinné osobě plní 

řídící úkoly, nebo pro kteroukoli jinou fyzickou osobu, 

která byla shledána odpovědnou za dané porušení 

předpisů; 

e) maximální správní pokuty ve výši nejméně 

dvojnásobku výhody, která byla porušením předpisů 

získána, pokud lze tuto výhodu stanovit, nebo nejméně 1 

000 000 EUR. 

3. Členské státy zajistí, aby bylo odchylně od odst. 2 

písm. e) v případě, že je dotčená povinná osoba úvěrovou 

institucí nebo finanční institucí, možné uložit rovněž tyto 

sankce: 

a) v případě právnické osoby maximální správní pokuty 

ve výši nejméně 5 000 000 EUR nebo 10 % z celkového 

ročního obratu podle nejnovější dostupné účetní závěrky 

schválené vedoucím orgánem; je-li povinná osoba 

mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem 

mateřského podniku, který je povinen sestavovat 
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nebo do 130 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, 

je-li pachatelem finanční instituce, 

c) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, 

do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu 

dosaženého pachatelem podle poslední řádné účetní závěrky, podle 

toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo 

finanční instituce, která je právnickou osobou, 

d) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu 

nebo do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního 

obratu dosaženého podle poslední konsolidované účetní závěrky 

konsolidačním celkem, do kterého je pachatel zahrnut, podle toho, 

která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo 

finanční instituce, která je právnickou osobou zahrnutou do 

konsolidačního celku, 

e) zákaz činnosti, 

f) zveřejnění rozhodnutí o přestupku.“. 

konsolidovanou účetní závěrku v souladu s článkem 22 

směrnice 2013/34/EU, je příslušným celkovým ročním 

obratem celkový roční obrat nebo odpovídající druh 

výnosů podle příslušných účetních směrnic vyplývající z 

poslední dostupné konsolidované účetní závěrky 

schválené vedoucím orgánem vrcholného mateřského 

podniku; 

b) v případě fyzické osoby maximální správní pokuty ve 

výši nejméně 5 000 000 EUR nebo v členských státech, 

jejichž měnou není euro, v odpovídající hodnotě v 

národní měně k 25. červnu 2015. 

4. Členské státy mohou oprávnit příslušné orgány, aby 

uložily další druhy správních sankcí vedle těch, které jsou 

uvedeny v odst. 2 písm. a) až d), nebo aby uložily správní 

pokuty přesahující částky uvedené v odst. 2 písm. e) a 

odstavci 3. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 202 

V § 49 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Za přestupek podle odstavce 2, který byl spáchán závažným 

způsobem, opakovaně, nebo byl páchán soustavně, lze uložit 

a) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu 

nebo do 30 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, 

b) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu 

nebo do 130 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, 

je-li pachatelem finanční instituce, 

c) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, 

do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu 

dosaženého pachatelem podle poslední řádné účetní závěrky, podle 

toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo 

finanční instituce, která je právnickou osobou, 

d) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu 

nebo do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního 

obratu dosaženého podle poslední konsolidované účetní závěrky 

konsolidačním celkem, do kterého je pachatel zahrnut, podle toho, 

která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo 

finanční instituce, která je právnickou osobou zahrnutou do 

32015L0849 Čl. 58 

 

 

 

 

 

Čl. 59  

1. Členské státy zajistí, aby povinné osoby nesly 

odpovědnost za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 

k provedení této směrnice v souladu s tímto článkem a 

články 59 až 61. Veškeré sankce nebo opatření musí být 

účinné, přiměřené a odrazující. 

 

1. Členské státy zajistí, aby se tento článek použil alespoň 

v případech, kdy povinné osoby závažným způsobem, 

opakovaně nebo soustavně porušují požadavky stanovené 

v: 

a) článcích 10 až 24 (hloubková kontrola klienta); 

b) článcích 33, 34 a 35 (oznamování podezřelých 

transakcí); 

c) článku 40 (vedení záznamů); a 

d) článcích 45 a 46 (vnitřní kontroly). 

2. Členské státy zajistí, aby v případech uvedených v 

odstavci 1 zahrnovaly správní sankce a opatření, které lze 

uložit, minimálně: 

a) veřejné oznámení, které uvádí fyzickou nebo 
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konsolidačního celku, 

e) zákaz činnosti, 

f) zveřejnění rozhodnutí o přestupku.“. 

 

právnickou osobu a povahu daného porušení předpisů; 

b) příkaz, aby fyzická nebo právnická osoba upustila od 

daného chování a vyvarovala se jeho opakování; 

c) podléhá-li povinná osoba povolení, odnětí nebo 

pozastavení tohoto povolení; 

d) dočasný zákaz výkonu vedoucích funkcí v povinných 

osobách pro kteroukoli osobu, která v povinné osobě plní 

řídící úkoly, nebo pro kteroukoli jinou fyzickou osobu, 

která byla shledána odpovědnou za dané porušení 

předpisů; 

e) maximální správní pokuty ve výši nejméně 

dvojnásobku výhody, která byla porušením předpisů 

získána, pokud lze tuto výhodu stanovit, nebo nejméně 1 

000 000 EUR. 

3. Členské státy zajistí, aby bylo odchylně od odst. 2 

písm. e) v případě, že je dotčená povinná osoba úvěrovou 

institucí nebo finanční institucí, možné uložit rovněž tyto 

sankce: 

a) v případě právnické osoby maximální správní pokuty 

ve výši nejméně 5 000 000 EUR nebo 10 % z celkového 

ročního obratu podle nejnovější dostupné účetní závěrky 

schválené vedoucím orgánem; je-li povinná osoba 

mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem 

mateřského podniku, který je povinen sestavovat 

konsolidovanou účetní závěrku v souladu s článkem 22 

směrnice 2013/34/EU, je příslušným celkovým ročním 

obratem celkový roční obrat nebo odpovídající druh 

výnosů podle příslušných účetních směrnic vyplývající z 

poslední dostupné konsolidované účetní závěrky 

schválené vedoucím orgánem vrcholného mateřského 

podniku; 

b) v případě fyzické osoby maximální správní pokuty ve 

výši nejméně 5 000 000 EUR nebo v členských státech, 

jejichž měnou není euro, v odpovídající hodnotě v 

národní měně k 25. červnu 2015. 
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4. Členské státy mohou oprávnit příslušné orgány, aby 

uložily další druhy správních sankcí vedle těch, které jsou 

uvedeny v odst. 2 písm. a) až d), nebo aby uložily správní 

pokuty přesahující částky uvedené v odst. 2 písm. e) a 

odstavci 3. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 204 

V § 50 odst. 1 písm. a) a b) se slova „Evropských společenství“ 

nahrazují slovy „Evropské unie“. 

32018R1672 Čl. 2 odst. 1 

písm. b) 

1.   Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

b) „vstupující do Unie nebo ji opouštějící“ příchod 

z území, na něž se nevztahuje článek 355 Smlouvy o 

fungování EU, na území, na něž se vztahuje uvedený 

článek, nebo opuštění území, na něž se vztahuje uvedený 

článek 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 207 

Za § 50 se vkládá nový § 50a, který zní: 

„§ 50a 

(1) Přestupku se dopustí fyzická osoba podle § 20 odst. 1 a 2 zákona 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, která způsobí, že se 

právnická osoba dopustí přestupku podle § 44 až 48a nebo § 49 odst. 

2 a 3. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 100 000 

Kč. 

(3) V případě, že přestupek podle odstavce 1 spáchá osoba, která 

vykonává v povinné osobě závislou práci jako vedoucí zaměstnanec 

nebo která v povinné osobě vykonává funkci člena statutárního 

orgánu, lze uložit rovněž zákaz vykonávat funkci člena statutárního 

orgánu jakékoli povinné osoby a vykonávat závislou práci jako 

vedoucí zaměstnanec jakékoli povinné osoby.“. 

32015L0849 Čl. 58 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby v případě, že se určité 

povinnosti vztahují na právnické osoby, mohly být při 

porušení vnitrostátních předpisů přijatých k provedení 

této směrnice sankce a opatření uloženy členům 

vedoucího orgánu a dalším fyzickým osobám 

odpovědným podle vnitrostátního práva za toto porušení. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 208 

§ 51 a § 51a znějí: 

„§ 51 

Opakovaným spácháním přestupku se rozumí spáchání přestupku 

pachatelem během 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí 

o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným. 

 

§ 51a 

Zákaz výkonu funkce člena statutárního orgánu jakékoli povinné 

osoby a výkonu závislé činnosti jako vedoucí zaměstnanec jakékoli 

32015L0849 Čl. 59 odst. 2 

písm. d) 

2. Členské státy zajistí, aby v případech uvedených v 

odstavci 1 zahrnovaly správní sankce a opatření, které lze 

uložit, minimálně: 

d) dočasný zákaz výkonu vedoucích funkcí v povinných 

osobách pro kteroukoli osobu, která v povinné osobě plní 

řídící úkoly, nebo pro kteroukoli jinou fyzickou osobu, 

která byla shledána odpovědnou za dané porušení 

předpisů; 
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povinné osoby lze uložit nejvýše na dobu 3 let.“. 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 217 

§ 53 zní: 

„§ 53 

(1) Orgán, který vydal rozhodnutí o přestupku podle § 43 až 48a, § 

49 odst. 2 a 3 nebo § 50a, uveřejní jeho výrokovou část způsobem 

umožňujícím dálkový přístup bez zbytečného odkladu poté, co se 

stane pravomocným, a to po dobu 5 let od okamžiku, kdy se stalo 

rozhodnutí pravomocným. 

(2) V případě, že by postup podle odstavce 1 v konkrétním případě 

vedl k ohrožení stability finančních trhů, probíhajícího trestního 

nebo správního řízení, plnění úkolů podle tohoto zákona nebo jiných 

úkolů ve veřejném zájmu anebo pokud by tento postup 

nepřiměřeným způsobem zasáhl do zájmů dotčených osob, orgán, 

který rozhodnutí vydal, 

a) odloží zveřejnění do doby, než tyto překážky pominou, 

b) uveřejní výrokovou část rozhodnutí v anonymizované podobě 

nebo 

c) výrokovou část rozhodnutí neuveřejní, pokud by postup podle 

písm. a) nebo b) nebyl dostatečný. 

(3) Orgán, který vydal rozhodnutí uveřejněné podle odstavce 1, 

uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup výrokovou část 

pravomocného rozhodnutí, kterým bylo toto rozhodnutí zrušeno 

nebo změněno, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozví. 

(4) Na postup podle odstavce 3 se přiměřeně použije odstavec 2. 

Pokud však bylo rozhodnutí podle odstavce 1 uveřejněno, vždy se 

uveřejní alespoň informace o tom, že bylo zrušeno nebo změněno.“. 

 

Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje. 

 

32015L0849 Čl. 60 odst. 1, 

odst. 2, odst. 3 

1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zveřejnily na 

svých oficiálních internetových stránkách rozhodnutí o 

uložení správní sankce nebo opatření za porušení 

vnitrostátního předpisu přijatého k provedení této 

směrnice, proti němuž již nelze podat opravný prostředek, 

bezprostředně poté, co byla o tomto rozhodnutí 

vyrozuměna osoba, jíž byly sankce nebo opatření 

uloženy. Zveřejní se přinejmenším informace o typu a 

povaze porušení předpisů a o totožnosti odpovědné osoby. 

Členské státy nejsou povinny tento pododstavec 

uplatňovat na rozhodnutí ukládající opatření vyšetřovací 

povahy. 

Pokud má příslušný orgán na základě individuálního 

posouzení přiměřenosti zveřejnění údajů za to, že by 

zveřejnění totožnosti odpovědné osoby uvedené v prvním 

pododstavci nebo osobních údajů takové osoby bylo 

nepřiměřené, nebo pokud by zveřejnění ohrozilo stabilitu 

finančních trhů nebo probíhající vyšetřování, příslušné 

orgány: 

a) odloží zveřejnění rozhodnutí o uložení správní sankce 

nebo opatření, dokud důvody pro nezveřejnění 

nepominou; 

b) rozhodnutí o uložení správní sankce nebo opatření 

zveřejní anonymně způsobem, který je v souladu s 

vnitrostátním právem, pokud toto anonymní zveřejnění 

zajistí skutečnou ochranu dotyčných osobních údajů; v 

případě rozhodnutí zveřejnit správní sankci nebo opatření 

anonymně může být zveřejnění příslušných údajů o 

přiměřenou dobu odloženo, pokud se předpokládá, že 

důvody pro anonymní zveřejnění po uplynutí této doby 

pominou; 
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c) rozhodnutí o uložení správní sankce nebo opatření 

nezveřejní vůbec, pokud se má za to, že možnosti 

uvedené v písmenech a) a b) dostatečně nezajišťují: 

i) že nebude ohrožena stabilita finančních trhů; nebo 

ii) přiměřenost zveřejnění takového rozhodnutí s ohledem 

na opatření považovaná za méně významná. 

2. Pokud členské státy povolí zveřejnění rozhodnutí, proti 

nimž lze podat opravný prostředek, zveřejní příslušné 

orgány bezprostředně na svých oficiálních internetových 

stránkách rovněž tuto informaci a veškeré následné 

informace o výsledku tohoto opravného prostředku. 

Zveřejněno navíc musí být jakékoli rozhodnutí, kterým se 

ruší dříve přijaté rozhodnutí o uložení správní sankce 

nebo opatření.  

3. Příslušné orgány zajistí, aby jakékoli zveřejnění v 

souladu s tímto článkem zůstalo na jejich oficiálních 

internetových stránkách po dobu pěti let od zveřejnění. 

Osobní údaje, jež taková zveřejněná informace obsahuje, 

jsou však na oficiálních internetových stránkách 

uchovávány pouze po nezbytnou dobu, v souladu s 

platnými předpisy o ochraně údajů 

ČÁST  

PRVNÍ  

Čl. I 

BOD 222 

V § 54 se doplňuje odstavec 10, který zní: 

„(10) Ustanovení vztahující se ke svěřenskému fondu se použijí 

obdobně i na jiné obdobné právní uspořádání bez právní osobnosti. 

Ustanovení vztahující se ke svěřenskému správci se přiměřeně 

použijí na osobu v obdobném postavení vůči jinému obdobnému 

právnímu uspořádání bez právní osobnosti.“. 

 

 

32018L0843 Čl. 1 odst. 16 

písm. a) 

Článek 31 se mění takto: 

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 

„1. Členské státy zajistí, aby se tento článek použil na 

svěřenské fondy a ostatní druhy právních uspořádání, jako 

je například fiducie, určité druhy Treuhandu či 

fideicomisu, pokud se svou strukturou nebo funkcemi 

podobají svěřenským fondům. Členské státy určí kritéria 

pro určení toho, zda mají právní uspořádání strukturu 

nebo funkce podobné svěřenským fondům s ohledem na 

taková právní uspořádání řídící se jejich právním řádem. 

Každý členský stát vyžaduje, aby svěřenští správci 

jakéhokoli výslovně zřízeného svěřenského fondu 

spravovaného v daném členském státě získali a měli 

adekvátní, přesné a aktuální informace o skutečném 
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majiteli, pokud jde o svěřenský fond. Tyto informace 

zahrnují údaje o totožnosti: 

a) zakladatele nebo zakladatelů; 

b) svěřenského správce nebo svěřenských správců; 

c) osoby nebo osob vykonávajících dohled nad správou 

svěřenského fondu, existují-li; 

d) obmyšlených nebo kategorie obmyšlených; 

e) kterékoli další fyzické osoby, která vykonává faktickou 

kontrolu nad svěřenským fondem. 

Členské státy zajistí, aby porušení tohoto článku 

podléhala účinným, přiměřeným a odrazujícím opatřením 

nebo sankcím.“; 

 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBDJLJ40B)



 

Stránka 48 z 78 

2) Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů: 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST  

TŘETÍ  

Čl. V 

BOD 1 

Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 8a 

Překážky provozování některých živností právnickými osobami 

Živnost uvedenou v příloze č. 6 k tomuto zákonu nemůže 

provozovat právnická osoba, pokud její skutečný majitel podle 

zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) nebo 

fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem 

právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném 

postavení člena statutárního orgánu, nejsou bezúhonní.“. 

32015L0849 Čl. 47 odst. 2 a 

3 

2. Členské státy vyžadují, aby příslušné orgány zajistily, 

že osoby, které zastávají v subjektech uvedených v 

odstavci 1 řídící funkci nebo jsou skutečnými majiteli 

takových subjektů, jsou způsobilé a vhodné.  

 

3. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány přijaly 

nezbytná opatření, která by zabránila odsouzeným 

pachatelům relevantních trestných činů nebo jejich 

společníkům zastávat řídící funkci v povinných osobách 

uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 3 písm. a), b) a d) nebo být 

jejich skutečnými majiteli. 

ČÁST  

TŘETÍ  

Čl. V 

BOD 3 

V § 13 odst. 2 větě poslední se za číslo „8“ vkládají slova „nebo 8a“. 32015L0849 Čl. 47 odst. 2 a 

3 

2. Členské státy vyžadují, aby příslušné orgány zajistily, 

že osoby, které zastávají v subjektech uvedených v 

odstavci 1 řídící funkci nebo jsou skutečnými majiteli 

takových subjektů, jsou způsobilé a vhodné.  

 

3. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány přijaly 

nezbytná opatření, která by zabránila odsouzeným 

pachatelům relevantních trestných činů nebo jejich 

společníkům zastávat řídící funkci v povinných osobách 

uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 3 písm. a), b) a d) nebo být 

jejich skutečnými majiteli. 

ČÁST  

TŘETÍ  

Čl. V 

BOD 4 

V § 25 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Obory činností živnosti volné, které jsou uvedeny v příloze č. 6 

k tomuto zákonu, nemůže vykonávat právnická osoba, která tyto 

obory činnosti neohlásila v rámci ohlášení živnosti.“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 29 V článku 47 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

„Členské státy zajistí, aby poskytovatelé směnárenských 

služeb mezi virtuálními měnami a měnami s nuceným 

oběhem a poskytovatelé virtuálních peněženek byli 

registrováni, aby směnárny, provozovny poskytující 

proplácení šeků a poskytovatelé služeb pro svěřenské 

fondy a obchodní společnosti byli povolováni nebo 

registrováni a aby poskytovatelé služeb hazardních her 

podléhali regulaci.“ 
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ČÁST  

TŘETÍ  

Čl. V 

BOD 5 

V § 28 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „; to neplatí pro 

obory činností živnosti volné, které jsou uvedeny v příloze č. 6 k 

tomuto zákonu“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 29 V článku 47 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

„Členské státy zajistí, aby poskytovatelé směnárenských 

služeb mezi virtuálními měnami a měnami s nuceným 

oběhem a poskytovatelé virtuálních peněženek byli 

registrováni, aby směnárny, provozovny poskytující 

proplácení šeků a poskytovatelé služeb pro svěřenské 

fondy a obchodní společnosti byli povolováni nebo 

registrováni a aby poskytovatelé služeb hazardních her 

podléhali regulaci.“ 

ČÁST  

TŘETÍ  

Čl. V 

BOD 6 

V § 46 odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní: 

„i) je-li právnickou osobou ohlašující živnost uvedenou v příloze č. 

6 k tomuto zákonu, doklad obsahující seznam osob, které jsou jejím 

skutečným majitelem, členem jejího statutárního orgánu, zástupcem 

právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném 

postavení člena statutárního orgánu, pokud tyto údaje nejsou 

zjistitelné z veřejného rejstříku,“. 

 

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j). 

32015L0849 Čl. 47 odst. 2 a 

3 

2. Členské státy vyžadují, aby příslušné orgány zajistily, 

že osoby, které zastávají v subjektech uvedených v 

odstavci 1 řídící funkci nebo jsou skutečnými majiteli 

takových subjektů, jsou způsobilé a vhodné.  

 

3. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány přijaly 

nezbytná opatření, která by zabránila odsouzeným 

pachatelům relevantních trestných činů nebo jejich 

společníkům zastávat řídící funkci v povinných osobách 

uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 3 písm. a), b) a d) nebo být 

jejich skutečnými majiteli. 

ČÁST  

TŘETÍ  

Čl. V 

BOD 7 

V § 46 odst. 2 se na konci textu písmene i) doplňují slova „nebo z 

evidence skutečných majitelů“. 

32015L0849 Čl. 47 odst. 2 a 

3 

2. Členské státy vyžadují, aby příslušné orgány zajistily, 

že osoby, které zastávají v subjektech uvedených v 

odstavci 1 řídící funkci nebo jsou skutečnými majiteli 

takových subjektů, jsou způsobilé a vhodné.  

 

3. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány přijaly 

nezbytná opatření, která by zabránila odsouzeným 

pachatelům relevantních trestných činů nebo jejich 

společníkům zastávat řídící funkci v povinných osobách 

uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 3 písm. a), b) a d) nebo být 

jejich skutečnými majiteli. 

ČÁST  

TŘETÍ  

Čl. V 

BOD 8 

V § 46 odst. 6 a 7 se slova „a g)“ nahrazují slovy „, g) a i)“. 32015L0849 Čl. 47 odst. 2 a 

3 

2. Členské státy vyžadují, aby příslušné orgány zajistily, 

že osoby, které zastávají v subjektech uvedených v 

odstavci 1 řídící funkci nebo jsou skutečnými majiteli 

takových subjektů, jsou způsobilé a vhodné.  
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3. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány přijaly 

nezbytná opatření, která by zabránila odsouzeným 

pachatelům relevantních trestných činů nebo jejich 

společníkům zastávat řídící funkci v povinných osobách 

uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 3 písm. a), b) a d) nebo být 

jejich skutečnými majiteli. 

ČÁST  

TŘETÍ  

Čl. V 

BOD 9 

V § 49 odst. 1 větě první se za slovo „rejstříku“ vkládají slova „, v 

evidenci skutečných majitelů“. 

32015L0849 Čl. 47 odst. 2 a 

3 

2. Členské státy vyžadují, aby příslušné orgány zajistily, 

že osoby, které zastávají v subjektech uvedených v 

odstavci 1 řídící funkci nebo jsou skutečnými majiteli 

takových subjektů, jsou způsobilé a vhodné.  

 

3. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány přijaly 

nezbytná opatření, která by zabránila odsouzeným 

pachatelům relevantních trestných činů nebo jejich 

společníkům zastávat řídící funkci v povinných osobách 

uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 3 písm. a), b) a d) nebo být 

jejich skutečnými majiteli. 

ČÁST  

TŘETÍ  

Čl. V 

BOD 10 

V § 49 odst. 1 větě poslední se slova „a g)“ nahrazují slovy „, g) a 

i)“. 

 

32015L0849 Čl. 47 odst. 2 a 

3 

2. Členské státy vyžadují, aby příslušné orgány zajistily, 

že osoby, které zastávají v subjektech uvedených v 

odstavci 1 řídící funkci nebo jsou skutečnými majiteli 

takových subjektů, jsou způsobilé a vhodné.  

 

3. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány přijaly 

nezbytná opatření, která by zabránila odsouzeným 

pachatelům relevantních trestných činů nebo jejich 

společníkům zastávat řídící funkci v povinných osobách 

uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 3 písm. a), b) a d) nebo být 

jejich skutečnými majiteli. 

ČÁST  

TŘETÍ  

Čl. V 

BOD 11 

V § 58 odst. 1 písm. b) se za číslo „8“ vkládají slova „nebo 8a“. 

 

32015L0849 Čl. 47 odst. 2 a 

3 

2. Členské státy vyžadují, aby příslušné orgány zajistily, 

že osoby, které zastávají v subjektech uvedených v 

odstavci 1 řídící funkci nebo jsou skutečnými majiteli 

takových subjektů, jsou způsobilé a vhodné.  

 

3. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány přijaly 

nezbytná opatření, která by zabránila odsouzeným 

pachatelům relevantních trestných činů nebo jejich 
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Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
společníkům zastávat řídící funkci v povinných osobách 

uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 3 písm. a), b) a d) nebo být 

jejich skutečnými majiteli. 

ČÁST  

TŘETÍ  

Čl. V 

BOD 12 

V § 60 odst. 2 písm. l) se za číslo „8“ vkládají slova „a 8a“. 32015L0849 Čl. 47 odst. 2 a 

3 

2. Členské státy vyžadují, aby příslušné orgány zajistily, 

že osoby, které zastávají v subjektech uvedených v 

odstavci 1 řídící funkci nebo jsou skutečnými majiteli 

takových subjektů, jsou způsobilé a vhodné.  

 

3. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány přijaly 

nezbytná opatření, která by zabránila odsouzeným 

pachatelům relevantních trestných činů nebo jejich 

společníkům zastávat řídící funkci v povinných osobách 

uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 3 písm. a), b) a d) nebo být 

jejich skutečnými majiteli. 

ČÁST  

TŘETÍ  

Čl. V 

BOD 13 

V § 61 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že bez ohlášení 

provozuje činnost, která je oborem činnosti živnosti volné 

podléhající povinnému ohlášení.“. 

 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6. 

32018L0843 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 1 odst. 29 

 

 

 

V článku 47 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

„Členské státy zajistí, aby poskytovatelé směnárenských 

služeb mezi virtuálními měnami a měnami s nuceným 

oběhem a poskytovatelé virtuálních peněženek byli 

registrováni, aby směnárny, provozovny poskytující 

proplácení šeků a poskytovatelé služeb pro svěřenské 

fondy a obchodní společnosti byli povolováni nebo 

registrováni a aby poskytovatelé služeb hazardních her 

podléhali regulaci.“ 

ČÁST  

TŘETÍ  

Čl. V 

BOD 14 

V § 61 odst. 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo 

odstavce 4“. 

 

32018L0843 

 

Čl. 1 odst. 29 V článku 47 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

„Členské státy zajistí, aby poskytovatelé směnárenských 

služeb mezi virtuálními měnami a měnami s nuceným 

oběhem a poskytovatelé virtuálních peněženek byli 

registrováni, aby směnárny, provozovny poskytující 

proplácení šeků a poskytovatelé služeb pro svěřenské 

fondy a obchodní společnosti byli povolováni nebo 

registrováni a aby poskytovatelé služeb hazardních her 

podléhali regulaci.“ 

ČÁST  

TŘETÍ  

Čl. V 

V § 61 odst. 6 se slova „a 3“ nahrazují slovy „až 4“. 

 

32018L0843 

 

Čl. 1 odst. 29 V článku 47 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

„Členské státy zajistí, aby poskytovatelé směnárenských 

služeb mezi virtuálními měnami a měnami s nuceným 
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Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
BOD 15 oběhem a poskytovatelé virtuálních peněženek byli 

registrováni, aby směnárny, provozovny poskytující 

proplácení šeků a poskytovatelé služeb pro svěřenské 

fondy a obchodní společnosti byli povolováni nebo 

registrováni a aby poskytovatelé služeb hazardních her 

podléhali regulaci.“ 

ČÁST  

TŘETÍ  

Čl. V 

BOD 16 

V § 62 odst. 1 písm. v) se za slovo „volné,“ vkládají slova „které 

nepodléhají povinnému ohlášení,“. 

 

32018L0843 

 

Čl. 1 odst. 29 V článku 47 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

„Členské státy zajistí, aby poskytovatelé směnárenských 

služeb mezi virtuálními měnami a měnami s nuceným 

oběhem a poskytovatelé virtuálních peněženek byli 

registrováni, aby směnárny, provozovny poskytující 

proplácení šeků a poskytovatelé služeb pro svěřenské 

fondy a obchodní společnosti byli povolováni nebo 

registrováni a aby poskytovatelé služeb hazardních her 

podléhali regulaci.“ 

ČÁST  

TŘETÍ  

Čl. V 

BOD 17 

V § 63 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Právnická osoba se dopustí přestupku dále tím, že bez ohlášení 

provozuje činnost, která je oborem činnosti živnosti volné 

podléhající povinnému ohlášení.“. 

 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 

32018L0843 

 

Čl. 1 odst. 29 V článku 47 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

„Členské státy zajistí, aby poskytovatelé směnárenských 

služeb mezi virtuálními měnami a měnami s nuceným 

oběhem a poskytovatelé virtuálních peněženek byli 

registrováni, aby směnárny, provozovny poskytující 

proplácení šeků a poskytovatelé služeb pro svěřenské 

fondy a obchodní společnosti byli povolováni nebo 

registrováni a aby poskytovatelé služeb hazardních her 

podléhali regulaci.“ 

ČÁST  

TŘETÍ  

Čl. V 

BOD 18 

V § 63 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo 

odstavce 2“. 

 

32018L0843 

 

Čl. 1 odst. 29 V článku 47 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

„Členské státy zajistí, aby poskytovatelé směnárenských 

služeb mezi virtuálními měnami a měnami s nuceným 

oběhem a poskytovatelé virtuálních peněženek byli 

registrováni, aby směnárny, provozovny poskytující 

proplácení šeků a poskytovatelé služeb pro svěřenské 

fondy a obchodní společnosti byli povolováni nebo 

registrováni a aby poskytovatelé služeb hazardních her 

podléhali regulaci.“ 
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ČÁST  

TŘETÍ  

Čl. V 

BOD 19 

V § 63 odst. 4 se za číslo „1“ vkládají slova „nebo 2“. 

 

32018L0843 

 

Čl. 1 odst. 29 V článku 47 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

„Členské státy zajistí, aby poskytovatelé směnárenských 

služeb mezi virtuálními měnami a měnami s nuceným 

oběhem a poskytovatelé virtuálních peněženek byli 

registrováni, aby směnárny, provozovny poskytující 

proplácení šeků a poskytovatelé služeb pro svěřenské 

fondy a obchodní společnosti byli povolováni nebo 

registrováni a aby poskytovatelé služeb hazardních her 

podléhali regulaci.“ 

ČÁST  

TŘETÍ  

Čl. V 

BOD 20 

V příloze č. 4 se za bod 79 vkládají body 80 a 82, které znějí: 

„80. Poskytování služeb spočívajících v zakládání právnických osob 

a dalších služeb podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona upravujícího 

opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu 

81. Poskytování služeb spojených s virtuální měnou podle zákona 

upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu 

82. Poskytování služeb spočívajících v činnosti svěřenského 

správce“. 

 

Dosavadní bod 80 se označuje jako bod 83. 

32018L0843 

 

Čl. 1 odst. 29 V článku 47 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

„Členské státy zajistí, aby poskytovatelé směnárenských 

služeb mezi virtuálními měnami a měnami s nuceným 

oběhem a poskytovatelé virtuálních peněženek byli 

registrováni, aby směnárny, provozovny poskytující 

proplácení šeků a poskytovatelé služeb pro svěřenské 

fondy a obchodní společnosti byli povolováni nebo 

registrováni a aby poskytovatelé služeb hazardních her 

podléhali regulaci.“ 

ČÁST  

TŘETÍ  

Čl. V 

BOD 21 

Za přílohu č. 5 se vkládá nová příloha č. 6, která včetně nadpisu zní:  

„Příloha č. 6 

Seznam živností, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje 

bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem 

jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto 

orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena 

statutárního orgánu, a oborů činnosti živnosti volné 

podléhajících povinnému ohlášení 

(K § 8a a 25) 

1. Živnost volná v oboru činnosti 

- poskytování služeb spočívajících v zakládání právnických osob a 

dalších služeb podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona upravujícího 

opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu  

- poskytování služeb spojených s virtuální měnou podle zákona 

32018L0843 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32015L0849 

 

Čl. 1 odst. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 47 odst. 2 a 

3 

V článku 47 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

„Členské státy zajistí, aby poskytovatelé směnárenských 

služeb mezi virtuálními měnami a měnami s nuceným 

oběhem a poskytovatelé virtuálních peněženek byli 

registrováni, aby směnárny, provozovny poskytující 

proplácení šeků a poskytovatelé služeb pro svěřenské 

fondy a obchodní společnosti byli povolováni nebo 

registrováni a aby poskytovatelé služeb hazardních her 

podléhali regulaci.“ 

 

2. Členské státy vyžadují, aby příslušné orgány zajistily, 

že osoby, které zastávají v subjektech uvedených v 

odstavci 1 řídící funkci nebo jsou skutečnými majiteli 

takových subjektů, jsou způsobilé a vhodné.  

3. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány přijaly 
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upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu 

- poskytování služeb spočívajících v činnosti svěřenského správce 

2. Živnost vázaná – činnost účetních poradců, vedení účetnictví, 

vedení daňové evidence“. 

nezbytná opatření, která by zabránila odsouzeným 

pachatelům relevantních trestných činů nebo jejich 

společníkům zastávat řídící funkci v povinných osobách 

uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 3 písm. a), b) a d) nebo být 

jejich skutečnými majiteli. 
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3) Změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů: 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST  

ČTVRTÁ 

Čl. VII 

BOD 1 

V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 

písmeno n), které zní: 

„n) výmazu všech údajů o skutečném majiteli bez náhrady z 

evidence skutečných majitelů.“. 

32015L0849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32018L0843 

Čl. 30 odst. 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 1 odst. 15 

písm. b) 

Členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavci 1 

byly v každém členském státě uchovávány v centrálním 

registru, například v obchodním rejstříku, podnikovém 

rejstříku podle článku 3 směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/101/ES (1) nebo veřejném rejstříku. Členské 

státy oznámí Komisi charakteristiky těchto vnitrostátních 

mechanismů. Informace o skutečném vlastnictví obsažené 

v této databázi mohou být shromažďovány v souladu s 

vnitrostátními systémy. 

 

Článek 30 se mění takto: 

b) odstavec 4 se nahrazuje tímto: 

„4. Členské státy vyžadují, aby informace uchovávané v 

centrálním registru uvedeném v odstavci 3 byly 

adekvátní, přesné a aktuální, a zavedou mechanismy ke 

splnění tohoto účelu. Tyto mechanismy zahrnují 

požadavek, aby povinné osoby a případně i příslušné 

orgány v rozsahu, v jakém tento požadavek nebude 

zbytečně zasahovat do jejich funkcí, oznámily jakékoli 

jimi zjištěné nesrovnalosti mezi informacemi o 

skutečných majitelích dostupnými v centrálních registrech 

a informacemi o skutečných majitelích, které mají k 

dispozici. V případě oznámených nesrovnalostí členské 

státy zajistí, aby byla přijata vhodná opatření k včasnému 

řešení těchto nesrovnalostí a aby byla případně mezitím 

do centrálního registru zanesena zvláštní poznámka.“; 

ČÁST  

ČTVRTÁ 

Čl. VII 

BOD 4 

V příloze v položce 11 se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní: 

„2. Za návrh na zahájení řízení ve věcech evidence skutečných 

majitelů  

a) za zápis údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných 

majitelů nebo za jejich nahrazení nebo výmaz bez náhrady v případě 

skutečného majitele obchodní korporace, s výjimkou bytového a 

sociálního družstva, a podílového fondu                          4 000 Kč 

b) za zápis údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných 

32015L0849 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 30 odst. 3  

 

 

 

 

 

 

 

Členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavci 1 

byly v každém členském státě uchovávány v centrálním 

registru, například v obchodním rejstříku, podnikovém 

rejstříku podle článku 3 směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/101/ES (1) nebo veřejném rejstříku. Členské 

státy oznámí Komisi charakteristiky těchto vnitrostátních 

mechanismů. Informace o skutečném vlastnictví obsažené 

v této databázi mohou být shromažďovány v souladu s 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
majitelů nebo za jejich nahrazení nebo výmaz bez náhrady v případě 

skutečného majitele fundace, ústavu, svěřenského fondu nebo 

zahraničního svěřenského fondu                                        2 000 Kč 

c) za zápis údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných 

majitelů nebo za jejich nahrazení nebo výmaz bez náhrady v případě 

skutečného majitele jiné než obchodní korporace a bytového a 

sociálního družstva                                                      500 Kč“. 

 

Dosavadní body 2 až 4 se označují jako body 3 až 5. 

 

 

32018L0843 

 

 

Čl. 1 odst. 15 

písm. b) 

vnitrostátními systémy. 

 

Článek 30 se mění takto: 

b) odstavec 4 se nahrazuje tímto: 

„4. Členské státy vyžadují, aby informace uchovávané v 

centrálním registru uvedeném v odstavci 3 byly 

adekvátní, přesné a aktuální, a zavedou mechanismy ke 

splnění tohoto účelu. Tyto mechanismy zahrnují 

požadavek, aby povinné osoby a případně i příslušné 

orgány v rozsahu, v jakém tento požadavek nebude 

zbytečně zasahovat do jejich funkcí, oznámily jakékoli 

jimi zjištěné nesrovnalosti mezi informacemi o 

skutečných majitelích dostupnými v centrálních registrech 

a informacemi o skutečných majitelích, které mají k 

dispozici. V případě oznámených nesrovnalostí členské 

státy zajistí, aby byla přijata vhodná opatření k včasnému 

řešení těchto nesrovnalostí a aby byla případně mezitím 

do centrálního registru zanesena zvláštní poznámka.“; 
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4) Změna zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů: 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., 

o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST  

PÁTÁ  

Čl. IX 

BOD 1 

V § 3 odst. 6 větě první se slovo „, která“ nahrazuje slovem „, 

které“, slovo „a která“ se nahrazuje slovem „které“ a se na konci 

textu se doplňují slova „a jejichž skutečný majitel podle zákona o 

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu a fyzická osoba, která je členem jejich 

statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu 

anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu je 

osoba bezúhonná; pro doložení bezúhonnosti platí § 5 odst. 3 

obdobně“. 

32015L0849 Čl. 47 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány přijaly 

nezbytná opatření, která by zabránila odsouzeným 

pachatelům relevantních trestných činů nebo jejich 

společníkům zastávat řídící funkci v povinných osobách 

uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 3 písm. a), b) a d) nebo být 

jejich skutečnými majiteli. 
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5) Změna zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů: 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, 

ve znění pozdějších předpisů 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST  

ŠESTÁ  

Čl. XI 

BOD 1 

 

V § 15 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Skutečným majitelem 

podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 

trestné činnosti a financování terorismu a fyzickou osobou, která je v 

postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, takovéto 

společnosti může být jen osoba bezúhonná.“. 

32015L0849 Čl. 47 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány přijaly 

nezbytná opatření, která by zabránila odsouzeným 

pachatelům relevantních trestných činů nebo jejich 

společníkům zastávat řídící funkci v povinných osobách 

uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 3 písm. a), b) a d) nebo být 

jejich skutečnými majiteli. 
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6) Změna zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, ve znění pozdějších předpisů 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech, 

ve znění pozdějších předpisů 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST  

DEVÁTÁ  

Čl. XV 

BOD 1 

 

V § 5 odst. 1 písm. d) se za slova „jejího řídicího orgánu“ vkládají 

slova „a zástupci právnických osob, které jsou členem řídicího 

orgánu,“ a slova „; pro posuzování bezúhonnosti člena řídicího 

orgánu, který není auditorem, platí § 4 odst. 2 písm. a) a b) a § 5 

odst. 4 písm. a) a b) obdobně“ se zrušují. 

32015L0849 Čl. 47 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány přijaly 

nezbytná opatření, která by zabránila odsouzeným 

pachatelům relevantních trestných činů nebo jejich 

společníkům zastávat řídící funkci v povinných osobách 

uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 3 písm. a), b) a d) nebo být 

jejich skutečnými majiteli. 

ČÁST  

DEVÁTÁ  

Čl. XV 

BOD 2 

 

V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 

písmeno i), které zní: 

„i) její skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen 

„skutečný majitel“) je bezúhonný.“. 

 

32015L0849 Čl. 47 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány přijaly 

nezbytná opatření, která by zabránila odsouzeným 

pachatelům relevantních trestných činů nebo jejich 

společníkům zastávat řídící funkci v povinných osobách 

uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 3 písm. a), b) a d) nebo být 

jejich skutečnými majiteli. 

ČÁST  

DEVÁTÁ  

Čl. XV 

BOD 4 

 

V § 5 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „a i)“. 32015L0849 Čl. 47 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány přijaly 

nezbytná opatření, která by zabránila odsouzeným 

pachatelům relevantních trestných činů nebo jejich 

společníkům zastávat řídící funkci v povinných osobách 

uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 3 písm. a), b) a d) nebo být 

jejich skutečnými majiteli. 

ČÁST  

DEVÁTÁ  

Čl. XV 

BOD 5 

 

V § 5 odst. 7 se za slovo „orgánu“ vkládají slova „žadatele, zástupce 

právnické osoby, která je členem řídicího orgánu žadatele, a 

skutečného majitele žadatele“. 

32015L0849 Čl. 47 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány přijaly 

nezbytná opatření, která by zabránila odsouzeným 

pachatelům relevantních trestných činů nebo jejich 

společníkům zastávat řídící funkci v povinných osobách 

uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 3 písm. a), b) a d) nebo být 

jejich skutečnými majiteli. 

ČÁST  

DEVÁTÁ  

Čl. XV 

BOD 6 

V § 7 odst. 3 písm. d) se za text „d)“ vkládají slova „nebo i)“. 32015L0849 Čl. 47 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány přijaly 

nezbytná opatření, která by zabránila odsouzeným 

pachatelům relevantních trestných činů nebo jejich 

společníkům zastávat řídící funkci v povinných osobách 

uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 3 písm. a), b) a d) nebo být 

jejich skutečnými majiteli. 

ČÁST  

DEVÁTÁ  

Čl. XV 

V § 14a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a 

doplňuje se písmeno h), které zní: 

„h) skuteční majitelé této auditorské společnosti.“. 

32014L0056 Čl. 1 bod 14) 

písm. a) 

Článek 22 se mění takto: 

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:  

„1. Členské státy zajistí, aby statutární auditoři nebo 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech, 

ve znění pozdějších předpisů 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
BOD 8 auditorské společnosti a fyzické osoby, které by mohly 

přímo či nepřímo ovlivnit výsledek povinného auditu, byli 

při provádění povinného auditu nezávislí na auditovaném 

subjektu a neúčastnili se jeho rozhodování. 

Nezávislost se vyžaduje přinejmenším jak v průběhu 

období, za které je auditovaná účetní závěrka sestavena, 

tak po dobu provádění auditu. Členské státy zajistí, aby 

statutární auditor nebo auditorská společnost přijali 

všechna přiměřená opatření k tomu, aby jejich nezávislost 

při provádění povinného auditu nebyla ovlivněna žádným 

existujícím nebo potenciálním střetem zájmů nebo 

obchodním či jiným přímým nebo nepřímým vztahem, 

jehož se účastní statutární auditor nebo auditorská 

společnost provádějící povinný audit a případně rovněž 

síť, do které auditorská společnost patří, vedoucí 

pracovníci, auditoři, zaměstnanci a další fyzické osoby, 

jejichž služby statutární auditor nebo auditorská 

společnost využívají nebo mají pod kontrolou, nebo osoby 

přímo či nepřímo spojené se statutárním auditorem nebo 

auditorskou společnost vztahem kontroly.  

Statutární auditor nebo auditorská společnost povinný 

audit neprovede, pokud hrozí, že by při provádění 

povinného auditu mohlo dojít k sebehodnocení, 

prosazování vlastního zájmu, vzniku protekčního vztahu, 

spřízněnosti či k zastrašování, jejichž příčinou by byl 

finanční, osobní, obchodní, zaměstnanecký či jiný vztah 

mezi:  

— statutárním auditorem, auditorskou společností, její sítí 

či jakoukoli fyzickou osobou, která by mohla ovlivnit 

výsledek povinného auditu, a — auditovaným subjektem,  

na jehož základě by nestranná, rozumná a informovaná 

třetí osoba dospěla s přihlédnutím k příslušným zárukám 

k závěru, že došlo k ohrožení nezávislosti statutárního 

auditora nebo auditorské společnosti.“ 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech, 

ve znění pozdějších předpisů 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST  

DEVÁTÁ  

Čl. XV 

BOD 9 

V § 24d odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní: 

„g) je skutečným majitelem kontrolované auditorské společnosti,“. 

 

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena h) a i). 

32014L0056 Čl. 1 bod 24) 

písm. b) 

odstavec 2 se nahrazuje tímto:  

„2. Pro účely odst. 1 písm. e) se výběr osob provádějících 

přezkum uskuteční alespoň podle těchto kritérií:  

a) osoby provádějící přezkum mají náležité odborné 

vzdělání a patřičné zkušenosti v oblasti povinného auditu 

a účetního výkaznictví a absolvovaly zvláštní odbornou 

přípravu v oblasti přezkumu zajištění kvality;  

b) působit v roli osoby provádějící přezkum zajištění 

kvality statutárního auditora nebo auditorské společnosti 

není povoleno osobě, u níž neuplynuly alespoň tři roky od 

doby, kdy přestala být společníkem či zaměstnancem 

kontrolovaného statutárního auditora nebo auditorské 

společnosti nebo kdy s nimi přestala být jinak spojena;  

c) osoby provádějící přezkum učiní prohlášení, že mezi 

nimi a statutárním auditorem nebo auditorskou 

společností, u nichž se má přezkum provést, neexistuje 

střet zájmů.“ 

ČÁST  

DEVÁTÁ  

Čl. XV 

BOD 11 

V § 39b odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „a zákona 

upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu“. 

32015L0849 Čl. 47 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány přijaly 

nezbytná opatření, která by zabránila odsouzeným 

pachatelům relevantních trestných činů nebo jejich 

společníkům zastávat řídící funkci v povinných osobách 

uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 3 písm. a), b) a d) nebo být 

jejich skutečnými majiteli. 

ČÁST  

DEVÁTÁ  

Čl. XV 

BOD 12 

V § 47 odst. 1 zní: 

„(1) Komora zaregistruje v rejstříku auditora ze třetí země, 

auditorskou osobu ze třetí země, kteří předloží zprávu auditora 

týkající se účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky 

společnosti se sídlem ve třetí zemi, jejíž cenné papíry jsou k 

rozvahovému dni přijaty k obchodování na regulovaném trhu, s 

výjimkou případu, kdy společnost vydává pouze dluhopisy nebo jim 

obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky 

přijaté k obchodování na regulovaném trhu 

a) před 31. prosincem 2010 a je-li jmenovitá hodnota takového 

cenného papíru nejméně 50 000 EUR nebo v případě dluhopisů se 

jmenovitou hodnotou vyjádřenou v jiné měně, která se ke dni jejich 

vydání rovná nejméně částce odpovídající 50 000 EUR, 

32014L0056 Čl. 1 bod 33 

písm. a) 

Článek 45 se mění takto: 

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 

„1. Příslušné orgány členského státu zaregistrují v souladu 

s články 15, 16 a 17 všechny auditory a auditorské 

subjekty ze třetích zemí, pokud tito auditoři nebo 

auditorské subjekty ze třetích zemí předloží zprávu 

auditora týkající se roční nebo konsolidované účetní 

závěrky podniku se sídlem mimo Unii, jehož převoditelné 

cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném 

trhu tohoto členského státu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 

14 směrnice 2004/39/ES s výjimkou případů, kdy 

uvedený podnik vydává pouze nesplacené dluhopisy, pro 

které platí některá z následujících skutečností: 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech, 

ve znění pozdějších předpisů 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
b) po 31. prosinci 2010 a je-li jmenovitá hodnota takového cenného 

papíru nejméně 100 000 EUR nebo v případě dluhopisů se 

jmenovitou hodnotou vyjádřenou v jiné měně, která se ke dni jejich 

vydání rovná nejméně částce odpovídající 100 000 EUR (dále jen 

„společnost ze třetí země“). Pro přepočet jiné měny se použije kurs 

devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k rozvahovému 

dni.“. 

a) jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu ve 

členském státě ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice 

2004/109/ES (24) před 31. prosincem 2010, činí-li 

jmenovitá hodnota jednotlivého cenného papíru ke dni 

vydání alespoň 50 000 EUR nebo v případě dluhopisů se 

jmenovitou hodnotou v jiné měně ke dni vydání odpovídá 

alespoň částce 50 000 EUR; 

b) jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu v 

členském státě ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice 

2004/109/ES po 31. prosinci 2010, činí-li jmenovitá 

hodnota jednotlivého cenného papíru ke dni vydání 

alespoň 100 000 EUR nebo v případě dluhopisů se 

jmenovitou hodnotou v jiné měně ke dni vydání odpovídá 

alespoň částce 100 000 EUR. 

(24) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci 

požadavků na průhlednost týkajících se informací o 

emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k 

obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 

2001/34/ES (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38).“;"  

b) odstavec 5 se mění takto: 

i) písmeno a) se zrušuje 

ii) písmeno d) se nahrazuje tímto: 

„d) audity roční nebo konsolidované účetní závěrky 

uvedené v odstavci 1 jsou prováděny v souladu s 

mezinárodními auditorskými standardy uvedenými v 

článku 26 a s požadavky stanovenými v článcích 22, 22b 

a 25 nebo s rovnocennými standardy a požadavky;“ 

iii) písmeno e) se nahrazuje tímto: 

„e) tento auditorský subjekt zveřejní na své internetové 

stránce výroční zprávu o průhlednosti, která obsahuje 

informace uvedené v článku 13 nařízení (EU) č. 537/2014 

nebo splňuje rovnocenné požadavky na zveřejnění.“ 
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7) Změna zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, 

ve znění pozdějších předpisů 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST  

DESÁTÁ  

Čl. XVII 

 

V § 53 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje bod 4, který zní: 

„4. oznámení nesrovnalosti podle zákona upravujícího evidenci 

skutečných majitelů,“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 15 

písm. b) 

Článek 30 se mění takto: 

b) odstavec 4 se nahrazuje tímto: 

„4. Členské státy vyžadují, aby informace uchovávané v 

centrálním registru uvedeném v odstavci 3 byly 

adekvátní, přesné a aktuální, a zavedou mechanismy ke 

splnění tohoto účelu. Tyto mechanismy zahrnují 

požadavek, aby povinné osoby a případně i příslušné 

orgány v rozsahu, v jakém tento požadavek nebude 

zbytečně zasahovat do jejich funkcí, oznámily jakékoli 

jimi zjištěné nesrovnalosti mezi informacemi o 

skutečných majitelích dostupnými v centrálních registrech 

a informacemi o skutečných majitelích, které mají k 

dispozici. V případě oznámených nesrovnalostí členské 

státy zajistí, aby byla přijata vhodná opatření k včasnému 

řešení těchto nesrovnalostí a aby byla případně mezitím 

do centrálního registru zanesena zvláštní poznámka.“; 

 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBDJLJ40B)



 

Stránka 64 z 78 

8) Změna zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2016 Sb., o centrální 

evidenci účtů, ve znění pozdějších předpisů 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST  

DVANÁCTÁ 

Čl. XIX 

BOD 1 

 

V § 1 odst. 4 písmeno a) zní: 

„a) peněžité plnění, které zákon označuje jako daň,“. 

32011L0016 Čl. 2 odst. 1 1.   Tato směrnice se vztahuje na veškeré daně jakéhokoli 

druhu vybírané členským státem nebo jeho nižšími 

územními nebo správními celky, včetně místních orgánů, 

nebo na jejich účet. 

ČÁST  

DVANÁCTÁ 

Čl. XIX 

BOD 4 

 

V § 1 odst. 5 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a 

doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 3 zní: 

„c) mezinárodní spolupráci při správě daní v rozsahu, v jakém ji 

upravuje přímo použitelný předpis Evropské unie3). 

___________ 

3) Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní 

spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty. 

Nařízení Rady (EU) č. 389/2012 ze dne 2. května 2012 o správní 

spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 

2073/2004.“. 

32011L0016 Čl. 2 odst. 2 2.   Bez ohledu na odstavec 1 se tato směrnice nepoužije 

na daň z přidané hodnoty a cla ani na spotřební daně, na 

něž se vztahují jiné právní předpisy Unie o správní 

spolupráci mezi členskými státy. … 

ČÁST  

DVANÁCTÁ 

Čl. XIX 

BOD 5 

 

V § 13d odstavec 2 zní: 

„(2) Ovládající osobou se rozumí skutečný majitel podle zákona 

upravujícího evidenci skutečných majitelů.“. 

32014L0107 Příloha: 

 

Příloha I 

oddíl VIII 

čl. D 

odst. 5 

5. Termínem ‚ovládající osoby‘ se rozumí fyzické osoby, 

které mají kontrolu nad subjektem. V případě svěřenského 

fondu se tímto termínem rozumí zakladatel, správce 

svěřenského majetku, osoba vykonávající dohled nad 

správou fondu (pokud existuje), obmyšlený nebo skupina 

obmyšlených a jakákoli jiná fyzická osoba mající nejvyšší 

faktickou kontrolu nad svěřenským fondem, a v případě 

právního uspořádání, které není svěřenským fondem, se 

tímto termínem rozumí osoby v rovnocenném nebo 

obdobném postavení. Termín ‚ovládající osoby‘ musí být 

vykládán způsobem, který je v souladu s doporučeními 

Finančního akčního výboru. 
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9) Změna zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních 

řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST  

ČTRNÁCTÁ 

Čl. XXI 

BOD 1 

 

V § 1 odst. 2 se slovo „a“ za slovem „mládeže“ nahrazuje čárkou a 

za slovo „osob“ se vkládají slova „a řízení podle zákona 

upravujícího evidenci skutečných majitelů“. 

32015L0849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32018L0843 

Čl. 30 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 1 odst. 15 

písm. b) 

Členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavci 1 

byly v každém členském státě uchovávány v centrálním 

registru, například v obchodním rejstříku, podnikovém 

rejstříku podle článku 3 směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/101/ES (1) nebo veřejném rejstříku. Členské 

státy oznámí Komisi charakteristiky těchto vnitrostátních 

mechanismů. Informace o skutečném vlastnictví obsažené 

v této databázi mohou být shromažďovány v souladu s 

vnitrostátními systémy. 

 

Článek 30 se mění takto: 

b) odstavec 4 se nahrazuje tímto: 

„4. Členské státy vyžadují, aby informace uchovávané v 

centrálním registru uvedeném v odstavci 3 byly 

adekvátní, přesné a aktuální, a zavedou mechanismy ke 

splnění tohoto účelu. Tyto mechanismy zahrnují 

požadavek, aby povinné osoby a případně i příslušné 

orgány v rozsahu, v jakém tento požadavek nebude 

zbytečně zasahovat do jejich funkcí, oznámily jakékoli 

jimi zjištěné nesrovnalosti mezi informacemi o 

skutečných majitelích dostupnými v centrálních registrech 

a informacemi o skutečných majitelích, které mají k 

dispozici. V případě oznámených nesrovnalostí členské 

státy zajistí, aby byla přijata vhodná opatření k včasnému 

řešení těchto nesrovnalostí a aby byla případně mezitím 

do centrálního registru zanesena zvláštní poznámka.“; 
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10) Změna zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských fondů, ve 

znění pozdějších předpisů 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných 

rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských 

fondů, ve znění pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST  

PATNÁCTÁ 

Čl. XXII 

BOD 4 

V § 65a odst. 2 písmeno b) zní: 

„b) svěřenské fondy nebo obdobná právní uspořádání řídící se 

právem jiného státu a působící na území České republiky (dále jen 

„zahraniční svěřenský fond“), přičemž zahraniční svěřenský fond 

působí na území České republiky zejména, pokud  

1. je z České republiky spravován,  

2. je tvořen majetkem, který je převážně umístěn na území České 

republiky, 

3. je v něm spravována nemovitá věc zapsána v katastru 

nemovitostí, 

4. jeho svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení má 

bydliště nebo sídlo na území České republiky, 

5. jeho svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení ve 

vztahu ke spravovanému majetku navázal nebo navázala obchodní 

vztah na území České republiky, nebo 

6. účelů sledovaných jeho vytvořením má být dosaženo na území 

České republiky.“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 2 

písm. b) 

Článek 3 se mění takto: 

b) v bodě 6 se písmeno b) nahrazuje tímto: 

„b) v případě svěřenských fondů všechny následující 

osoby: 

i) zakladatele; 

ii) svěřenského správce nebo svěřenské správce; 

iii) osobu nebo osoby vykonávající dohled nad správou 

svěřenského fondu, existují-li; 

iv) obmyšlené, nebo pokud ještě nebyly určeny konkrétní 

fyzické osoby, které mají prospěch z právního uspořádání 

nebo právnické osoby, okruh osob, v jejichž hlavním 

zájmu je právní uspořádání nebo právnická osoba 

založena nebo provozována; 

v) jakoukoli jinou fyzickou osobu, která v konečném 

důsledku vykonává kontrolu nad svěřenským fondem 

prostřednictvím přímého či nepřímého vlastnictví nebo 

jinými prostředky.“; 

ČÁST  

PATNÁCTÁ 

Čl. XXII 

BOD 6 

V § 65d písm. e) a g) až i) se za slovo „narození“ vkládají slova „, 

státní občanství“. 

32015L0849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32018L0843 

Čl. 30 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 1 odst. 16 

Členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavci 1 

byly v každém členském státě uchovávány v centrálním 

registru, například v obchodním rejstříku, podnikovém 

rejstříku podle článku 3 směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/101/ES (1) nebo veřejném rejstříku. Členské 

státy oznámí Komisi charakteristiky těchto vnitrostátních 

mechanismů. Informace o skutečném vlastnictví obsažené 

v této databázi mohou být shromažďovány v souladu s 

vnitrostátními systémy. 

 

Článek 31 se mění takto: 

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 

„1. Členské státy zajistí, aby se tento článek použil na 

svěřenské fondy a ostatní druhy právních uspořádání, jako 

je například fiducie, určité druhy Treuhandu či 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných 

rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských 

fondů, ve znění pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
fideicomisu, pokud se svou strukturou nebo funkcemi 

podobají svěřenským fondům. Členské státy určí kritéria 

pro určení toho, zda mají právní uspořádání strukturu 

nebo funkce podobné svěřenským fondům s ohledem na 

taková právní uspořádání řídící se jejich právním řádem. 

Každý členský stát vyžaduje, aby svěřenští správci 

jakéhokoli výslovně zřízeného svěřenského fondu 

spravovaného v daném členském státě získali a měli 

adekvátní, přesné a aktuální informace o skutečném 

majiteli, pokud jde o svěřenský fond. Tyto informace 

zahrnují údaje o totožnosti: 

a) zakladatele nebo zakladatelů; 

b) svěřenského správce nebo svěřenských správců; 

c) osoby nebo osob vykonávajících dohled nad správou 

svěřenského fondu, existují-li; 

d) obmyšlených nebo kategorie obmyšlených; 

e) kterékoli další fyzické osoby, která vykonává faktickou 

kontrolu nad svěřenským fondem. 

Členské státy zajistí, aby porušení tohoto článku 

podléhala účinným, přiměřeným a odrazujícím opatřením 

nebo sankcím.“; 

ČÁST  

PATNÁCTÁ 

Čl. XXII 

BOD 7 

V § 65e odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Je-li svěřenský 

správce fyzickou osobou, v opisu z evidence svěřenských fondů se 

uvádějí a uveřejňují pouze údaje o jeho jménu, státu bydliště, 

státním občanství, roce a měsíci narození a doručovací adrese a 

případně údaje, k jejichž uveřejnění dal svěřenský správce souhlas; 

ustanovení § 12 věta druhá se použije obdobně.“. 

32015L0849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32018L0843 

Čl. 30 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 1 odst. 16 

Členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavci 1 

byly v každém členském státě uchovávány v centrálním 

registru, například v obchodním rejstříku, podnikovém 

rejstříku podle článku 3 směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/101/ES (1) nebo veřejném rejstříku. Členské 

státy oznámí Komisi charakteristiky těchto vnitrostátních 

mechanismů. Informace o skutečném vlastnictví obsažené 

v této databázi mohou být shromažďovány v souladu s 

vnitrostátními systémy. 

 

Článek 31 se mění takto: 

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 

„1. Členské státy zajistí, aby se tento článek použil na 

svěřenské fondy a ostatní druhy právních uspořádání, jako 

je například fiducie, určité druhy Treuhandu či 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných 

rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských 

fondů, ve znění pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
fideicomisu, pokud se svou strukturou nebo funkcemi 

podobají svěřenským fondům. Členské státy určí kritéria 

pro určení toho, zda mají právní uspořádání strukturu 

nebo funkce podobné svěřenským fondům s ohledem na 

taková právní uspořádání řídící se jejich právním řádem. 

Každý členský stát vyžaduje, aby svěřenští správci 

jakéhokoli výslovně zřízeného svěřenského fondu 

spravovaného v daném členském státě získali a měli 

adekvátní, přesné a aktuální informace o skutečném 

majiteli, pokud jde o svěřenský fond. Tyto informace 

zahrnují údaje o totožnosti: 

a) zakladatele nebo zakladatelů; 

b) svěřenského správce nebo svěřenských správců; 

c) osoby nebo osob vykonávajících dohled nad správou 

svěřenského fondu, existují-li; 

d) obmyšlených nebo kategorie obmyšlených; 

e) kterékoli další fyzické osoby, která vykonává faktickou 

kontrolu nad svěřenským fondem. 

Členské státy zajistí, aby porušení tohoto článku 

podléhala účinným, přiměřeným a odrazujícím opatřením 

nebo sankcím.“; 

ČÁST  

PATNÁCTÁ 

Čl. XXII 

BOD 16 

V § 118g odstavce 1 a 2 znějí: 

„(1) Soud uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o 

skutečném majiteli právnické osoby v rozsahu jména, státu bydliště, 

roku a měsíce narození a státní příslušnosti skutečného majitele a 

údajů podle § 118f písm. c) a d). Ministerstvo spravedlnosti zajistí, 

že kdokoliv může způsobem umožňujícím dálkový přístup získat 

elektronický úředně ověřený částečný opis údajů podle věty první 

nebo elektronické úředně ověřené potvrzení o tom, že v evidenci 

skutečných majitelů není veden žádný údaj o skutečném majiteli; 

úředním ověřením se potvrzuje shoda výpisu s údaji o skutečném 

majiteli v evidenci skutečných majitelů. 

(2) Soud vydá elektronický úředně ověřený částečný opis údajů o 

skutečném majiteli svěřenského fondu v rozsahu údajů podle 

odstavce 1 věty první na žádost tomu, kdo prokáže zájem v 

souvislosti s předcházením trestným činům legalizace výnosů z 

32015L0849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32018L0843 

Čl. 30 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 1 odst. 15 

písm. c) 

Členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavci 1 

byly v každém členském státě uchovávány v centrálním 

registru, například v obchodním rejstříku, podnikovém 

rejstříku podle článku 3 směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/101/ES (1) nebo veřejném rejstříku. Členské 

státy oznámí Komisi charakteristiky těchto vnitrostátních 

mechanismů. Informace o skutečném vlastnictví obsažené 

v této databázi mohou být shromažďovány v souladu s 

vnitrostátními systémy. 

 

Článek 30 se mění takto: 

c) odstavec 5 se nahrazuje tímto: 

„5. Členské státy zajistí, aby informace o skutečných 

majitelích byly vždy k dispozici: 

a) příslušným orgánům a finančním zpravodajským 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných 

rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských 

fondů, ve znění pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti a 

jejich zdrojovým trestným činům a trestným činům financování 

terorismu a podpora a propagace terorismu; ustanovení § 4 se 

použije obdobně.“. 

jednotkám, a to bez omezení; 

b) povinným osobám v rámci hloubkové kontroly klienta 

v souladu s kapitolou II. 

c) jakékoli osobě z široké veřejnosti. 

Osoby uvedené v písmeni c) musí mít povolený přístup 

alespoň k informacím o jméně, měsíci a roce narození, 

zemi bydliště a státní příslušnosti skutečného majitele a i 

o povaze a rozsahu účasti skutečného majitele. 

Členské státy mohou za podmínek stanovených 

vnitrostátním právem zpřístupnit další informace 

umožňující zjištění totožnosti skutečného majitele. 

Uvedené další informace zahrnují alespoň datum narození 

či kontaktní údaje v souladu s pravidly pro ochranu 

údajů.“; 
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11) Změna zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, ve znění pozdějších předpisů 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2016 Sb., o centrální 

evidenci účtů, ve znění pozdějších předpisů 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST  

SEDMNÁCTÁ 

Čl. XXIV 

BOD 1 

 

V § 1 se za slovo „zákon“ vkládají slova „zapracovává příslušné 

předpisy Evropské unie4 a“ a za slovo „účtů“ se vkládají slova „a 

bezpečnostních schránek (dále jen „centrální evidence účtů“)“. 

 

Poznámka pod čarou č. 4 zní: „4) Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění 

směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního 

systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 

2009/138/ES a 2013/36/EU.“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 19 Vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 32a 

1. Členské státy zavedou centralizované automatizované 

mechanismy, jako jsou centrální registry nebo centrální 

elektronické systémy vyhledávání dat, které umožňují 

včasnou identifikaci fyzických nebo právnických osob, 

jež vlastní nebo kontrolují platební účty a bankovní účty 

označené číslem ve formátu IBAN ve smyslu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 (*) a 

bezpečnostní schránky vedené u úvěrových institucí na 

jejich území. Členské státy oznámí Komisi charakteristiky 

těchto vnitrostátních mechanismů. 

ČÁST  

SEDMNÁCTÁ 

Čl. XXIV 

BOD 2 

 

V § 2 odstavec 1 zní: 

„(1) Zřizuje se centrální evidence účtů o 

a) účtech vedených úvěrovými institucemi na území České 

republiky pro jejich klienty,  

b) účtech označených v souladu s pravidly mezinárodní 

standardizace (IBAN) vedených institucemi na území České 

republiky pro jejich klienty, 

c) bezpečnostních schránkách pronajímaných úvěrovými institucemi 

na území České republiky.“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 19 Vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 32a 

1. Členské státy zavedou centralizované automatizované 

mechanismy, jako jsou centrální registry nebo centrální 

elektronické systémy vyhledávání dat, které umožňují 

včasnou identifikaci fyzických nebo právnických osob, 

jež vlastní nebo kontrolují platební účty a bankovní účty 

označené číslem ve formátu IBAN ve smyslu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 (*) a 

bezpečnostní schránky vedené u úvěrových institucí na 

jejich území. Členské státy oznámí Komisi charakteristiky 

těchto vnitrostátních mechanismů. 

ČÁST  

SEDMNÁCTÁ 

Čl. XXIV 

BOD 3 

 

V § 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 

„b) institucí  

1. úvěrová instituce a 

2. instituce elektronických peněz, zahraniční instituce 

elektronických peněz, vydavatel elektronických peněz malého 

rozsahu, platební instituce, zahraniční platební instituce a 

poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, kterým Česká 

národní banka přidělila kód platebního styku,“. 

 

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d). 

32018L0843 Čl. 1 odst. 19 Vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 32a 

1. Členské státy zavedou centralizované automatizované 

mechanismy, jako jsou centrální registry nebo centrální 

elektronické systémy vyhledávání dat, které umožňují 

včasnou identifikaci fyzických nebo právnických osob, 

jež vlastní nebo kontrolují platební účty a bankovní účty 

označené číslem ve formátu IBAN ve smyslu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 (*) a 

bezpečnostní schránky vedené u úvěrových institucí na 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2016 Sb., o centrální 

evidenci účtů, ve znění pozdějších předpisů 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
jejich území. Členské státy oznámí Komisi charakteristiky 

těchto vnitrostátních mechanismů. 

ČÁST  

SEDMNÁCTÁ 

Čl. XXIV 

BOD 4 

V § 3 písmeno d) zní: 

„d) klientem  

1. majitel účtu vedeného institucí nebo osoba oprávněná nakládat s 

peněžními prostředky na takovém účtu,  

2. svěřenský fond anebo jiné právní uspořádání bez právní 

osobnosti, pro které jsou peněžní prostředky na účtu podle bodu 1 

vedeny, 

3. nájemce bezpečnostní schránky pronajímané úvěrovou institucí,  

4. svěřenský fond anebo jiné právní uspořádání, pro které je 

bezpečnostní schránka podle bodu 3 pronajata, a 

5. osoba, která uvádí, že jedná jménem klienta podle bodu 1 až 4 

nebo za tohoto klienta,“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 19 Vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 32a 

1. Členské státy zavedou centralizované automatizované 

mechanismy, jako jsou centrální registry nebo centrální 

elektronické systémy vyhledávání dat, které umožňují 

včasnou identifikaci fyzických nebo právnických osob, 

jež vlastní nebo kontrolují platební účty a bankovní účty 

označené číslem ve formátu IBAN ve smyslu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 (*) a 

bezpečnostní schránky vedené u úvěrových institucí na 

jejich území. Členské státy oznámí Komisi charakteristiky 

těchto vnitrostátních mechanismů. 

ČÁST  

SEDMNÁCTÁ 

Čl. XXIV 

BOD 5 

V § 3 se doplňuje písmeno e), které zní: 

„e) skutečným majitelem skutečný majitel podle zákona o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu.“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 2 

písm. b) 

Článek 3 se mění takto: 

„b) v případě svěřenských fondů všechny následující 

osoby: 

i) zakladatele; 

ii) svěřenského správce nebo svěřenské správce; 

iii) osobu nebo osoby vykonávající dohled nad správou 

svěřenského fondu, existují-li; 

iv) obmyšlené, nebo pokud ještě nebyly určeny konkrétní 

fyzické osoby, které mají prospěch z právního uspořádání 

nebo právnické osoby, okruh osob, v jejichž hlavním 

zájmu je právní uspořádání nebo právnická osoba 

založena nebo provozována; 

v) jakoukoli jinou fyzickou osobu, která v konečném 

důsledku vykonává kontrolu nad svěřenským fondem 

prostřednictvím přímého či nepřímého vlastnictví nebo 

jinými prostředky.“; 

ČÁST  

SEDMNÁCTÁ 

Čl. XXIV 

BOD 6 

V § 3 písm. e) se slova „o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“ nahrazují slovy 

„upravujícího evidenci skutečných majitelů“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 2 

písm. b) 

Článek 3 se mění takto: 

„b) v případě svěřenských fondů všechny následující 

osoby: 

i) zakladatele; 

ii) svěřenského správce nebo svěřenské správce; 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2016 Sb., o centrální 

evidenci účtů, ve znění pozdějších předpisů 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
iii) osobu nebo osoby vykonávající dohled nad správou 

svěřenského fondu, existují-li; 

iv) obmyšlené, nebo pokud ještě nebyly určeny konkrétní 

fyzické osoby, které mají prospěch z právního uspořádání 

nebo právnické osoby, okruh osob, v jejichž hlavním 

zájmu je právní uspořádání nebo právnická osoba 

založena nebo provozována; 

v) jakoukoli jinou fyzickou osobu, která v konečném 

důsledku vykonává kontrolu nad svěřenským fondem 

prostřednictvím přímého či nepřímého vlastnictví nebo 

jinými prostředky.“; 

ČÁST  

SEDMNÁCTÁ 

Čl. XXIV 

BOD 7 

V § 4 písm. a) se slovo „úvěrovou“ zrušuje a na konci textu se 

doplňují slova „nebo která pronajímá bezpečnostní schránku“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 32a 

1. Členské státy zavedou centralizované automatizované 

mechanismy, jako jsou centrální registry nebo centrální 

elektronické systémy vyhledávání dat, které umožňují 

včasnou identifikaci fyzických nebo právnických osob, 

jež vlastní nebo kontrolují platební účty a bankovní účty 

označené číslem ve formátu IBAN ve smyslu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 (*) a 

bezpečnostní schránky vedené u úvěrových institucí na 

jejich území. Členské státy oznámí Komisi charakteristiky 

těchto vnitrostátních mechanismů. 

ČÁST  

SEDMNÁCTÁ 

Čl. XXIV 

BOD 8 

V § 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo datum 

zahájení pronájmu bezpečnostní schránky“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 19 3. Prostřednictvím centralizovaných mechanismů 

uvedených v odstavci 1 jsou k dispozici a lze vyhledávat 

tyto informace: 

- u bezpečnostní schránky: jméno nájemce doplněné buď 

dalšími identifikačními údaji, které se vyžadují podle 

vnitrostátních předpisů provádějících čl. 13 odst. 1, nebo 

jedinečným identifikačním číslem a dobou trvání nájmu. 

ČÁST  

SEDMNÁCTÁ 

Čl. XXIV 

BOD 9 

V § 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a číslo účtu 

IBAN, bylo-li přiděleno, nebo identifikační číslo bezpečnostní 

schránky“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 19 3. Prostřednictvím centralizovaných mechanismů 

uvedených v odstavci 1 jsou k dispozici a lze vyhledávat 

tyto informace: 

- u bankovního nebo platebního účtu: číslo IBAN a datum 

otevření a uzavření účtu;  

- u bezpečnostní schránky: jméno nájemce doplněné buď 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2016 Sb., o centrální 

evidenci účtů, ve znění pozdějších předpisů 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
dalšími identifikačními údaji, které se vyžadují podle 

vnitrostátních předpisů provádějících čl. 13 odst. 1, nebo 

jedinečným identifikačním číslem a dobou trvání nájmu. 

ČÁST  

SEDMNÁCTÁ 

Čl. XXIV 

BOD 11 

V § 4 písm. d) bodě 1 se slovo „úvěrovou“ zrušuje a za slovo 

„institucí“ se vkládají slova „nebo bezpečnostní schránkou 

pronajímanou úvěrovou institucí“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 19 Vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 32a 

1. Členské státy zavedou centralizované automatizované 

mechanismy, jako jsou centrální registry nebo centrální 

elektronické systémy vyhledávání dat, které umožňují 

včasnou identifikaci fyzických nebo právnických osob, 

jež vlastní nebo kontrolují platební účty a bankovní účty 

označené číslem ve formátu IBAN ve smyslu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 (*) a 

bezpečnostní schránky vedené u úvěrových institucí na 

jejich území. Členské státy oznámí Komisi charakteristiky 

těchto vnitrostátních mechanismů. 

ČÁST  

SEDMNÁCTÁ 

Čl. XXIV 

BOD 12 

V § 4 písm. d) bodě 3 se za slovo „osobnosti“ vkládají slova „nebo 

bezpečnostní schránky pronajaté pro takový majetek“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 19 Vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 32a 

1. Členské státy zavedou centralizované automatizované 

mechanismy, jako jsou centrální registry nebo centrální 

elektronické systémy vyhledávání dat, které umožňují 

včasnou identifikaci fyzických nebo právnických osob, 

jež vlastní nebo kontrolují platební účty a bankovní účty 

označené číslem ve formátu IBAN ve smyslu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 (*) a 

bezpečnostní schránky vedené u úvěrových institucí na 

jejich území. Členské státy oznámí Komisi charakteristiky 

těchto vnitrostátních mechanismů. 

ČÁST  

SEDMNÁCTÁ 

Čl. XXIV 

BOD 13 

V § 4 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: 

„e) identifikační údaje skutečného majitele klienta v rozsahu podle 

písmene d) bodu 1, pokud jsou institucí tyto údaje k účtu nebo 

bezpečnostní schránce vedeny“. 

 

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g). 

32018L0843 Čl. 1 odst. 19 3. Prostřednictvím centralizovaných mechanismů 

uvedených v odstavci 1 jsou k dispozici a lze vyhledávat 

tyto informace: 

- u skutečného majitele klienta – majitele účtu: jméno 

doplněné buď dalšími identifikačními údaji, které se 

vyžadují podle vnitrostátních předpisů provádějících čl. 

13 odst. 1 první pododstavec písm. b) ve vnitrostátním 

právu, nebo jedinečným identifikačním číslem; 
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ČÁST  

SEDMNÁCTÁ 

Čl. XXIV 

BOD 14 

V § 4 se na konci textu písmene g) doplňují slova „nebo datum 

ukončení pronájmu bezpečností schránky“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 19 3. Prostřednictvím centralizovaných mechanismů 

uvedených v odstavci 1 jsou k dispozici a lze vyhledávat 

tyto informace: 

- u bezpečnostní schránky: jméno nájemce doplněné buď 

dalšími identifikačními údaji, které se vyžadují podle 

vnitrostátních předpisů provádějících čl. 13 odst. 1, nebo 

jedinečným identifikačním číslem a dobou trvání nájmu. 

ČÁST  

SEDMNÁCTÁ 

Čl. XXIV 

BOD 15 

 

V § 5 odstavec 1 zní: 

„(1) Instituce předává České národní bance k zápisu do centrální 

evidence účtů elektronicky dálkovým přístupem nejpozději do 

dvanácté hodiny každého pracovního dne informaci o údajích, k 

jejichž vzniku, změně nebo opravě došlo v předchozím pracovním 

dni nebo předchozích dnech pracovního klidu, nebo informaci o 

tom, že žádná z těchto skutečností nenastala. Formální náležitosti, 

strukturu a formát informace předávané k zápisu do centrální 

evidence účtů a způsob předání stanoví Česká národní banka 

vyhláškou.“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 19 Vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 32a 

1. Členské státy zavedou centralizované automatizované 

mechanismy, jako jsou centrální registry nebo centrální 

elektronické systémy vyhledávání dat, které umožňují 

včasnou identifikaci fyzických nebo právnických osob, 

jež vlastní nebo kontrolují platební účty a bankovní účty 

označené číslem ve formátu IBAN ve smyslu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 (*) a 

bezpečnostní schránky vedené u úvěrových institucí na 

jejich území. Členské státy oznámí Komisi charakteristiky 

těchto vnitrostátních mechanismů. 

ČÁST  

SEDMNÁCTÁ 

Čl. XXIV 

BOD 16 

V § 5 odst. 2 se za slovo „klientů“ vkládají slova „a bezpečnostních 

schránkách pronajímaných svým klientům“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 19 Vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 32a 

1. Členské státy zavedou centralizované automatizované 

mechanismy, jako jsou centrální registry nebo centrální 

elektronické systémy vyhledávání dat, které umožňují 

včasnou identifikaci fyzických nebo právnických osob, 

jež vlastní nebo kontrolují platební účty a bankovní účty 

označené číslem ve formátu IBAN ve smyslu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 (*) a 

bezpečnostní schránky vedené u úvěrových institucí na 

jejich území. Členské státy oznámí Komisi charakteristiky 

těchto vnitrostátních mechanismů. 

ČÁST  

SEDMNÁCTÁ 

Čl. XXIV 

BOD 20 

V § 8 odst. 1 písm. c) bodě 1 se za slovo „účtu“ vkládají slova „nebo 

identifikační číslo bezpečnostní schránky“, slovo „úvěrovou“ se 

zrušuje a na konci textu se doplňují slova „nebo která bezpečnostní 

schránku pronajímá“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 19 Vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 32a 

1. Členské státy zavedou centralizované automatizované 

mechanismy, jako jsou centrální registry nebo centrální 

elektronické systémy vyhledávání dat, které umožňují 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2016 Sb., o centrální 

evidenci účtů, ve znění pozdějších předpisů 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
včasnou identifikaci fyzických nebo právnických osob, 

jež vlastní nebo kontrolují platební účty a bankovní účty 

označené číslem ve formátu IBAN ve smyslu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 (*) a 

bezpečnostní schránky vedené u úvěrových institucí na 

jejich území. Členské státy oznámí Komisi charakteristiky 

těchto vnitrostátních mechanismů. 

ČÁST  

SEDMNÁCTÁ 

Čl. XXIV 

BOD 21 

V § 8 odst. 2 se za slovo „účtech“ vkládají slova „a bezpečnostních 

schránkách“, slovo „úvěrových“ se zrušuje a za slovo „klientovi“ se 

vkládají slova „nebo skutečnému majiteli klienta“. 

32018L0843 Čl. 1 odst. 19 Vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 32a 

1. Členské státy zavedou centralizované automatizované 

mechanismy, jako jsou centrální registry nebo centrální 

elektronické systémy vyhledávání dat, které umožňují 

včasnou identifikaci fyzických nebo právnických osob, 

jež vlastní nebo kontrolují platební účty a bankovní účty 

označené číslem ve formátu IBAN ve smyslu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 (*) a 

bezpečnostní schránky vedené u úvěrových institucí na 

jejich území. Členské státy oznámí Komisi charakteristiky 

těchto vnitrostátních mechanismů. 

ČÁST  

SEDMNÁCTÁ 

Čl. XXIV 

BOD 23 

V § 10 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo 

skončení nájmu bezpečnostní schránky“. 

32015L0843 Čl. 1 odst. 19 Vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 32a 

1. Členské státy zavedou centralizované automatizované 

mechanismy, jako jsou centrální registry nebo centrální 

elektronické systémy vyhledávání dat, které umožňují 

včasnou identifikaci fyzických nebo právnických osob, 

jež vlastní nebo kontrolují platební účty a bankovní účty 

označené číslem ve formátu IBAN ve smyslu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 (*) a 

bezpečnostní schránky vedené u úvěrových institucí na 

jejich území. Členské státy oznámí Komisi charakteristiky 

těchto vnitrostátních mechanismů. 
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12) Změna zákona o realitním zprostředkování 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. …/2019 Sb., o realitním 

zprostředkování 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST 

OSMNÁCTÁ 

Čl. XXVI 

 

V § 5 odst. 2 větě první zákona č. …/2019 Sb., o realitním 

zprostředkování (ST 391) se slova „o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“ 

nahrazují slovy „upravujícího evidenci skutečných majitelů“. 

32015L0849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32018L0843 

Čl. 30 odst. 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 1 odst. 15 

písm. b) 

Členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavci 1 

byly v každém členském státě uchovávány v centrálním 

registru, například v obchodním rejstříku, podnikovém 

rejstříku podle článku 3 směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/101/ES (1) nebo veřejném rejstříku. Členské 

státy oznámí Komisi charakteristiky těchto vnitrostátních 

mechanismů. Informace o skutečném vlastnictví obsažené 

v této databázi mohou být shromažďovány v souladu s 

vnitrostátními systémy. 

 

Článek 30 se mění takto: 

b) odstavec 4 se nahrazuje tímto: 

„4. Členské státy vyžadují, aby informace uchovávané v 

centrálním registru uvedeném v odstavci 3 byly 

adekvátní, přesné a aktuální, a zavedou mechanismy ke 

splnění tohoto účelu. Tyto mechanismy zahrnují 

požadavek, aby povinné osoby a případně i příslušné 

orgány v rozsahu, v jakém tento požadavek nebude 

zbytečně zasahovat do jejich funkcí, oznámily jakékoli 

jimi zjištěné nesrovnalosti mezi informacemi o 

skutečných majitelích dostupnými v centrálních registrech 

a informacemi o skutečných majitelích, které mají k 

dispozici. V případě oznámených nesrovnalostí členské 

státy zajistí, aby byla přijata vhodná opatření k včasnému 

řešení těchto nesrovnalostí a aby byla případně mezitím 

do centrálního registru zanesena zvláštní poznámka.“; 
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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, zákon č. 186/2016 Sb., o 

hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony 

související s těmito zákony a zákonem o evidenci skutečných 

majitelů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST 

DVACÁTÁ 

Čl. XXVIII 

 

Čl. XXVIII 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho 

vyhlášení, s výjimkou 

a)   ustanovení čl. V bodů 7 a 9 a čl. XXII bodů 18 a 19, která 

nabývají účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce 

následujícího po dni jeho vyhlášení, 

b)   ustanovení čl. I bodů 22, 85, 113, 138, 163 a 182, čl. III 

bodu 1, čl. V bodu 2 , části čtvrté, čl. IX bodu 2, čl. XI bodu 2, části 

sedmé a osmé, čl. XV bodu 3, části desáté a jedenácté, čl. XIX bodu 

5, části třinácté, čl. XXI bodu 1, čl. XXII bodů 4, 6, 8, 9, 11 až 16, 

20 a 21, části šestnácté, čl. XXIV bodu 6 a části osmnácté, která 

nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2020, a 

c)   ustanovení části devatenácté, která nabývají účinnosti dnem 

nabytí účinnosti zákona č. …/2019 Sb., o soukromé bezpečnostní 

činnosti a o změně souvisejících zákonů. 

32018L0843 Čl. 4 odst. 1 

první 

pododstavec 

 

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy 

nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 10. 

ledna 2020. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí 

Komisi. 
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Celex Název předpisu 

32015L0849 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 

32015L0843 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního 

systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU 

32018R1672 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018, o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o 

zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005 

32011L0016 Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011, o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS 

32014L0107 Směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti 

daní 

32014L0056 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a 

konsolidovaných účetních závěrek 
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