
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Část materiálu: X. 
 
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  
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 27. června 2019, s termínem dodání 
stanovisek do 26. července 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Č. 

res. Resort Č. př. Z/D Připomínky Vypořádání 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

1. D K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
V kapitole 2.3 (str. 20) v hlavních hodnotících kritériích je dvakrát 
uvedeno zřejmě totéž kritérium: „náklady pro povinné osoby“ a 
„náklady pro povinnou osobu“. Druhé z těchto kritérií není pak v RIA 
blíže rozpracováno, což by značilo, že je uvedeno omylem.  
Dále kritérium „použitelnost pro povinné osoby“ je pak blíže 
vysvětleno pod názvem „penetrace populace“ – doporučujeme sjednotit 
název kritéria ve výčtu a v textu. 

Vyhověno. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla upravena. 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

2. D K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
V kapitole 3.1.2  (str. 26) doporučujeme opravit formulaci „… není lze 
dovodit … „    

Vyhověno. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla upravena. 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

3. D K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
V kapitole 5.1.1 (str. 33) nedává smysl věta: „V současné době nejsou 
povinné osoby, které pouze vykupují dluhy nebo pohledávky, 
povinnými osobami.“, doporučujeme text upravit.  

Vyhověno 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla upravena. 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

4. D K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
V kapitole 5.3 (str. 35) chybí ve výčtu hodnotících kritérií kritérium 
„narovnání tržního prostředí“. 

Vyhověno. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla upravena. 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

5. D K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
V kapitole 8.1.1 (str. 45) doporučujeme opravit překlepy a 
přeformulovat větu: „Problém ted\ spočívá v tom, že ne všechny výše 
uvedené povinné osoby nejsou registrovány..“. 
Výše uvedené připomínky k RIA jsou doporučující. 

Vyhověno. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla upravena. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. Z K návrhu zákona: 
K části šestnácté – změna zákona o zadávání veřejných zakázek 
K § 122 odst. 4 
Požadujeme v § 122 odst. 4 na konec věty první doplnit slova „; to 
neplatí, pro právnické osoby, které skutečného majitele nemají“. 
 
Odůvodnění: 

Vysvětleno. 
Pokud § 122 odst. 4 zákona č. 134/2013 Sb. hovoří o skutečném 
majiteli právnické osoby, lze jej logicky aplikovat jen tehdy, má-li 
právnická osoba skutečného majitele. Ostatně předmětné ustanovení 
explicitně odkazuje na pojem skutečného majitele podle zákona 
upravujícího evidenci skutečných majitelů, jehož navrhovaný § 7 bude 
jasně vymezovat, které právnické osoby skutečného majitele nemají. 
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Návrh nereflektuje skutečnost, že současně předkládaný návrh zákona 
o evidenci skutečných majitelů v § 7 vymezuje skupinu subjektů, které 
skutečného majitele nemají. 

Tato připomínka je zásadní. 

Do důvodové zprávy k tomuto ustanovení byla pro snazší 
srozumitelnost doplněna věta: „Toto ustanovení se neaplikuje na 
právnické osoby, které skutečného majitele nemají (srov. § 7 návrhu 
zákona o evidenci skutečných majitelů).“. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Ministerstvo pro místní rozvoj s vypořádáním nesouhlasí, neboť nadále 
považuje za vhodné ponechat dovětek „; to neplatí, pro právnické 
osoby, které skutečného majitele nemají“ v textu zákona z důvodu 
zabránění výkladovým nejasnostem ve vztahu k navrhovanému § 122 
odst. 7 písm. a), podle kterého zadavatel vybraného dodavatele vyloučí 
„je-li českou právnickou osobou a nebylo podle odstavce 4 možné 
zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů“. 
 
Reakce na vyjádření. Vyhověno jinak. 
Navrhuje se požadované pravidlo upravit do § 122 odst. 7, kde se 
stanoví, že vyloučení vybraného dodavatele z důvodu neplnění 
povinností v oblasti evidování skutečných majitelů se týká jen těch 
právnických osob, které podle návrhu zákona o evidenci skutečných 
majitelů skutečného majitele mají. 
 
Doplňující vyjádření k vypořádání. 
Ministerstvo pro místní rozvoj s vypořádáním souhlasí. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

2. Z K § 122 odst. 7 písm. a) 
Požadujeme v § 122 odst. 7 na konec textu písm. a) doplnit slova „; 
k zápisu v evidenci skutečných majitelů učiněnému po odeslání 
oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaný text změny zákona o zadávání veřejných zakázek přímo 
neřeší otázku, zda zadavatel může nebo musí přihlédnout také k zápisu, 
který je učiněn až po podání nabídek, nebo dokonce vyloučení 
vybraného dodavatele, tj. jak řešit situaci, kdy vybraný dodavatel zápis 
učiní až v průběhu zadávacího řízení, nebo po svém vyloučení a podá 
proti vyloučení námitky. Jako možné řešení navrhujeme výše uvedené 
doplnění textu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak. 
Materiál byl upraven ve smyslu požadovaném připomínkovým místem, 
pouze byl zpřesněn okamžik, od kterého se k zápisu nepřihlíží. 
S ohledem na skutečnost, že zadavatelé budou kontrolovat splnění této 
podmínky prostřednictvím evidence, za okamžik, od kterého se k zápisu 
nepřihlíží, se stanoví jeho zpřístupnění v této evidenci. 
 
V § 122 odst. 7 tak na konec textu písm. a) byla doplněna slova „; 
k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání 
oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží“. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Ministerstvo pro místní rozvoj s vypořádáním souhlasí. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

3. D K části čtvrté – změna zákona o soudních poplatcích (Čl. VII) 
Doporučujeme v úvodní větě novely doplnit výčet o zákon č. 296/2017 
Sb.  

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

4. D K části sedmé – změna insolvenčního zákona (Čl. XIII) 
Doporučujeme v úvodní větě výčet novel doplnit o poslední novelizaci 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
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(zákon č. 31/2019 Sb.).  

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

5. D K části patnácté – změna zákona o veřejných rejstřících právnických a 
fyzických osob a evidenci svěřenských fondů (Čl. XXI) 
Doporučujeme uvést název zákona č. 304/2013 Sb. v úvodní větě 
novely tak, jak plyne ze zákona č. 460/2016 Sb., tj. doplnit za slova 
„fyzických osob a“ slovo „o“. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

6. D K rozdílové tabulce: 
Strana 78 
Doporučujeme v rozdílové tabulce na straně 78 opravit překlep 
v celexovém čísle 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.  

Vyhověno. 
Rozdílová tabulka byla upravena. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

1. Z Zásadní připomínka: 
K  části druhé, § 7 
Směrnice AML umožňuje v případě povinných osob dle § 2 odst. 1 
písm. i) a j), tzn. osoby oprávněné k obchodování, zprostředkování a 
skladování kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty včetně 
osob oprávněných k obchodování s použitým zbožím, spodní hranici 
transakce obchodu 10 000 EUR, ostatním povinným osobám zůstává 
zachována spodní hranice 1 000 EUR. Od této hranice je stanovena 
nutná identifikace zákazníka.  Požadujeme, aby spodní hranice u 
povinných osob dle § 2 odst. 1 písm. i) a j) byla zvýšena na 10 000 
EUR v souladu s AML směrnicí. Hranice 1 000 EUR (v přepočtu cca. 
27 000 Kč) je velmi nízká. Zvýšením hranice se zjednoduší 
administrativa v řadě případů. Doporučujeme uvážit, zda je potřeba 
identifikace a kontrola v případě bezhotovostních plateb, u kterých lze 
následně identifikaci zjistit u poskytovatelů platebních karet. 

Vysvětleno.   
Navrhovaná změna by měla být provedena pouze na základě Národního 
hodnocení rizik s tím, že toto téma bude řešeno nejdříve. Pokud na jeho 
základě dojde k potvrzení, že z hlediska rizikovosti je možné tento limit 
zvýšit, bude následně iniciována legislativní změna. 
 
Připomínka jde nad rámec této novely.   
 
Stávající úprava postavení předmětných povinných osob byla obsažena 
již ve starém AML zákoně, tedy v zákoně č. 61/1996 Sb., a to v jeho 
znění účinném od 1. září 2004, a navíc koresponduje s povinností 
identifikace podle § 31 odst. 4 živnostenského zákona, jež je v něm 
zakotvena již od 19. března 2004. Lze tedy říci, že se jedná o úpravu 
osvědčenou. 
 
Co se týká vymezení povinné osoby, je pravdou, že AML zákon je 
v tomto ohledu přísnější než AML směrnice, což ale sama směrnice 
ve svém textu výslovně umožňuje. Úprava byla tehdy přijata s 
opodstatněním, že předmětné povinné osoby jsou ve zvýšené míře 
vystaveny riziku zneužití ke zpeněžení odcizených věcí. Z toho důvodu 
je nezbytné, aby prováděly identifikaci klienta, jež představuje nebytný 
předpoklad k zachování stop po přesunech majetku, jakož aby 
vyhodnocovaly, zda daný obchod vykazuje znaky podezřelosti. 
 
Skutečnost, že V. AML směrnice nově zavádí tyto subjekty mezi 
povinné osoby a stanoví pro ně limit vyšší, než je stanoven v tuzemsku, 
je  způsobeno tím, že cílem tohoto opatření směrnice je předcházet 
financování terorismu, ke kterému dochází mimo jiné i prodejem 
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kulturních statků nelegálně vyvezených ze Sýrie a Iráku, jak bylo 
konstatováno i v Akčním plánu pro zesílení boje proti financování 
terorismu z února 2016.  
 
Oproti tomu česká právní úprava akcentuje požadavek zabránění 
zpeněžení odcizených věcí, který je uveden výše. 
 
K omezení či vyjmutí činnosti některých povinných osob 
z působnosti AML zákona by tak mělo dojít pouze na základě 
výsledků Národního hodnocení rizik praní peněz a financování 
terorismu (NRA). V současné době probíhá druhé kolo NRA, které 
bude zaměřeno na všechny povinné osoby, včetně obchodování 
s kulturními památkami a předměty kulturní hodnoty. Výsledky 
tohoto hodnocení budou předloženy vládě do konce roku 2020. 
Pokud jeho výsledkem bude, že z hlediska rizikovosti je možné 
zavést, v souladu s AML směrnicí, limit 10 000 EUR, bude následně 
iniciována legislativní změna. 
 
Identifikaci a kontrolu klienta je nutno plnit i u bezhotovostních plateb. 
Výjimka by totiž byla v rozporu s evropským právem a rovněž 
porušovala zásadu, že všechny povinné osoby v řetězci provádějí tyto 
úkony. Každá z těchto osob totiž disponuje unikátní množinou 
informací, jež mohou vést k odhalení podezřelého obchodu. 
Poskytovatel platebních služeb například nemá kompletní informace o 
předmětu nebo vystupování klienta, přičemž těmito informacemi 
disponuje právě obchodník, na druhou stranu poskytovatel platebních 
služeb zná historii plateb uskutečněných klientem. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu s vypořádáním souhlasí za 
předpokladu, že navrhovaná změna na zvýšení limitu bude součástí 
Národního hodnocení rizik praní peněž a financování terorismu, jehož 
vyhodnocení by mělo být předloženo vládě do konce roku 2020. 
 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

2. Z K části druhé, § 8 odst. 8 
Požadujeme upřesnit pojem „rizikový profil klienta“. Není zřejmé, 
zda se jedná o svévolné rozhodnutí obchodníka jaký rizikový profil 
klientovi „přisoudí“ nebo se předpokládá zpracování evidence 
s rizikovými profily klientů podle nějakého konkrétního klíče, který 
však v návrhu není definován. V tomto druhém případě vzniká 
podnikatelům administrativní zátěž, přičemž požadavek vést tuto 
evidenci nevyplývá ze směrnice AML. 

Vysvětleno. 
Rizikově orientovaný přístup je základním principem AML směrnice, 
přičemž povinnost identifikovat a posoudit rizikovost klienta je 
obsažena v článku 8 odst. 1 směrnice, který zní: „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 
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kanálů. Tyto kroky musí odpovídat povaze a velikosti povinných osob.“ 
 
Na základě § 21a AML zákona jsou všechny povinné osoby povinny 
identifikovat a posoudit rizika praní peněz a financování terorismu 
v rámci své podnikatelské činnosti. Součástí této povinnosti je riziková 
kategorizace typů klientů, což znamená určit rizikový profil klienta 
(např. zda jde o klienta s nízkým rizikem, se středním rizikem, 
s vysokým rizikem). Rizikový profil klienta se neodvozuje jen od 
vlastností samotného klienta, ale je třeba jej vnímat v kontextu dané 
instituce, jejího rizikového profilu a služeb, které klientovi poskytuje. 
Z toho jednoznačně vyplývá, že není možné, aby rizikový profil klienta 
byl vytvořen někým „zvenčí“, mimo danou povinnou osobu. 
 
Povinnost kategorizovat klienty dle míry rizika je stanovena již 
v současném znění AML zákona (§ 9 odst. 2 písm. c)). Demonstrativní 
výčet rizikových faktorů klienta, na základě kterých se rizikový profil 
stanoví, je dále obsažen v příloze č. 2. Této problematice je navíc 
věnována řada metodických materiálů FAÚ, ČNB a dalších institucí, 
včetně mezinárodních. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu s vypořádáním souhlasí. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

3. Z K části druhé, § 9 odst. 2 písm. b) 
Požadujeme vysvětlit proč se má při ověření skutečného majitele 
využívat vedle evidence skutečných majitelů nebo obdobného registru 
navíc jeden další zdroj. Z AML směrnice vyplývá kontrola pouze 
podle jednoho zdroje, a to osvědčení o registraci či výpis z registru. To 
by znamenalo povinnost nad rámec směrnice a zvýšenou 
administrativní zátěž. 

Vysvětleno. 
Jedná se o transpozici čl. 30 odst. 8 AML směrnice, který požaduje, aby 
se povinné osoby nespoléhaly pouze na informace uvedené v 
centrálním registru skutečných majitelů: „Členské státy vyžadují, aby se 
povinné osoby při plnění jejich požadavků na hloubkovou kontrolu 
klienta v souladu s kapitolou II nespoléhaly výhradně na centrální 
registr uvedený v odstavci 3. Tyto požadavky musí být plněny použitím 
přístupu založeného na posouzení rizik.“. 
 
Smysl uvedeného ustanovení směrnice je zřejmý, pokud je vykládáno v 
souvislosti s ustanovením čl. 30 odst. 4 AML směrnice, které zní 
následujícím způsobem: „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 
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zajistí, aby byla přijata vhodná opatření k včasnému řešení těchto 
nesrovnalostí a aby byla případně mezitím do centrálního registru 
zanesena zvláštní poznámka.“ 
 
Vlastní šetření povinné osoby je tedy jedním z mechanismů, kterým je 
v souladu s požadavkem směrnice zajišťována adekvátnost, aktuálnost a 
přesnost údajů uchovávaných v evidenci skutečných majitelů.  
 
Poslední věta čl. 30 odst. 8 AML směrnice požaduje, aby požadavky na 
hloubkovou kontrolu klienta související s problematikou zjišťování 
skutečného majitele byly plněny za použití přístupu založeného na 
posouzení rizik. Návrh tuto část ustanovení směrnice reflektuje v první 
větě § 9 odst. 3: „Povinná osoba provádí kontrolu klienta podle 
odstavce 2 v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu 
klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu.“ Je to právě obrat 
„v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z 
trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, 
obchodního vztahu, produktu nebo obchodu.“, který transponuje 
požadavek na rizikově orientovaný přístup. V praxi tedy bude možné se 
v případě nízkorizikovosti konkrétní situace spokojit i s pouhým 
čestným prohlášením klienta. Naopak v případech vyššího rizika bude 
nutné provádět důkladné šetření, jako je tomu podle stávající úpravy. 
 
Souhrnem lze říci, že návrh, který v tomto směru představuje minimální 
transpozici, předejde plýtvání zdroji v nízkorizikových situacích a dále 
umožní využití synergického efektu mezi povinnými osobami, kdy z 
důkladně provedené složky kontroly klienta týkající se zjišťování 
skutečného majitele nebude benefitovat AML/CFT režim pouze jen v 
kontextu dané povinné osoby, ale prostřednictvím aktualizované 
evidence skutečných majitelů rovněž AML/CFT režim v kontextu všech 
povinných osob využívajících uvedenou evidenci. 
Vyjádření k vypořádání. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu s vypořádáním souhlasí. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

4. Z K části druhé, § 9a a § 8 odst. 6 
Požadujeme odůvodnit ukládání povinnosti, která nevyplývá ze 
směrnice AML, aby povinné osoby, zejména podle § 2 odst. 1 písm. i) 
a j), musely zjišťovat informaci, zda je zákazník politicky exponovanou 
nebo sankcionovanou osobou. Zjištění těchto informací by mělo být 
ponecháno příslušným orgánům státní správy. Obchodník je tímto 
zbytečně zatěžován a je otázkou, jakým způsobem bude informace 
zjišťovat (například z čestného prohlášení) a nakolik budou 

Vysvětleno. 
Povinnost zjišťovat status politicky exponované osoby (PEP) a 
uplatňovat vůči takovým klientům specifická opatření vyplývá z čl. 20 
AML Směrnice, který zní: 
„Pokud jde o transakce nebo obchodní vztahy s politicky exponovanými 
osobami, členské státy kromě opatření hloubkové kontroly klienta 
stanovených v článku 13 po povinných osobách vyžadují, aby: 
a) měly zavedeny náležité systémy řízení rizik včetně postupů 
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důvěryhodné.  založených na posouzení rizik ke zjištění, zda klient nebo skutečný 
majitel klienta je politicky exponovanou osobou; 
b) v případě obchodních vztahů s politicky exponovanými osobami 
uplatňovaly tato opatření: 
i) získaly souhlas vrcholného vedení k navázání nebo rozvoji 
obchodních vztahů s takovými osobami; 
ii) přijaly přiměřená opatření s cílem zjistit zdroj majetku a zdroj 
finančních prostředků, které figurují v obchodních vztazích nebo 
transakcích s takovými osobami; 
iii) prováděly zesílené průběžné sledování těchto obchodních vztahů.“ 
 
Povinnost zjišťovat status PEP, stejně jako status sankcionované osoby, 
je uložena povinným osobám již ve stávajícím znění AML zákona, což 
vyplývá i z navrženého znění zvláštní části důvodové zprávy k § 8 odst. 
6. 
 
AML zákon ve shodě s výše uvedeným článkem AML směrnice 
požaduje, aby povinné osoby vůči klientům, kteří jsou politicky 
exponovanými osobami osoby (PEP), uplatňovaly specifická opatření, 
vyplývající z jejich zvýšeného rizika. Zjišťování statusu PEP je 
v současné době prováděno zcela běžně povinnými osobami buď 
prostřednictvím různých komerčních databází, či formou čestného 
prohlášení, což je i z pohledu regulátora dostatečné. Po přijetí 
navrhované novely jim v této jejich povinnosti bude nápomocný 
seznam funkcí, které zakládají status PEP, které bude FAÚ povinen 
vydávat. 
 
Povinnost zjišťovat, zda je klient sankcionovanou osobou, je nezbytná 
nejen z důvodu povinností stanovených AML zákonem, ale i zákonem 
č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí a dále přímo 
použitelnými předpisy EU. Porušení mezinárodních sankcí může 
dokonce naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu porušení 
mezinárodních sankcí podle § 410 trestního zákoníku. V případě 
mezinárodních sankcí tak není možné spoléhat na čestné prohlášení, ale 
vždy je nutná aktivní činnost povinné osoby, a to bez výjimky. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu s vypořádáním souhlasí. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

5. Z K části třetí, čl. V (změna živnostenského zákona) 
Požadujeme z návrhu vypustit body 1 až 21 v čl. V části třetí (změna 
živnostenského zákona), případně návrh přepracovat. Nad rámec 
předloženého návrhu požadujeme, aby v části třetí byla promítnuta 

Nevyhověno. Je možné, že bude uplatněn ROZPOR. 
 
1. Který úřad bude vykonávat registraci a ověření bezúhonnosti? 
Předkladatel navrhuje z důvodu nižších nákladů a z důvodu 
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změna spočívající v tom, že do § 3 odst. 3 písm. a) se za slova 
„směnárenská činnost11d)“ vkládají slova „poskytování služeb 
spojených s virtuální měnou podle zákona upravujícího opatření proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“. Zároveň 
požadujeme odpovídajícím způsobem upravit i čl. VI Přechodná 
ustanovení. 
Zásadně nesouhlasíme s tím, aby do živnostenského zákona byla zcela 
nesystémově vkládána ustanovení upravující specifickou překážku 
provozování živnosti spočívající v tom, že právnická osoba nemůže 
provozovat živnost, pokud její skutečný majitel nebo fyzická osoba, 
která je statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu, 
zástupcem právnické osoby v tomto orgánu nebo v postavení 
obdobném postavení člena statutárního orgánu, nejsou bezúhonní, a to 
pouze pro živnost „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení 
daňové evidence“, a pro část rozsahu oprávnění pro provozování 
živnosti volné vymezené v návrhu nově zaváděnými obory činnosti 
živnosti volné  -  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 a 82. Poskytování služeb 
spočívajících v činnosti svěřenského správce. Dále nesouhlasíme s tím, 
aby byl narušován princip rozsahu oprávnění k provozování živnosti 
volné, který spočívá v tom, že v rámci volné živnosti lze vykonávat 
všechny činnosti, které jsou živností ve smyslu § 2 živnostenského 
zákona, a nejsou činnostmi explicitně vyloučenými výčtem v § 3 
živnostenského zákona a nespadají do některé z živností řemeslných, 
vázaných nebo koncesovaných.  
Podmínka trestní bezúhonnosti tak, jak je požadována směrnicí AML 
nemůže být splněna prokázáním bezúhonnosti podle živnostenského 
zákona, a směrnice tak nebude plně implementována, a to z 
následujících důvodů. 
Podmínka bezúhonnosti je v živnostenském zákoně stanovena tak, že 
vychází z odsouzení pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s 
podnikáním nebo s předmětem podnikání, o který osoba, jejíž 
bezúhonnost se posuzuje, žádá, nebo který ohlašuje. Ustanovení se dá 
jen obtížně aplikovat na skutečné majitele, kterým zpravidla nebude 
možno prokázat, že jimi spáchaný trestný čin souvisí s podnikáním, 
natož s předmětem podnikání – tento trestný čin se dá vztáhnout pouze 
na ohlašovatele živnosti (a tím tito skuteční majitelé nebudou). 
Směrnice AML zcela zjevně cílí především na postihování trestných 

vyhovění požadavku „only once“ živnostenské úřady; MPO 
preferuje kompetenci FAÚ, ČNB nebo zřízení nového úřadu. 
2. Pokud budou příslušné živnostenské úřady, do kterého předpisu 
má být úprava provedena? Předkladatel z důvodu srozumitelné 
legislativy navrhuje živnostenský zákon, MPO preferuje AML 
zákon. 
 
V návrhu byly zohledněny některé připomínky MPO, k tomu blíže 
vypořádání dílčích připomínek níže. Nelze však vyhovět požadavku na 
vypuštění celé části třetí bez náhrady, neboť se jedná o transpoziční 
ustanovení a vyhovění připomínce by znamenalo porušení povinností, 
které pro Českou republiku vyplývají z členství v Evropské unii. 
 
Požadavek registrace a splnění podmínek bezúhonnosti pro 
poskytovatele služeb však vyplývá z AML směrnice a nelze z něj 
ustoupit. Předkladatel zvolil svěření této agendy živnostenským 
úřadům, neboť z provedené RIA vyplývá, že toto řešení představuje 
nejnižší náklady pro podnikatele i pro státní rozpočet. Registraci a 
podmínky zahájení podnikání řeší budoucí podnikatel s živnostenským 
úřadem, jeví se jako krajně neefektivní, aby byl v této souvislosti nucen 
provést registraci ještě u dalšího úřadu, který navíc nemůže mít takovou 
dostupnost jako stávající hustá síť živnostenských úřadů (tzv. princip 
„only once“ z propodnikatelského desatera MPO). Ze svěření této 
agendy živnostenským úřadům pak vyplývá i legislativně-technické 
řešení vložení této úpravy do živnostenského zákona, aby úprava 
zahájení podnikání byla obsažena v jednom předpise (tzv. „přívětivá 
legislativa“ z propodnikatelského desatera MPO). 
 
Vyhověno nebylo ani návrhu úplně vyjmout poskytovatele služeb 
spojených s virtuální měnou z působnosti živnostenského zákona. AML 
směrnice neukládá členským státům povinnost zavést nad virtuálními 
směnárnami a poskytovateli virtuálních peněženek obezřetnostní 
dohled, ani takový postup není v zahraničí obvyklý. Oblast virtuálních 
měn nadále zůstává od standardních finančních služeb oddělena. AML 
směrnice se zaměřuje na AML rizika v oblasti propojení licencovaných 
finančních služeb a virtuálních měn. Opačný přístup by byl Gold-
platingem, který připomínkové místo dlouhodobě nepodporuje. 
 
Náklady obezřetnostního dohledu (ať už v kompetenci FAÚ, ČNB nebo 
zřízením zcela nového úřadu) by byly obrovské a přínosy diskutabilní, 
v některých případech dokonce kontraproduktivní. V prostředí tak 
dynamickém a rizikovém lze totiž i pod dohledem jen těžko zajistit 
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činů souvisejících s praním špinavých peněz a financováním terorismu 
ve smyslu čl. 1 směrnice, a na trestnou činnost ve smyslu čl. 3 odst. 4 
směrnice, což se obsahově míjí s důvody pro ztrátu bezúhonnosti podle 
živnostenského zákona. Osoby, které nebudou bezúhonné ve smyslu 
směrnice AML, mohou být tedy bezúhonné podle živnostenského 
zákona, a naopak osoby, které nebudou bezúhonné podle 
živnostenského zákona, vůbec nemusí spáchat delikty, na které 
směrnice cílí. Je tedy zcela zřejmé, že směrnice nebude správně 
transponována.  
Zásadně nesouhlasíme s tím, že je výhodou, když dozor nad 
bezúhonností osob, které jsou skutečnými majiteli právnických osob 
provozujících shora uvedené činnosti, bude svěřen živnostenským 
úřadům, protože tak budou menší náklady na výkon správy – resp. 
dozor nad dodržováním zákona, jak je uvedeno v  části RIA 
předloženého návrhu. Pokud budou dozor vykonávat živnostenské 
úřady, je zřejmé, že si vyžádá minimálně stejné nároky na čas strávený 
dozorem, ale spíše podstatně vyšší, než v případě, že stejnou činnost 
budou vykonávat odborníci specializovaní na danou problematiku např. 
na FAU, pokud by měla být dozorová činnost vykonávána ve 
srovnatelném rozsahu a kvalitě. 
Pokud se týká činnosti spočívající ve službách spojených s virtuální 
měnou, je zjevné, že směrnice AML klade důraz na to, aby i tato 
činnost byla nově ošetřena podobně jako veškeré další činnosti v 
oblasti měny, peněžnictví, směnárenské činnosti atd. V tomto případě 
považujeme za nezbytné, aby tato činnost byla - stejně jako činnost 
bank, poskytování platebních služeb, vydávání elektronických peněz, 
provozování platebních systémů a směnárenská činnost a další činnosti 
z dané oblasti - vyňata z režimu živnostenského zákona a doplněna do 
činností uvedených v § 3 odst. 3 písm. a) živnostenského zákona a 
dozor nad touto činností, aby byl svěřen ČNB, nebo FAU. 

úroveň jistoty a bezpečnosti srovnatelnou například s bankovním 
sektorem. Navíc lze předpokládat, že by regulace a dohled vedly ke 
zvýšení ochoty spotřebitelů nakupovat a používat virtuální měny. 
Množství prostředků uložených v rizikovém aktivu často 
neinformovanými spotřebiteli (spoléhajícími na obezřetnostní dohled) 
by se tak zvýšilo – což je přesný opak žádoucího výsledku. 
 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

6. Z K části třetí, čl. V (změna živnostenského zákona) 
K ustanovení části třetí, čl. V, bod 1 
Ustanovení požadujeme vypustit. Bezúhonnost podle § 6 odst. 2 
živnostenského zákona neodpovídá požadavkům na bezúhonnost ve 
smyslu směrnice AML a ve většině případů by ji nebylo možno 
aplikovat na skutečné majitele.  Znění návrhu je nejasné a zmatečné. 
Uvádí se v něm, že „ Živnost uvedenou v příloze č. 6 k návrhu nemůže 
provozovat právnická osoba…….“, v příloze č. 6 návrhu je však 
uvedena jednak živnost vázaná „Činnost účetních poradců, vedení 
účetnictví, vedení daňové evidence“ a „Živnost volná v oboru 
činnosti….“, u níž jsou uvedeny 3 odrážky s výčtem činností. „Živnost 
volná v oboru činnosti…….“ není v živnostenském zákoně zakotvena. 

Vyhověno částečně. 
V materiální rovině sleduje tato připomínka částečně osud připomínky 
č. 5, neboť při transpozici rozsahu bezúhonnosti byla částečně 
zohledněna i skutečnost, který správní orgán ji bude posuzovat. 
V každém případě se však jedná o stanovení rozsahu bezúhonnosti 
v mezích transpozice. 
 
Nebylo vyhověno požadavku na úpravu definice bezúhonnosti. Není 
totiž pravdou, že stávající vymezení bezúhonnosti nezajišťuje správnou 
transpozici z důvodu nekorespondence s čl. 3 odst. 4 směrnice. 
Čl. 3 odst. 4 totiž vymezuje minimální okruh predikativních trestných 
činů – k tomu srov. čl. 1 odst. 3 písm. a). Účelem čl. 47 odst. 2 a 3 však 
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Živnostenský zákon zná pouze jednu volnou živnost s předmětem 
podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona“. Není tedy zřejmé, zda předkladatel návrhem 
hodlá konstituovat novou volnou živnost, nebo hodlá překážku 
provozování živnosti vztáhnout na celou stávající volnou živnost, nebo 
hodlá překážku provozování živnosti vztáhnout pouze na 3 obory 
činnosti živnosti volné, které nově doplňuje do přílohy č. 4 
živnostenského zákona v bodě 20 návrhu. 
Ustanovení, pokud by bylo v návrhu zachováno, není aplikovatelné v 
případě, že by skutečným majitelem, členem statutárního orgánu a 
dalšími osobami, jejichž bezúhonnost má být zkoumána, byly osoby z 
jiného státu EU nebo ze třetích zemí. V návrhu není stanovena 
povinnost právnické osoby doložit doklady o bezúhonnosti těchto osob, 
jako je tomu u fyzických osob v § 46 odst. 1 písm. a) a b) 
živnostenského zákona. Bez doložení těchto dokladů není živnostenský 
úřad (ani kdokoliv jiný) schopen bezúhonnost posoudit. 

je zajistit, aby povinné osoby nebyly infiltrovány „závadovými“ 
osobami. V případě povinných osob, jež jsou fyzickými osobami, je 
toto zajištěno již dnes prostřednictvím úpravy bezúhonnosti podle 
živnostenského zákona. Fyzická osoba, jež tuto bezúhonnost ztratí, však 
může svoji situaci vyřešit tím, že se „skryje“ za právnickou osobu, ať 
již jako její skutečný majitel, nebo jako člen jejího statutárního orgánu. 
Tento nedostatek dnešní právní úpravy, kolidující s čl. 47 odst. 2 a 3 
směrnice, se napravuje právě navrhovanými změnami živnostenského 
zákona. 
 
Níže k legislativně technickému řešení. 
 
Bylo vyhověno připomínce ve vztahu k terminologii oborů živnosti 
volné; znění § 8a bylo upraveno následovně: 
„Živnost a obor činnosti živnosti volné uvedené 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.“ Obdobně byl upraven i 
novelizační bod č. 6 (§ 46 odst. 2 písm. i)) a nadpis přílohy č. 6. 
 
Dále bylo na základě připomínky k dokládání bezúhonnosti skutečného 
majitele upraveno ustanovení § 46 odst. 2 tak, že bylo doplněno nové 
písmeno j), které zní: 
„j) je-li právnickou osobou ohlašující živnost nebo obor živnosti volné 
uvedené v příloze č. 6 k tomuto zákonu a je-li skutečný majitel občanem 
jiného členského státu Evropské unie, doklady podle odstavce 1 písm. 
a), nebo je-li skutečný majitel občanem jiného státu než členského státu 
Evropské unie a nemá-li na území České republiky povolen trvalý 
pobyt, doklady podle odstavce 1 písm. b); tyto doklady nesmí být starší 
než 3 měsíce,“. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu s vypořádáním nesouhlasí. 
 
 
 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

7. Z K části třetí, čl. V (změna živnostenského zákona) 
K ustanovení části třetí, čl. V, bod 3 
Ustanovení požadujeme vypustit. Není zřejmé, co předkladatel 

Vyhověno jinak. 
V materiální rovině sleduje tato připomínka osud připomínky č. 5. Níže 
k legislativně technickému řešení. 
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sleduje doplněním § 8a do § 13 odst. 2 živnostenského zákona. Cit. 
ustanovení upravuje pokračování v provozování živnosti u správce 
pozůstalosti, vykonavatele závěti, dědiců ze zákona dědiců ze závěti a 
pozůstalého manžela nebo partnera, i když není dědicem, u nichž mimo 
jiné trvají překážky provozování živnosti podle § 8 živnostenského 
zákona tak, že musí ustanovit odpovědného zástupce.  
U odpovědného zástupce se podle § 11 odst. 2 stanovuje splnění 
některých podmínek (nesmí u něj trvat zákaz činnosti ani zrušení 
živnostenského oprávnění pro závažné porušení zákona), což 
koresponduje s překážkami provozování živnosti podle § 8 u 
podnikatele a trvání překážky u pokračovatele se nahrazuje splněním 
podmínek podle § 11 odst. 2 živnostenského zákona u odpovědného 
zástupce. V předloženém návrhu tomu tak není a pro tento požadavek 
návrhu není opodstatnění. Zároveň je třeba upozornit na skutečnost, že 
ani pozůstalý manžel nebo partner ani dědicové ze zákona nejsou 
právnickými osobami, takže na ně ustanovení § 8a nelze vztáhnout. 

 
S ohledem na požadavky AML směrnice bylo nutné upravit situaci, kdy 
by v živnosti měl pokračovat správce pozůstalosti nebo vykonavatel 
závěti (v obou případech se může jednat o právnickou osobu), jehož 
skutečným majitelem je osoba nezpůsobilá. V reakci na připomínku 
byla tato možnost proto zcela vyloučena a § 13 odst. 2 zní nyní 
následovně: 
(2) Pokud správce pozůstalosti povolaný zemřelým podnikatelem, anebo 
vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti, nebo osoba 
uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e) hodlá pokračovat v 
provozování živnosti na základě oprávnění zemřelého podnikatele, je 
povinna oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 
měsíců ode dne úmrtí podnikatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Pokud 
tato lhůta marně uplyne, zaniká živnostenské oprávnění zemřelého 
podnikatele dnem jeho úmrtí, nepokračuje-li v provozování živnosti 
správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo 
likvidační správce. Nesplňuje-li osoba uvedená v první větě, která hodlá 
pokračovat v provozování živnosti, podmínky stanovené v § 6 nebo 7 
nebo jsou-li u ní překážky podle § 8 anebo nemá-li pobyt na území 
České republiky, pokud jej tento zákon vyžaduje, je povinna neprodleně 
ustanovit odpovědného zástupce. Právnická osoba uvedená ve větě 
první nemůže pokračovat v živnosti nebo oboru činnosti živnosti volné 
uvedených v příloze č. 6, pokud je u ní překážka podle § 8a. Je-li u 
oznamovatele, který hodlá pokračovat v živnosti nebo oboru činnosti 
živnosti volné uvedených v příloze č. 6, překážka podle § 8a, 
živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské 
oprávnění pokračovat v živnosti oznámením nevzniklo. 
 
Výše uvedený návrh vychází z úpravy nevzniknutí oprávnění ohlášením 
živnosti volné (§ 47 odst. 5 živnostenského zákona). Jsme však otevřeni 
i jinému legislativně technickému řešení situací, ve kterých by 
pokračování v živnosti představovalo porušení požadavků AML 
směrnice. Rádi zapracujeme případný alternativní text navržený 
připomínkovým místem, který bude transponovat požadavek AML 
směrnice tyto osoby vyloučit z podnikání. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu s vypořádáním nesouhlasí. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

8. Z K části třetí, čl. V (změna živnostenského zákona) 
K ustanovení části třetí, čl. V, body 4 a 5 
Ustanovení požadujeme vypustit. Návrh v těchto bodech 
nepřípustným a nekonzistentním způsobem zasahuje do úpravy volné 

Vyhověno částečně. 
V materiální rovině sleduje tato připomínka osud připomínky č. 5. Níže 
k legislativně technickému řešení. 
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živnosti dané živnostenským zákonem a nejasně a zmatečně zasahuje 
do posuzování rozsahu živnostenského oprávnění pro provozování 
volné živnosti. § 25 živnostenského zákona definuje živnost volnou a 
stanoví, jaké podmínky jsou stanoveny pro její provozování, s cílem 
specifikovat tuto živnost a definovat její parametry (požadavky na 
získání živnostenského oprávnění) vůči živnostem řemeslným, 
vázaným a koncesovaným, jež jsou obdobným způsobem vymezeny v 
§ 21, 22, 24 a 27 živnostenského zákona. Zařazovat do ustanovení § 25 
podmínku, že živnost nemůže vykonávat právnická osoba, která tuto 
činnost neohlásila v rámci ohlášení živnosti, je nekonzistentní.  
Předkladatel zde zřejmě hodlal tímto způsobem omezit rozsah 
živnostenského oprávnění k provozování živnosti volné. Případné 
omezení tohoto typu by tedy systémově mělo být zahrnuto do § 28 
živnostenského zákona, který upravuje rozsah oprávnění. 
V § 28 odst. 1, který definuje rozsah živnostenského oprávnění, 
předkladatel navrhuje ve větě druhé za text „Živnostenské oprávnění k 
výkonu živnosti volné opravňuje k výkonu činností uvedených v 
příloze č. 4 k tomuto zákonu; doplnit text „to neplatí pro obory činnosti 
živnosti volné, které jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto zákonu“. Z 
návrhu není zřejmé, jaká úprava má podle předkladatele vlastně platit. 
Nelze to dovodit ani z nově navrženého § 25 odst. 3, podle kterého 
živnost nemůže provozovat právnická osoba, která neohlásila obory 
činnosti živnosti volné uvedené v příloze č. 6. Pokud měl předkladatel 
na mysli omezit tímto způsobem rozsah oprávnění pro volnou živnost, 
měl by to jednoznačně uvést.  Zde je však ještě třeba upozornit na 
zásadní obecné ustanovení § 28 odst. 1 věta první, podle něhož 
„Rozsah živnostenského oprávnění se posuzuje podle předmětu 
podnikání uvedeného ve výpisu…“ ze živnostenského rejstříku. 
Předmět podnikání u volné živnosti je v živnostenském rejstříku vždy 
uveden „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona“. Tomu pak odpovídá upřesnění v již citované 
větě druhé stávajícího znění ustanovení. Omezit rozsah oprávnění k 
provozování živnosti volné tak odporuje základnímu principu 
posuzování rozsahu oprávnění podle živnosti – tedy předmětu 
podnikání, nikoli podle upřesnění administrativní povahy, jímž je 
uvedení oboru činnosti. 
Návrh kromě výše uvedeného chybně sankcionuje neoznámení změny 
spočívající v provozování oboru činnosti živnosti volné podléhajícího 
ohlášení (viz bod 16 návrhu). Provozování této činnosti bez ohlášení se 
považuje v podstatě za neoprávněné podnikání v konkrétním oboru 
činnosti (viz body 13 a 16 návrhu). Oznámení změny tedy nemůže být 
ukládáno jako povinnost podnikateli, protože se o podnikatele ve 

Pokud připomínkové místo považuje za vhodné namísto vymezení 
oborů činností živnosti volné, které nemůže vykonávat fyzická nebo 
právnická osoba, pokud je neohlásila, v § 25 a následně vyloučení 
pravidla obsaženého v ustanovení § 28 pro tyto obory činností, 
připomínce se vyhovuje v tom smyslu, že se celé toto pravidlo přesouvá 
do § 28 odst. 1. v následující podobě: 
„Rozsah živnostenského oprávnění (dále jen „rozsah oprávnění“) se 
posuzuje podle předmětu podnikání uvedeného ve výpisu s přihlédnutím 
k ustanovením této části. Živnostenské oprávnění k výkonu živnosti 
volné opravňuje k výkonu činností uvedených v příloze č. 4 k tomuto 
zákonu; to neplatí pro obory činností živnosti volné uvedené v příloze 
č. 6 k tomuto zákonu, které lze vykonávat pouze, pokud byly 
ohlášeny.“ 
 
Co se týká § 28. odst. 1 věty první, máme za to, že právě následující 
věta stanoví z tohoto obecného pravidla pro předmětné obory činností 
výjimku, vztah těchto dvou ustanovení tak není problematický. 
 
Připomínce se vyhovuje i v tom smyslu, že se přestupek za porušení 
dané povinnosti přesouvá do § 62 (vypouští se tak změny právní úpravy 
v § 61 a 63). 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu s vypořádáním nesouhlasí. 
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smyslu živnostenského zákona nejedná, a její nesplnění nelze na tyto 
osoby vztahovat a sankcionovat podle § 62odst. 1 písm. v) 
živnostenského zákona. Pokud by úprava v živnostenském zákoně měla 
být v nějaké podobě zachována, bylo by nezbytné tyto rozpory 
odstranit. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

9. Z K části třetí, čl. V (změna živnostenského zákona) 
K ustanovení části třetí, čl. V, bod 6 
Ustanovení požadujeme vypustit nebo upravit. Upozorňujeme, že 
veřejné rejstříky jsou definovány v zákoně č. 304/2013 Sb. a evidence 
skutečných majitelů do veřejných rejstříků nepatří. Pokud by úprava 
měla být v nějaké podobě realizována, živnostenské úřady by měly mít 
ze zákona přístup do evidence skutečných majitelů, což nyní nemají. 

Vyhověno. 
V materiální rovině sleduje tato připomínka osud připomínky č. 5. Níže 
k legislativně technickému řešení. 
 
Důvodová zpráva byla upravena. V § 8a živnostenského zákona byl 
doplněn plný přístup živnostenských úřadů k evidenci skutečných 
majitelů. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu s vypořádáním nesouhlasí. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

10. Z K části třetí, čl. V (změna živnostenského zákona) 
K ustanovení části třetí, čl. V, body 13 a 14 
Ustanovení navrhujeme vypustit. Návrhem se zavádí nesystémově 
nový přestupek nepodnikající fyzické osoby, spočívající v provozování 
činnosti, která je oborem činnosti živnosti volné, bez ohlášení.  V 
návrhu zákona však je pouze úprava omezující výkon činnosti v těchto 
oborech živnosti volné uvedených v příloze č. 6 u právnické osoby 
(bod 4 návrhu). U fyzické osoby však takové omezení stanoveno není. 
Nelze tedy takovéto jednání kvalifikovat jako přestupek a jako takový 
sankcionovat. Zároveň je pochybné kvalifikovat toto jednání jako 
přestupek fyzické osoby nepodnikající, když se zcela zjevně musí 
jednat o podnikatele, který provozuje živnost volnou s příslušným 
oprávněním, tedy jako podnikající fyzická osoba. Kdyby tomu totiž tak 
nebylo a podnikatel by oprávnění k provozování živnosti volné neměl a 
tuto provozoval, bylo by relevantní kvalifikovat jednání jako přestupek 
podle § 61 odst. 3 písm. a) živnostenského zákona (neoprávněné 
podnikání v živnosti volné); z obdobného principu ostatně vychází i 
úprava navržená v bodě 16 návrhu, kdy neoznámení změny oboru 
činnosti, která podléhá povinnému ohlášení, je kvalifikováno jako 
přestupek právnické osoby resp. podnikající fyzické osoby. 

Vyhověno. 
V materiální rovině sleduje tato připomínka osud připomínky č. 5. Níže 
k legislativně technickému řešení. 
 
Materiál byl upraven tak, aby se ohlašovací povinnost vztahovala i na 
fyzické osoby.  
 
Co se týká přestupku, byl na základě připomínky zařazen do § 62 a je 
tedy přestupkem podnikající fyzické nebo právnické osoby. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu s vypořádáním nesouhlasí. 
 
 
 
 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

11. Z K části třetí, čl. V (změna živnostenského zákona) 
K ustanovení části třetí, čl. V, bod 20 
Ustanovení navrhujeme vypustit. Se zaváděním nových oborů 
činností živnosti volné zásadně nesouhlasíme.  V řadě případů je 
zřejmé, že se nemůže jednat o činnosti, které splňují pojmové znaky 
živnosti. U oboru činnosti uvedeného pod novým bodem 80 je zjevné, 
že v řadě činností uvedených v § 2 odst. 1 písm. h) zákona upravujícího 

Vyhověno částečně. 
V materiální rovině sleduje tato připomínka osud připomínky č. 5. Níže 
k legislativně technickému řešení. 
 
S ohledem na uvedené argumenty se vyhovuje připomínce ve vztahu ke 
svěřenským správcům. 
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opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu se nejedná vůbec o živnost, minimálně to platí při 
poskytování sídla nebo adresy (což je jako pronájem nemovitostí, bytů 
a nebytových prostor činností vyloučenou z režimu živnostenského 
zákona), obdobně lze pochybovat o tom, že pokud by někdo jednal jako 
pověřený akcionář, jednalo by se o živnost.  
V případě oboru činnosti uvedeného pod bodem 81 zásadně 
nesouhlasíme, aby poskytování služeb spojených s virtuální měnou 
bylo nadále živností. Je zjevné, že se jedná o činnost z oblasti měny, 
směnárenství, tedy z oblasti, která je vyloučena z režimu 
živnostenského zákona podle § 3 odst. 3 písm. a) tohoto zákona 
(činnost bank, poskytování platebních služeb, vydávání elektronických 
peněz……….). 
Dozor nad dodržováním podmínek směrnice AML v oblasti služeb 
spojených s virtuální měnou, je činností natolik specifickou a 
problematickou, že by měl být dohled jednoznačně svěřen pouze 
kvalifikovaným odborníkům v oblasti měnové a v oblasti peněžnictví, 
nikoli živnostenským úřadům. 
Pokud se týká výkonu činnosti svěřenských správců a posuzování 
jejich bezúhonnosti v souvislosti s výkonem jejich činnosti podle 
směrnice AML, jsme toho názoru, že tato činnost by měla být svěřena 
rejstříkovému soudu, který svěřenské fondy zapisuje do evidence podle 
zákona č. 304/2013 Sb. a který mimo jiné již vede např. podle § 118d 
citovaného zákona údaje o skutečném majiteli pro každou zapsanou 
právnickou osobu a každý zapsaný svěřenský fond ve zvláštní vložce 
podle § 2 odst. 1. Není relevantní, aby bezúhonnost svěřenských 
správců ve vztahu ke směrnici AML posuzovaly živnostenské úřady. 

Nesouhlasíme však s tvrzením, že u ostatních navrhovaných oborů 
činností živnosti volné se v řadě případů nemůže jednat o činnosti, které 
splňují pojmové znaky živnosti, resp. nesouhlasíme s tím, že by 
uvedené bylo výrazně pravděpodobnější než v případě jiných oborů 
činností živnosti volné. 
 
Podle § 2 živnostenského zákona je živností soustavná činnost 
provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za 
účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Na 
to dále navazuje negativní vymezení v § 3, který stanoví, co naopak 
živností není. 
 
Nové obory činnosti, tak jak jsou zde navrhovány, splňují výše uvedené 
podmínky v § 2 a zároveň nespadají pod činnosti, které nejsou živností, 
uvedené v § 3. 
 
Pokud jde o konkrétně zmíněnou činnost poskytování sídla nebo adresy, 
jde o činnost jednoznačně odlišnou od pronájmu nemovitostí, protože 
účelem této služby je poskytování tzv. virtuálního sídla, kdy klient 
takovéto služby na dané adrese fakticky nesídlí, ale má ji uvedenou jako 
sídlo ve veřejném rejstříku, případně jsou mu k tomu nabízeny další 
služby jako přebírání pošty a její dosílání, pronájem zasedacích 
místností atd. 
 
V současné době tuto činnost nabízí a provozuje řada subjektů a to na 
základě živnostenského oprávnění v rámci živnosti volné „Výroba, 
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.  
 
Samozřejmě pokud by některá z nových činností byla vykonávána 
pouze příležitostně, za odlišným účelem než dosažení zisku, nebyly by 
naplněné podmínky v § 2 živnostenského zákona, a tudíž by se 
nejednalo o živnost. 
 
V návaznosti na vypořádání budou spolu s návrhem předloženy i teze 
novelizace přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb. 
 
K dozoru nad službami spojenými s virtuální měnou viz vypořádání 
Vaší připomínky č. 5. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu s vypořádáním nesouhlasí. 
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6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

12. Z K části třetí, čl. V (změna živnostenského zákona) 
K ustanovení části třetí, čl. V, bod 21 
Ustanovení navrhujeme vypustit. V návaznosti na připomínky k bodu 
20 návrhu požadujeme zrušit nově zaváděnou přílohu č. 6 k návrhu. 

Nevyhověno. 
Sleduje osud připomínky č. 5. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu s vypořádáním nesouhlasí. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

13. Z K části třetí, čl. V (změna živnostenského zákona) 
K ustanovení části třetí, čl. VI, body 1 a 2 
Body navrhujeme v návaznosti na výše uvedené vypustit. Nově 
navrhujeme do zákona včlenit přechodná ustanovení, v nichž bude 
upravena doba, ve které mají osoby, které poskytují služby spojené s 
virtuální měnou, oznámit tuto činnost České národní bance, nebo 
Finančnímu analytickému úřadu. 

Nevyhověno. 
Sleduje osud připomínky č.1. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu s vypořádáním nesouhlasí. 
 
 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

14. Z K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
K tématu 8 - Zajištění registrace povinných osob podle § 2 odst. 1 
písm. h), § 2 odst. 1 písm. l) a § 2 odst. 1 písm. m) AML zákona a k 
tématu 9 - Zajištění vhodnosti a způsobilosti, respektive bezúhonnosti 
osob v řídící funkci a skutečného majitele povinných osob podle § 2 
odst. 1 písm. h), § 2 odst. 1 písm. l) a § 2 odst. 1 písm. m) AML zákona 
a osob oprávněných k výkonu činnosti účetních poradců, vedení 
účetnictví nebo vedení daňové evidence. 
Závěrečnou zprávu navrhujeme přepracovat. Nesouhlasíme se 
zhodnocením dopadů regulace uvedeným u jednotlivých variant. U 
variant upřednostňujících zajištění registrace a posuzování 
bezúhonnosti živnostenskými úřady předkladatel bez jakékoli bližší 
analýzy této a dalších navazujících činností, a tudíž i bez jakékoli 
kalkulace či nákladové analýzy pouze uvádí, že „navýšení nákladů na 
straně veřejné správy oproti stávajícímu stavu je tedy zanedbatelné“. 
Toto konstatování je ale neudržitelné, protože registrace nových oborů 
činnosti a posuzování bezúhonnosti skutečných vlastníků právnických 
osob by si bezpochyby vyžádalo zejména u  stávajících podnikatelů 
nutnost oznámit nové obory činnosti a u živnostenských úřadů zápis 
oznámené změny do živnostenského rejstříku. V případě dodržování 
oznamovací povinnosti ze strany podnikatelů by na straně 
živnostenských úřadů bylo nutně třeba posoudit, zda se v konkrétním 
případě jedná o činnost uvedenou v nových oborech a zda je tato 
činnost živností vykonávanou ve smyslu § 2 živnostenského zákona. 
Zejména v oblasti poskytování služeb spojených s virtuální měnou by 
si to posouzení vyžádalo znalost finanční a měnové problematiky, 
orientaci v právních souvislostech této vysoce odborné oblasti patřící v 
principu do oblasti činností vyloučených z režimu živnostenského 
podnikání, což v konečném důsledku klade značné nároky na odborné 
znalosti zaměstnanců ŽÚ. Rovněž průběžné posuzování bezúhonnosti 

Vyhověno částečně. 
Sleduje osud připomínky č. 5. 
 
Na základě vypořádání na úrovni náměstků bude v případě nevyhovění 
připomínce č. 5 do důvodové zprávy uveden dopad na veřejné rozpočty 
z hlediska personálního zajištění této agendy živnostenskými úřady. 
 
I přesto je nutno trvat na závěru obsaženém v Závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadů regulace, podle nějž budou náklady pro veřejnou 
správu při zvoleném řešení oproti ostatním variantám a ve vztahu 
k celkovému nápadu na živnostenské úřady nízké. 
 
Jediný typ povinné osoby, jejž se úprava dotkne a v jehož případech 
půjde o znatelný počet podnikatelů, je povinná osoba vykonávající 
vázanou živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení 
daňové evidence“. V tomto případě však u stávajících podnikatelů 
nebude třeba provádět nové ohlášení živnosti – k řešení tak zůstává 
pouze aspekt zajištění bezúhonnosti. Pokud jde o podnikatele – fyzické 
osoby, pak je tento aspekt zajištěn již podle stávající úpravy. Jde-li 
o podnikatele – právnické osoby, pak je již dnes bezúhonnost 
zajišťována u odpovědných zástupců, a to plošně u celé množiny 
podnikatelů ve smyslu živnostenského zákona, kteří jsou právnickými 
osobami, tedy nejen u těch, kteří vykonávají předmětnou živnost. 
Uvedená úprava pak pouze u drobné výseče z této množiny rozšiřuje 
okruh osob, u nichž je tato bezúhonnost zajišťována, a to o fyzické 
osoby, jež jsou snadno zjistitelné z obchodního rejstříku a z evidence 
skutečných majitelů.  
 
Lze tedy uzavřít, že v kontextu celého aparátu živnostenských úřadů 
půjde skutečně pouze o změnu, jež přinese v porovnání nejnižší 
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skutečných vlastníků právnických osob je činností náročnou nejen na 
odbornou znalost problematiky ze strany posuzovatele ale i  s ohledem 
na počet subjektů, které mají být průběžně kontrolovány i na čas 
věnovaný této kontrole. Jen u vázané živnosti „Činnost účetních 
poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ bylo 
v živnostenském rejstříku k 30. 6. 2019 evidováno 20 021 podnikatelů - 
právnických osob. Předkladateli RIA bagatelizované náklady tak 
mohou být v konečném důsledku naopak značné. 
Splnění požadavků vyplývajících ze směrnic AML je podle našeho 
názoru efektivnější zajistit kvalifikovanými odborníky na danou 
problematiku, např. pracovníky FAÚ. Předkladatelem namítanou 
administrativní zátěž na straně podnikatelů spojenou s případnou dvojí 
registrací lze odstranit administrativní spoluprací zainteresovaných 
orgánů veřejné správy. 

náklady. 
 
Problematika živnostenského práva klade na odborné znalosti 
pracovníků živnostenských úřadů beze sporu vysoké nároky. Je však 
třeba odmítnout tezi, že navrhovaná úprava tyto nároky dramatickým 
způsobem navyšuje, jak je v připomínce naznačeno. Již dnes totiž musí 
být pracovník živnostenského úřadu schopen určit, že daná činnost 
naplňuje například znaky vázané živnosti Nákup, prodej, ničení a 
zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a 
provádění ohňostrojných prací. Na tomto místě je třeba ubezpečit, že 
Finanční analytický úřad je v tomto ohledu připraven poskytnout 
pracovníkům živnostenských úřadů dostatečnou metodickou podporu. 
 
Odmítnout je třeba rovněž tezi, že zajištění diskutovaného požadavku 
směrnice je možno efektivněji dosáhnout jeho svěřením Finančnímu 
analytickému úřadu. Jeho pracovníci totiž nemají, pokud jde o otázku 
bezúhonnosti podle živnostenského zákona, potřebnou erudici – 
v tomto směru odpovídající kvalifikací disponuje právě aparát 
živnostenských úřadů. Navíc z připomínkou zmíněného počtu 
podnikatelů vykonávajících vázanou živnost „Činnost účetních 
poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ je zřejmé, že 
taková varianta by si vyžádala značné navýšení počtu těchto 
pracovníků, jichž je v současnosti přibližně 50, jakož i vybudování 
regionálních pracovišť, jež by zajistila dostupnost pro podnikatele 
z celé České republiky. 
 
Připomínce se dále vyhovuje v tom smyslu, že administrativní činnosti 
zmíněné připomínkovým místem budou výslovně uvedeny v předmětné 
variantě RIA, ale zároveň k tomu uvádíme, že v rámci této varianty 
byly materiálně vzaty v úvahu. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu s vypořádáním nesouhlasí. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

15. D Doporučující připomínky: 
V souvislosti s částí druhou návrhu zákona, kterou se mění zákon o 
hazardních hrách, doporučujeme zvážit vyčlenění této části z návrhu 
zákona a její předložení do legislativního procesu jako samostatného 
materiálu nebo případně doporučujeme zařazení této části do návrhu 
zákona alespoň řádně odůvodnit. Předmět navrhovaných úprav v rámci 
části druhé, kromě ustanovení čl. III. bodu 1., nijak nesouvisí 
s předmětem navrhovaných úprav ve zbytku návrhu zákona, když se 
nezabývá problematikou boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva byla upravena. 
V obecné rovině je nutno konstatovat, že oblast hazardu je oblast, která 
je z hlediska AML problematiky považována za rizikovou. Příslušné 
úpravy zákona o hazardních hrách pak navazují zejména na změny 
v identifikaci podle AML zákona (právě i změny ve výkaznictví), či 
například souvisí se změnou v kompetencích dozorčích orgánů (Celní 
správa České republiky). Předkladatel zároveň konstatuje, že skutečně 
ne všechny změny jsou vyvolány změnou AML úpravy, ale též 
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ani financování terorismu, ale především úpravou povinností 
provozovatelů hazardních her ve vztahu k výkaznictví, dále úpravou 
ustanovení ohledně rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na 
hazardních hrách a úpravou pravomocí některých orgánů. Zároveň lze 
tento požadavek na vyčlenění druhé části do samostatného návrhu 
zákona podpořit také rozsahem navrhovaných změn. Materiál pro 
spojení dvou takto rozdílných předmětů úpravy neposkytuje žádné 
vysvětlení. Vedle výše uvedeného je nutné upozornit také na 
nevhodnost připojení části druhé k návrhu zákona s ohledem na 
implementační povahu zbylých částí návrhu zákona a nezbytnost V. 
AML směrnici transponovat ve stanovené lhůtě, tj. do 10. ledna 2020. 
Z důvodu připojení části druhé by mohlo hrozit, že se v průběhu 
projednávání návrhu zákona v legislativním procesu jeho přijímání 
pozdrží 

požadavky praxe, ale považuje se za vhodnější vzhledem 
k předpokládaným změnám souvisejícím s AML problematikou v rámci 
hospodárnosti a přehlednosti legislativního procesu a následných 
komplikací při běhu dvou souběžných novel téhož zákona předkládanou 
variantu za vhodnější. Z uvedeného důvodu se však za účelem 
transparentnosti ohledně materiálního obsahu návrhu zákona toto odráží 
v názvu návrhu zákona. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

16. D K ustanovení části první, čl. I bodům 22, 85, 113, 138, 163 a 182; části 
druhé, čl. III bodu 1; části třetí, čl. V bodu 2; části páté, čl. IX bodu 2; 
části šesté, čl. XI bodu 2; části sedmé a osmé; části deváté, čl. XV bodu 
3; části desáté a jedenácté; části dvanácté, čl. XIX bodu 5; části 
třinácté; části čtrnácté, čl. XXI bodu 1; části patnácté, čl. XXII bodů 4, 
6, 8, 9, 11 až 16, 20 a 21; části šestnácté; části sedmnácté, čl. XXIV 
bodu 6 a části osmnácté, tedy ustanovením, která mají nabýt účinnosti 
dnem 1. prosince 2020, a která zároveň souvisí s návrhem zákona o 
evidenci skutečných majitelů, doporučujeme zvážit, zda by nebylo 
vhodnější tyto navrhované změny přesunout právě do návrhu zákona o 
evidenci skutečných majitelů s ohledem na jejich úzkou provázanost. 

Nevyhověno. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se definice skutečného majitele přesouvá 
z AML zákona do ZESM, považujeme provedení změn novelou AML 
zákona za vhodnou (resp. vhodnější než do návrhu nového zákona 
vkládat zároveň novely jiných právních předpisů). Rovněž je třeba 
uvést, že tento zákon bude v legislativním procesu s návrhem zákona o 
evidenci skutečných majitelů projednáván společně. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

17. D K části první, čl. I, bodu 9, doporučujeme nahradit slova „přesáhne 
10 000 EUR“ slovy „dosáhne 10 000 EUR a výše“, tak aby dané 
ustanovení odpovídalo přesně znění čl. 1 odst. 1 bodu b) V. AML 
směrnice a za povinnou osobu tak byl považován i realitní 
zprostředkovatel, který zprostředkovává realitní smlouvy ve výši 
měsíční platby 10 000 EUR včetně. 

Vyhověno jinak. 
Měsíční platba ve výši rovných 10 000 EUR se do návrhu zakotvila 
pomocí slova „alespoň“. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

18. D K části první, čl. I, bodu 95, poslední větě, doporučujeme stanovit 
sankci za případné nedodržení této normy, tedy pro případ, že by došlo 
k odvetným opatřením vůči osobám, které provedly oznámení dle 
daného ustanovení. V opačném případě by se jednalo o imperfektní 
normu. 

Nevyhověno. 
Návrh je koncipován jako rozšíření návrhu zákona o ochraně 
oznamovatelů, který je v současné době projednáván na vládě (PID 
ALBSB9HFJX37). V rámci tohoto návrhu se nepočítá se správním 
trestem v podobě přestupku, nýbrž se soukromoprávními důsledky 
(např. neplatnost odvetného jednání). Předkladatel nemá ambice se od 
tohoto konceptu principiálně odchýlit, proto bude zachována současná 
úprava. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

19. D K části první, čl. I, bodu 159 doporučujeme rozšířit možnosti Úřadu, za 
kterých může dle navrhovaného § 37 odst. 2 zahájit kontrolu 
dodržování povinností vyplývajících z daného zákona advokátem, 

Nevyhověno. 
Na základě vypořádání připomínek s příslušnými profesními komorami 
se zachovává původní varianta navrženého textu, neboť bylo (a to i po 
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notářem, auditorem, soudním exekutorem nebo daňovým poradcem 
tak, aby nebylo možné tento institut jednoduše obejít pouhým 
zahájením kontroly ze strany profesní komory, avšak bez výkonu 
jakékoliv další činnosti. Z toho důvodu doporučujeme rozšířit možnosti 
pro výkon kontroly ze stran Úřadu vůči uvedeným osobám 
vykonávající svobodná povolání také na případy, kdy daná profesní 
komora nebude po zahájení kontroly dostatečně konat tak, aby byla 
kontrola řádně provedena. 

přezkoumání současného stavu a počtu vedených řízení) shodnuto, že 
subsidiarita výkonu dozorčí pravomoci Úřadu navázaná na nezahájení 
kontrolního řízení je dostatečná jako náhradní mechanismus pro 
efektivní kontrolu a dodržování AML/FT pravidel příslušníky 
právnických profesí. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

20. D K části sedmé, § 54 odst. 7, doporučujeme do důvodové zprávy doplnit 
vysvětlení nově vložených písmen e) až g) – nákup a přijetí do prodeje 
a zástavy, které zpřesňují definici obchodního podnikání. V případě, že 
doplnění vyplývá z transpozice směrnice, doporučujeme doplnit i do 
rozdílové tabulky. Důvodová zpráva vysvětluje pouze nově přidaný 
bod h) – finanční záruku. 

Vyhověno jinak. 
V § 7 odst. 2 bude ponecháno písm. d) a do § 54 odst. 7 nebudou 
vloženy body e) až g). 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

21. D K bodu 36 důvodové zprávy, upozorňujeme na gramatickou chybu 
„identifikační údaj budou“, místo „identifikační údaje budou“. 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva byla upravena. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. D K čl. I bodu 14 [§ 2 odst. 1 písm. h) body 1 a 2] 
Návrh zákona se pokouší vyrovnat s potřebou vztáhnout řadu pravidel 
týkajících se právnických osob i na svěřenské fondy. Jak stávávající 
podoba zákona, tak navrhované změny však nejsou z tohoto hlediska 
vždy zcela přesné. Teoreticky je problematické pracovat 
s formulacemi, z nichž plyne, že svěřenský fond může vyvíjet nějakou 
aktivitu (např. spojení „za svěřenský fond jedná“, „jednání svěřenského 
fondu“ atp.). Svěřenský fond není osobou a nemůže ani jednat, ani 
nemůže být jednáno za něj. Přesněji lze hovořit o správě svěřenského 
fondu či jednání v rámci jeho správy. V tomto ohledu by měl být návrh, 
jakož i důvodová zpráva, upraven. Například § 2 odst. 1 písm. h) body 
1 a 2 by měly znít následovně:  

„1. zakládání právnických osob nebo svěřenských fondů, 

2. jednání za právnickou osobu nebo při správě svěřenského fondu, 
pokud výkon této služby je pouze dočasný a souvisí se založením 
a správou právnické osoby nebo svěřenského fondu,“. 

Vyhověno jinak. 
Dle důvodové zprávy k občanskému zákoníku je podstatou svěřenského 
fondu skutečnost, že jeho zakladatel vyčlení ze svého majetku určitou 
část a svěří ji nějakému účelu. Tím vzniká oddělené vlastnictví, k 
němuž původní vlastník žádná vlastnická práva již nemá. Tato práva 
vykonává svěřenský správce. Svěřenský fond je tak účelově 
osamostatněným majetkem, který postrádá právní osobnost, v důsledku 
čehož nemůže být považován za právnickou osobu. S ohledem na to, 
aby navrhovaná změna AML zákona reflektovala shora uvedené pojetí 
svěřenského fondu v českém právním řádu, navrhuje se na základě této 
připomínky pouze drobná úprava § 2 odst. 1 písm. h) body 1 a 2: 
„1. zakládání právnických osob nebo svěřenských fondů, 
2. jednání za právnickou osobu nebo svěřenský fond, pokud výkon této 
služby je pouze dočasný a souvisí se založením a správou právnické 
osoby nebo svěřenského fondu,“. 

Na základě připomínky se však doplňuje nové znění ustanovení § 54 
odst. 10, které zní: „(10) Pro účely tohoto zákona se jednáním za 
klienta rozumí rovněž jednání svěřenského správce v rámci správy 
svěřenského fondu.“. Tímto by mělo být dosaženo výsledku 
požadovaného připomínkovým místem. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

2. Z K čl. I bodům 25, 157 a 210 [§ 4 odst. 12 a 13, § 37 a § 52 odst. 1 a 2] 
Návrh za účelem narovnání naplnění zásady rovnosti ruší zvláštní 
režim pro příslušníky stavovských profesí spočívající v odlišném 
posouzení spáchaného protiprávního deliktu,  
tj. správní disciplinární trestání je nahrazeno standardním procesem 

Vyhověno jinak. 
Bude zachován kárný charakter tohoto řízení v případě, že ho povede 
samosprávná komora. Pokud však řízení se členem samosprávné 
komory výjimečně povede FAÚ, bude se jednat o přestupkové řízení. 
Za účelem zachování principu rovnosti je však pro účely ochrany zájmu 
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správního trestání. Profesní komory se dostávají do postavení 
plnohodnotného orgánu dozoru podle zákona č. 253/2008 Sb.  Tato 
změna pro profesní komory zavádí příslušné pravomoci správního 
orgánu tak, aby mohl být správní dozor vykonáván efektivním 
způsobem. 

S navrhovanými změnami nelze souhlasit. Předkladatel odůvodňuje 
změnu sjednocením režimu pro povinné osoby a nutností zvýšení 
sankcí. Změna režimu v rámci profesních komor nepovede v praxi k 
žádným změnám.  

Dále lze vyjádřit pochybnosti nad navrhovanou úpravou z hlediska 
systému práva a tradičním postavením stavovských organizací. Věcná 
příslušnost správního orgánu je procesním institutem, který by se měl 
odvíjet od věcné (hmotněprávní) působnosti daného správního orgánu. 
Profesní komory jsou samosprávnou stavovskou organizací, které 
vykonávají veřejnou správu na úseku notářství, advokacie, exekuce. 
Proto lze říci, že jejich působnost se vztahuje na činnosti přímo 
související s výkonem dané profese. Za kárné provinění odpovídá 
pouze zvláštní subjekt, kterým je osoba příslušející k dané profesi, 
která zaviněně poruší povinnost uloženou zákonem nebo stavovským 
předpisem. Objektem kárného provinění je zejména profesní etika, 
odbornost výkonu profese, důstojnost a důvěryhodnost dané profese 
vůči veřejnosti. Kárné provinění se tedy svou povahou a objektem 
odlišuje od přestupku, jehož objektem je řádný výkon veřejné správy a 
ochrana některých společenských zájmů a hodnot, a jeho znakem je 
porušení veřejnoprávních (a výjimečně též soukromoprávních) 
povinností. O kárném provinění většinou rozhodují kárné senáty nebo 
kárné komise jako funkčně příslušné orgány profesní komory. Pokud je 
v daném případě nově navrhováno zakotvit skutkové podstaty 
přestupků členů profesních komor, jejichž znakem je porušení 
povinností podle zákona č. 253/2008 Sb.,  
a to namísto stávajícího kárného provinění, které spočívá v porušení 
stejných povinností, zřejmě se tím sleduje ochrana odlišných zájmů, 
nežli je ochrana profesní etiky – viz výše. Tyto zájmy se 
pravděpodobně odvíjejí od předmětu úpravy zákona č. 253/2008 Sb. 
Lze tedy prohlásit, že ochrana zájmů, které jsou objektem těchto 
přestupků, nepatří do věcné působnosti profesní komory, neboť nijak 
nesouvisejí s výkonem dané profese. Proto se domníváme, že profesní 
komory nejsou z hlediska jejich věcné působnosti vhodným věcně 
příslušným orgánem k projednávání přestupků členů profesních komor 
podle zákona č. 253/2008 Sb.  

chráněného AML zákonem nutné změnit stávající kárné řízení 
následujícím způsobem.  
Hmotněprávní požadavky AML zákona musí být plně reflektovány 
v kárném řízení. Při naplnění totožné skutkové podstaty tak musí být 
totožná výše sankcí, přičemž druhy sankcí musí plnit tentýž účel, byť 
s přihlédnutím ke specifikům konkrétní profese (např. lze zákaz činnosti 
podle AML zákona nahradit vyškrtnutím ze seznamu advokátů apod.). 
Výše a druhy sankcí pak plynou z AML směrnice, tj. jedná se o 
implementaci evropského práva. 
Z hlediska procesněprávního pak je nezbytné, aby komory měly 
k dispozici obdobné právní instrumenty jako „klasický“ správní orgán 
jako např. pořádkovou pokutu či předvedení svědka. 
Tyto požadavky byly zohledněny v AML zákoně a jednotlivých 
sektorových předpisech. 
Zároveň pro zvýšení ochrany údajů obsažených v § 26 a 27 AML 
zákona se zakotvuje pravomoc příslušné profesní komory vést řízení o 
protiprávním jednání zaměstnance, resp. osoby pracující pro příslušníka 
právní profese, která může naplnit skutkovou podstatu ukotvenou v 
§ 43 a 50a AML zákona, což je aspekt mlčenlivosti, který byl doposud 
opomenut. 
Oproti platné právní úpravě, kdy je pravomoc trestat příslušníky 
profesních komor výlučná těmto komorám, se doplňuje subsidiární 
pravomoc FAÚ vést přestupkové řízení v případě, kdy příslušná 
profesní komora bude nečinná. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Ministerstvo spravedlnosti s vypořádáním souhlasí. 
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Pokud je důvodem navrhované změny sjednocení režimu a 
rozhodovací praxe pro všechny povinné osoby (tedy nejen právnické 
profese), tak toho by bylo možné docílit pouze při centralizaci agendy 
k jednomu správnímu orgánu, konkrétně by se mohlo jednat o Finanční 
analytický úřad, který má pro tuto problematiku odpovídající odborné 
znalosti. Pokud jde o požadavek na zvýšení sankcí, lze si představit 
promítnutí takového požadavku do stávající úpravy kárného řízení. Pro 
porušení povinností stanovených advokátovi zákonem č. 253/2008 Sb. 
by bylo možné stanovit zvláštní horní hranice sankcí. 

Tato připomínka je zásadní 
7. Ministerstvo 

spravedlnosti 
3. Z K čl. I bodu 27 [§ 5 odst. Písm. b) bod 3] 

Podle návrhu se identifikačními údaji v případě právnické osoby 
rozumí rovněž základní identifikační údaje právnické osoby, která je 
ovládající osobou této právnické osoby“. Z návrhu není zřejmé, 
z jakého důvodu se má idenfitikovat právnická osoba přes její 
ovládající osobu. Takováto identifikace je nestandardní, jelikož nejde o 
člena statutárního orgánu, který má generální zástupčí oprávnění, ani 
nejde o formálně zřízený orgán, který právnickou osobu reprezentuje, 
nýbrž o osobu, která může uplatňovat v obchodní korporaci vliv. 
V případě fyzických osob se nadto identifikace ovládající osoby 
nepožaduje, ačkoliv i fyzická osoba může být v rámci obchodních 
vztahů ovládána.  

Dále upozorňujeme, že v případě kdy budou všichni členové 
statutárního orgánu právnickými osobami, přičemž nedojde ke 
zmocnění fyzické osoby, která by měla právnickou osobu v orgánu 
zastupovat, nebude možné identifikaci provést. Z návrhu však není 
zřejmé, zda je takováto výluka záměrná. 

Požadujeme proto uvedené ustanovení z návrhu vypustit, popřípadě 
ujasnit účel a důvodnost identifikace. 

Tato připomínka je zásadní  

Vyhověno. Vysvětleno. 
Lze souhlasit, že navrhované znění daného ustanovení není ve vztahu 
k ovládajícím osobám zcela jednoznačné. Zjišťování identifikačních 
údajů u ovládající osoby právnické osoby by mohlo v praxi přinést 
výkladové nejasnosti a aplikační problémy. Nadto s ohledem na 
všechna další AML opatření, která musí povinná osoba vůči klientovi 
uplatnit, lze označit tento požadavek za nadbytečný. AML směrnice 
identifikaci ovládajících osob právnických osob nepožaduje. Povinnost 
zjišťování identifikačních údajů u ovládající osoby právnické osoby tak 
byla s ohledem na uvedené vypuštěna. 
 
Co se týká situace, kdy budou všichni členové statutárního orgánu 
právnickými osobami, přičemž nedojde ke zmocnění fyzické osoby, 
která by měla právnickou osobu v orgánu zastupovat, domníváme se 
především, že by takový stav neměl vůbec nastat. Podle ustanovení 
§ 154 o.z., zmocní právnická osoba, která je členem statutárního orgánu 
jiné právnické osoby, fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala. 
Pokud tak neučiní, zastupuje ji člen jejího statutárního orgánu. Pokud 
by však tento případ přesto nastal, neznamená to, že by nebylo možné 
identifikaci provést. V takovém případě by se pouze neaplikovalo 
pravidlo o zjištění a ověření totožnosti fyzické osoby, která ji ve 
statutárním orgánu zastupuje. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Ministerstvo spravedlnosti s vypořádáním souhlasí. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

4. D K čl. I bodům 31, 38, 52, 63 a 65 [§ 6 odst. 2 písm. a); § 8 odst. 6 písm. 
b); § 9 odst. 2 písm. b) bod 1; § 11 odst. 3 a 5] 
Předložený návrh zákona, jakož i zákon č. 253/2008 Sb. sám, na vícero 
místech používají termín „vlastnická a řídící struktura“, který však 
není dále definován. Upozorňujeme, že návrh zákona o evidenci 
skutečných majitelů v § 2 písm. e) vymezuje a používá pojem 

Nevyhověno. 
Zákon o evidenci skutečných majitelů definuje strukturu vztahů jako 
„vztahy, kterými koncový příjemce prostřednictvím jiného získává 
prospěch nebo je prostřednictvím jiného uplatňován koncový vliv,…“. 
Tento pojem odpovídá tomu, co rozumíme a jak dlouhodobě vykládáme 
pojem „vlastnická struktura“ v § 9 odst. 2 písm. b) AML zákona (jako 
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„struktura vztahů“, přičemž tento údaj je zapisován do evidence 
skutečných majitelů. Není zřejmé, zda se uvedené pojmy významově 
nějak liší a jak spolu souvisí. Struktura vztahů je jasně vymezená  
a je vždy navázána na osobu skutečného majitele. Pokud má pojem 
vlastnická a řídící struktura stejný obsah, bylo by vhodné terminologii 
sjednotit, popřípadě toto uvést v důvodové zprávě ke změnovému 
zákonu. Vhodné by též bylo do vymezení struktury vztahů (a návrhu 
zákona o evidenci skutečných majitelů) výslovně včlenit pojem 
„vlastnická a řídící struktura". 

Dále upozorňujeme, že zákon č. 253/2008 Sb. dále v bodě 
1 písm. f) přílohy č. 2 nekonsistentně používá další pojem 
„vlastnická struktura“, jež je nadto ve spojení s pojmem 
„organizační struktura“ užíván rovněž v § 6 zákona o 
hazardních hrách. Není zřejmé, v čem spočívá odchylný 
význam tohoto pojmu, pročež jej doporučujeme nahradit 
shora uvedenou terminologií.  

řetězec subjektů vedoucích ke skutečnému majiteli). 
 
Řídicí strukturou rozumíme statutární orgány a to do tzv. druhé úrovně, 
tedy v rozsahu všech statutárních údajů klienta (pokud jsou tito 
právnickou osobou, tak i jejich statutárních orgánů) a statutárních 
orgánů ovládajících právnických osob.  
 
Pokud jde o připomínku k bodu v příloze č. 2 AMLZ, dovolujeme si 
upozornit, že vlastnická struktura a řídicí struktura jsou dva různé 
pojmy, představující dvě rozdílné skutečnosti a v situaci uvedené 
v příloze je relevantní zabývat se pouze jednou z nich (vlastnickou 
strukturou). 
 

Důvodová zpráva k § 9 odst. 2 písm. b) byla doplněna následovně: 
„Vlastnickou strukturou v bodu 1 se rozumí struktura vztahů ve smyslu 
§ 2 písm. f) návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů, tedy vztahy, 
jejichž prostřednictvím skutečný majitel uplatňuje koncový vliv nebo 
získává prospěch. Řídicí strukturou se rozumí statutární orgány. Za 
běžných okolností je účelné zjišťovat statutární orgány do tzv. druhé 
úrovně, tedy v rozsahu všech statutárních údajů klienta (pokud jsou tito 
právnickou osobou, tak i jejich statutárních orgánů) a statutárních 
orgánů ovládajících právnických osob.“ 

 
 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

5. D K čl. I bodu 35 [§ 8 odst. 1 písm. b)] 
Je nepřesné hovořit bez dalšího o svěřenském fondu jako o klientovi. 
Problematické je, že zákon pojem klienta nevymezuje, přičemž lze 
dovodit, že jím je kdokoli, kdo vystupuje vůči povinné osobě v 
relevantním obchodním vztahu. Implicitně však je i v rámci tohoto 
chápání pojmu klient přítomen předpoklad, že jím je vždy subjekt, tj. 
entita s právy a povinnosti. Svěřenský fond však subjektem není, 
pročež je nekonzistentní a nejasné, když zákon v § 8 odst. 1 písm. b) 
výslovně svěřenský fond chápe jako klienta, popř. v § 4 odst. 3 hovoří 
jen o klientovi, a je otázkou, jak dané pravidlo vztáhnout na svěřenský 
fond.  

Bylo by proto žádoucí uvedený problém vyjasnit, např. v rámci definic 
§ 4. V samostatném odstavci by bylo možné stanovit např. následující: 

„Klientem se pro účely tohoto zákona rozumí také svěřenský fond, 
přičemž na postavení a jednání svěřenského správce vůči povinné 

Nevyhověno. 
Navrhované znění AML zákona s definicí klienta nepočítá. Ačkoliv 
jsme si vědomi specifické povahy svěřenského fondu a byla při přípravě 
navrhovaného znění brána v potaz, máme za to, že z komplexního znění 
AML zákona, např. § 7 odst. 11, § 8 odst. 1, § 11 odst. 7 a dalších 
ustanovení  zcela jasně vyplývá skutečnost, že klientem může být pro 
účely tohoto zákona rovněž svěřenský fond, přestože není subjektem 
v právním slova smyslu. 
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osobě se hledí jako na postavení a jednání klienta.“   

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

6. Z K čl. I bodu 38 (§ 8 odst. 4)  
Navrhujeme doplnit výjimku z povinnosti dokládat oprávnění k jednání 
pro případy zástupců zapsaných ve veřejném rejstříku. V jejich případě 
je předkládání výpisu nadbytečné, jelikož veřejný rejstřík je přístupný 
pro každého. Požadujeme proto na konec věty první doplnit slova „, 
ledaže je oprávnění k jednání zjistitelné z veřejného rejstříku“. 
Tato připomínka je zásadní 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Ministerstvo spravedlnosti s vypořádáním souhlasí. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

7. D K čl. I bodu 44 [§ 9 odst. 1 písm. a)] 
Do písmene a) předmětného ustanovení se doplňuje odkaz na § 7 odst. 
1 zákona. Stanovení uvedeného odkazu však zakládá rozpor v případě 
důvodu podle § 9 odst. 1 písm. a) bodu 1. Podle § 7 odst. 1 musí 
povinná osoba provést kontrolu klienta „nejpozději tehdy, kdy je 
zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 1 000 EUR“. Podle § 9 
odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona však povinná osoba musí kontrolu 
klienta provést „nejpozději v době, kdy je zřejmé, že dosáhne hodnoty 
15 000 EUR nebo vyšší“. Není tedy zřejmé, zda se má § 9 odst. 1 
použít v případě, kdy hodnota obchodu překročí 1 000, nebo 15 000 
euro. Doporučujeme uvedený rozpor z návrhu odstranit.   

Vysvětleno. 
Ustanovení § 7 AML zákona upravuje institut identifikace klienta, který 
je odlišný od institutu kontroly klienta. Tyto dva instituty z povahy věci 
na sebe navazují a jsou jednoznačně provázány, avšak nejedná se o 
instituty totožné. Z povahy věci v méně rizikových případech postačuje 
identifikace klienta (hranice 1000 EUR) a není nutné zahajovat kontrolu 
klienta, což je administrativně nákladnější proces. Z tohoto důvodu jsou 
stanoveny právě dvě hranice a nejedná se tedy o vnitřní rozpornost 
AML zákona. 
 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

8. D K čl. I bodu 67 [§ 11 odst. 7 písm. a) body 2 a 3] 
Doporučujeme doplnit výjimku z povinnosti právnických osob a 
svěřenských fondů dokládat doklady o své existenci pro případy 
právnických osob zapsaných ve veřejných rejstřících,  
u kterých je možno si existenci subjektu ověřit nahlédnutím do 
rejstříku, přičemž z veřejného rejstříku je možno zjistit i identifikační 
údaje. Pravidlo by tak dopadalo pouze na zahraniční subjekty, případně 
na české právnické osoby do rejstříku nezapsané. 

Vyhověno. 
Ve vztahu k právnickým osobám bylo § 11 odst. 7 písm. a) upraveno 
následovně: 
„a)  klient, který je 

1.  fyzickou osobou, zašle povinné osobě kopie příslušných částí 
průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného 
dokladu, z nichž lze zjistit údaje uvedené v § 8 odst. 2 písm. a), 
pořízené podle § 10 odst. 4, 

2.  právnickou osobou, zašle povinné osobě doklad o své existenci a 
své identifikační údaje nebo si povinná osoba existenci a 
identifikační údaje klienta zjistí z veřejného rejstříku nebo 
evidence svěřenských fondů, 

3.   svěřenským fondem, zašle povinné osobě doklad o své existenci 
a své identifikační údaje, 

 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

9. D K čl. I bodům 95 a 152 (§ 18 odst. 8 a § 34a odst. 4) 
Návrh v předmětných ustanoveních nově zavádí pojem „odvetné 
opatření“. Z návrhu však není zřejmý obsah tohoto pojmu. 
Upozorňujeme, že uvedený pojem legálně definuje návrh zákona  
o ochraně oznamovatelů, pročež může být sporné, zda je v případě 
obou zákonů obsah pojmu totožný. Doporučujeme proto v důvodové 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva byla upravena následovně: 

„Jedná se o transpozici článku 38 směrnice, který požaduje, aby 
členské státy zajistily, aby fyzické osoby, včetně zaměstnanců a zástupců 
povinné osoby, které podávají oznámení o podezření na praní peněz 
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zprávě k návrhu zákona vymezit obsah uvedeného pojmu, popřípadě 
odkázat na návrh zákona o ochraně oznamovatelů.  

nebo financování terorismu, byly právně chráněny před hrozbami, 
odvetou nebo nepřátelským jednáním, zejména před nepříznivým nebo 
diskriminačním zacházením v zaměstnání. 
Pojem „odvetné opatření“ je definován v návrhu zákona o ochraně 
oznamovatelů. který je v současné době projednáván na vládě (PID 
ALBSB9HFJX37) jako jakékoliv jednání či pohrůžka jednání jdoucí k 
tíži oznamovatele vyvolané oznámením, ke kterému dochází v 
souvislosti s výkonem práce, nebo služby. Zejména je zakázáno, aby byl 
oznamovatel postižen 
a) propuštěním z pracovního poměru, odvoláním nebo zproštěním 
výkonu služby, přeložením na jinou pozici či bezdůvodným 
nepovýšením, 
b) snížením platu nebo mzdy, změnou pracovní doby, změnou 
pracoviště, nebo 
c) diskriminací nebo znevýhodněním.“ 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

10. Z K čl. I bodu 171 (§ 42 odst. 4)  
Návrh stanovuje pravomoc celního úřadu zajistit při plnění povinností 
podle zákona č. 253/2008 Sb. věc, u níž má celní úřad „podezření, že 
má souvislost s trestnou činností“. Konstatujeme, že z návrhu není 
patrné, jakým způsobem má celní úřad v případě zajištění dále 
postupovat, zda má např. učinit oznámení věcně příslušnému orgánu 
podle trestního řádu, popřípadě zda bude muset dojít k opětovnému 
rozhodnutí o zajištění věci podle § 77b a násl. trestního řádu.  

Požadujeme proto ujasnit vazbu navržené kompetence ve vztahu 
k trestnímu řádu. 

Tato připomínka je zásadní  

Vysvětleno. 
Zajištění věci je v rámci AML zákona upraveno v § 42 odst. 4 až 6, 
přičemž navrhovaná úprava pouze rozšiřuje okruh situací, během 
kterých může celní úřad tuto pravomoc využít. Z hlediska návaznosti na 
trestní řád pak lze konstatovat, že AML zákon neobsahuje speciální 
normu k oznamování orgánům činným v trestním řízení, tj. použije se 
úprava obecná (např. § 8 odst. 1 trestního řádu, či § 62 zákona o Celní 
správě České republiky). Z hlediska zajištění lze pak konstatovat, že § 
44 odst. 6 AML zákona stanoví jednoznačně podmínky pro vrácení věci 
(dle § 41 odst. 1 se jedná o hotovost či jiné cennosti v hodnotě 10000 
EUR a více) a základní podmínkou je to, že nebudou zajištěné věci 
k dalšímu řízení potřebné. Dalším řízením je i trestní řízení, tj. není 
potřeba zajišťovat podle § 77b trestního řádu. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Ministerstvo spravedlnosti s vypořádáním souhlasí. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

11. D K čl. I bodu 173 (§ 43 odst. 3) 
Upozorňujeme, že v uvedeném ustanovení došlo ke zdvojení ve výčtu 
subjektů skutkové podstaty přestupku. Konkrétně je v ustanovení 
dvakrát uveden zaměstnanec Rady pro veřejný dohled nad auditem a 
rovněž dvakrát zaměstnanec příslušné profesní komory, jednou jako 
„zaměstnanec jiného dozorčího úřadu“ a jednou jako „zaměstnanec 
[…] příslušné profesní komory“. Doporučujeme proto ustanovení 
upravit.  

Vyhověno. 
§ 43 byl upraven následovně: 
„(3) Zaměstnanec Úřadu, jiného dozorčího úřadu nebo Rady pro 
veřejný dohled nad auditem anebo fyzická osoba, která je pro Úřad, 
jiný dozorčí úřad nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem činná 
jinak než v základním pracovněprávním vztahu, se dopustí přestupku 
tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 40a.“. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

12. D K čl. I bodu 222 (§ 54 odst. 10) 
Podle předmětného ustanovení se ustanovení vztahující se ke 
svěřenskému fondu obdobně použijí i na jiné obdobné právní 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
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uspořádání bez právní osobnosti.  Pro zajištění větší přehlednosti 
zákona doporučujeme řešit tento problém alternativně v rámci zavedení 
legislativních zkratek v rámci prvního výskytu pojmu svěřenský fond a 
svěřenský správce (obojí v § 2). Přitom upozorňujeme, že stávající § 2 
odst. 1 písm. g) bod 3. na svěřenské fondy nedopadá, jelikož obdobný 
útvar je vztažen explicitně k podnikatelskému seskupení, nikoli k 
právnímu uspořádání bez právní osobnosti. Pokud by se předmětné 
ustanovení vhodně doplnilo (novým bodem 4), mohlo by řešit jak 
stávající nedostatek, tak zavést potřebnou zkratku, např. takto:   

„4. zakládání nebo správa svěřenského fondu nebo 
obdobného právního uspořádání řídícího se právem jiného 
státu (déle jen „svěřenský fond“), jakož i získávání 
a shromažďovaní peněžních prostředků nebo jiných 
penězi ocenitelných hodnot pro svěřenský fond nebo za 
účelem jeho založení nebo správy, nebo“. 
Obdobně lze upravit § 2 odst. 1 písm. m) ve vztahu 
k pojmu svěřenský správce:  
„m) svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení 
u právního uspořádání obdobném svěřenskému fondu 
řídícím se právem jiného státu (dále jen „svěřenský 
správce“).“. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

13. Z K čl. III bodům 6 a 7 [§ 16 odst. 5 písm. c)] 
V rámci navržené změny dochází k vypuštění pravomocného zjištění 
úpadku fyzické osoby podle zákona upravujícího úpadek a způsoby 
jeho řešení z výčtu důvodů, pro které Ministerstvo financí z úřední 
moci zapíše danou osobu do Rejstříku fyzických osob vyloučených 
z účasti na hazardních hrách. S uvedenou změnou nesouhlasíme pro její 
neopodstatněnost, když její zdůvodnění předkladatel opírá toliko o 
tvrzené nedostatky insolvenčního rejstříku (dále jen „ISIR“). 
V odůvodnění předkladatel mj. uvádí, že „V průběhu implementace 
AISG bylo zjištěno, že jsou zde důvodné pochybnosti, zda insolvenční 
rejstřík ISIR (dále jen „ISIR“), který je spravován Ministerstvem 
spravedlnosti, obsahuje odpovídající data v požadovaném rozsahu a 
kvalitě a zda jsou tyto systémy připraveny a schopny tato data sdílet se 
systémem AISG.“ 
Jak Ministerstvo spravedlnosti již opakovaně uvedlo, všechny 
relevantní údaje o insolvenčním řízení a dlužníkovi jsou v ISIR 
zaznamenávány. Jsou zde vedeny údaje týkající se označení dlužníka 
(včetně rodného/identifikačního čísla apod.), stav řízení (před 
úpadkem, úpadek, oddlužení, konkurz, věc vyřízená, věc pravomocná 
atd.), příslušné události s datem zveřejnění, dokumenty a rozhodnutí 
soudu včetně informací o právní moci rozhodnutí, údaje o opravných 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Ministerstvo spravedlnosti s vypořádáním souhlasí. 
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prostředcích řízení u vyšších soudů, údaje o incidenčních sporech a 
další. Máme za to, že ISIR všechny potřebné informace obsahuje a že 
je za stávajícího nastavení ISIR možné tyto informace automaticky 
zasílat do jiných systémů.  
Dále se ohrazujeme proti tvrzení předkladatele, podle něhož se 
nepovažuje „za vhodné (…) pouze odložit účinnost předmětného 
ustanovení v rámci přechodných ustanovení, neboť Ministerstvo 
spravedlnosti není schopno garantovat alespoň přibližný termín, ke 
kterému by se dalo automatizované předávání dat v požadovaném 
rozsahu a kvalitě zajistit.“  
K tomu uvádíme, že takový termín nemůže být ze strany Ministerstva 
spravedlnosti garantován, neboť stávající ISIR již automatické 
předávání dat v požadovaném rozsahu a kvalitě umožňuje. Problém 
případného propojení tedy nelze spatřovat na straně ISIR a přičítat jej 
Ministerstvu spravedlnosti, jak se podává v příslušné části důvodové 
zprávy. 
Konečně se ohrazujeme proti argumentu, že „V současné době by tak 
bylo pouze možné napojit AISG na stávající webové služby v ISIR a 
strojově zpracovávat získaná data z ISIR. Tato varianta však, zejména s 
ohledem na skutečnost, že v ISIR nejsou evidována všechna data 
rozhodná pro zápis a výmaz do rejstříku vyloučených osob a zápis do 
tohoto rejstříku má pro dotčené fyzické osoby právní následky 
spočívající v nemožnosti účasti hazardních her, není akceptovatelná.“ 
Opětovně jde o tvrzení, které je nepřesné, neboť ISIR všechna uvedená 
data potřebná pro zápis i výmaz eviduje. 
Požadujeme proto zachovat důvod pro zapsání fyzické osoby do 
Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách 
podle stávajícího § 16 odst. 5 písm. c), tedy tento s ohledem na další 
změny nově obsáhnout v nově navrhovaném § 16a odst. 1. Zároveň 
požadujeme upravit důvodovou zprávu ve smyslu shora uvedené 
připomínky. 

Tato připomínka je zásadní 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

14. D K čl. V bodu 1, čl. IX bodu 1 a čl. XXVI  
V rámci příprav zákona o evidenci skutečných majitelů 
Ministerstvo spravedlnosti zkoumalo, kdo se rozumí 
„osobou ve vrcholném vedení“ („natural person who hold the 
position of senior managing official“), o které se hovoří v 
kontextu zkoumání skutečného majitele (čl. 3 odst. 6 IV. 
AML směrnice). I podle doporučení FATF takovou osobou 
je např. i výkonný ředitel korporace, tedy nikoli jen člen 
statutárního orgánu. Jde tedy o osobu, která řídí 

Nevyhověno. 
Domníváme se, že ze směrnice nelze dovodit požadavek na to, aby 
množina osob označených v jejím čl. 47 odst. 2 jako „osoby zastávající 
řídící funkci“ („persons who hold a management function”) byla 
ztotožněna s množinou osob ve vrcholném vedení, jak je chápána 
v kontextu jejího čl. 3 odst. 6. Pokud by tomu tak bylo, pak by směrnice 
spíše použila v případě obou ustanovení stejného výrazu. 
 
Podle našeho názoru je předložená úprava, která předmětnou množinu 
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každodenní chod společnosti a činí běžná rozhodnutí 
spojená s řízením. Lze mít proto zato, i s ohledem na smysl 
čl. 47 téže směrnice, že „osobou v řídící funkci“ („persons 
who hold a management function“) se může rozumět totéž, 
co „osobou ve vrcholném vedení“.  
Považovali bychom proto za vhodné pojmy sjednotit, 
respektive i mimo zákon o evidenci skutečných majitelů 
vyjasnit, kdo je osobou ve vrcholném vedení [srov. § 2 
písm. h) návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů]. 
Bylo by pak případně nutné upravit všechny výskyty 
transpozice čl. 47 v předloženém návrhu zákona (v návrhu 
jde o § 8a živnostenského zákona,  
§ 6 odst. 3 zákona o daňovém poradenství a § 5 odst. 2 
zákona o realitním zprostředkování). Pro úplnost uvádíme, 
že v rámci dalších úprav návrhu zákona o evidenci 
skutečných majitelů počítáme s následujícím vymezením 
osoby ve vrcholném vedení: 
„osobou ve vrcholném vedení každá fyzická osoba, která 
zajišťuje každodenní řízení výkonu činností právnické 
osoby a při výkonu této funkce je 
1. přímo podřízena statutárnímu orgánu právnické osoby 
nebo jeho členovi, nebo 
2. zároveň členem statutárnímu orgánu právnické osoby 
nebo osobou v obdobném postavení nebo zastupuje 
právnickou osobu v tomto orgánu.“ 
Lze též uvažovat o zavedení vymezení pojmu pomocí 
odkazu na zákon o evidenci skutečných majitelů (i 
vzhledem k tomu, že pojem je používán ve více 
předpisech). 

osob ztotožňuje se členem statutárního orgánu, zástupcem právnické 
osoby ve statutárním orgánu a osobou v postavení obdobném postavení 
člena statutárního orgánu a dále ji v souladu s čl. 47 odst. 2 směrnice 
doplňuje o osobu skutečného majitele, dostatečná k zajištění cíle 
sledovaného směrnicí, tedy zabránění infiltrace vybraných povinných 
osobami kriminálními živly. Jsou to totiž právě osoby spojené se 
statutárním orgánem a skutečný majitel, které mají z důvodu svého 
postavení prostředky k vyloučení takové situace, a tedy by to měli být 
právě oni, kdo zabrání závadným fyzickým osobám, aby zastávaly 
takové pozice v povinné osobě, jež jsou zásadní pro její integritu. Tomu 
nasvědčuje i to, že směrnice požaduje, aby osoby spojené se statutárním 
orgánem věnovaly větší pozornost celkovému rámci uplatňování 
AML/CFT opatření v povinné osobě, do nějž náleží i zachování její 
integrity, a to když ve svém čl. 46 odst. 4 vyžaduje, aby z jejich řad 
byla vybrána osoba odpovědná za uplatňování AML/CFT předpisů. 
 
Uvedené řešení je navíc v souladu s pojetím uplatněným v § 5 odst. 2 
návrhu zákona o realitním zprostředkování (ST 391), který předmětný 
okruh osob definuje stejným způsobem. 
 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

15. D K čl. V bodům 13 a 17 (§ 61 odst. 4 a § 63 odst. 2) 
Ve shora uvedených ustanoveních se stanovuje nová 
skutková podstata přestupku fyzické,  
resp. právnické osoby, jež spočívá v tom, že osoba bez 
ohlášení provozuje činnost v oboru volné živnosti, jež 
podléhá povinnému ohlášení. Upozorňujeme, že uvedené 
skutkové podstaty působí nejasně s ohledem na jinou 
konstrukci, než která je užita v případě stanovení primární 
povinnosti v návrhu § 28 odst. 1 živnostenského zákona, 
jež nepoužívá pojem „povinné ohlášení“, nýbrž obecné 
oprávnění zapovídá ve vztahu k oborům činnosti živnosti 
volné, „které jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto zákonu“. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
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Doporučujeme proto obdobným způsobem konstruovat 
rovněž skutkovou podstatu přestupku, tedy stanovit, že se 
přestupku dopustí osoba, která bez ohlášení provozuje 
obory činností živnosti volné, které jsou uvedeny v příloze 
č. 6 živnostenského zákona. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

16. Z K čl. VII bodu 5  
Upozorňujeme, že položka 11 stávající bod 2 (nově bod 3) 
přílohy zákona o soudních poplatcích neobsahuje text „a 
e)“. Navrhujeme proto v předmětném novelizačním bodu 
text „a e)“ nahradit textem „a c)“.   
 Tato připomínka je zásadní  

Vyhověno jinak. 
Novelizace položky č. 11 zákonem č. 87/2015 Sb. nevzala v potaz 
pozbytí platnosti změn provedených zákonem č. 335/2014 Sb. Existují 
rozdílné interpretace vztahu těchto novel a různé právní informační 
systémy tak uvádí rozdílná platná znění položky 11. 
 
S ohledem na skutečnost, že Ministerstvo spravedlnosti by mělo 
v novele, která je již ve vnějším připomínkovém řízení, tyto nedostatky 
odstranit, volí se v tomto případě úprava novelizačního bodu tak, aby 
nezávisel na znění nejasné části stávajícího ustanovení, ale té části, o 
které není pochyb. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Ministerstvo spravedlnosti s vypořádáním souhlasí. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

1. D K materiálu: Předkládaný materiál obsahuje značné množství 
legislativně-technických chyb, které by měly být odstraněny, a proto 
doporučujeme provést celkovou revizi tohoto materiálu ve smyslu 
uvedeném. Níže uvádíme pouze některé názorné příklady.  
K čl. I bod 5., 31., 119.: Vzhledem ke skutečnosti, že se předmětným 
novelizačním bodem mají doplnit určitá slova či slovo až na konec 
daného ustanovení, tedy nikoli před čárku, tečku nebo středník, nelze 
použít obratu „na konci textu“ ve smyslu čl. 58 odst. 9 Legislativních 
pravidel vlády. S ohledem na uvedené doporučujeme slovo „textu“ 
odstranit. 

 
 
 
 
Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
 
 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

2. D K čl. I bod 26.: Z formálního hlediska doporučujeme na konec 
nahrazujících slov doplnit uvozovky. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

3. D K čl. I bod 37.: Doporučujeme materiál změnit ve smyslu čl. 58 odst. 4 
písm. b) Legislativních pravidel vlády tak, že se slova „odst. 2 se na 
konci písmene b)“ nahradí slovy „se na konci odstavce 2“. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

4. D K čl. I bod 40., 105., 115. a 116.: Upozorňujeme, že předmětné 
novelizační body uvádějí slova „na konci“, avšak z jejich samotného 
textu není zcela jasné, zda je předkladatelem zamýšleno provést danou 
změnu na konci paragrafu, odstavce, věty či určitých slov. 
Doporučujeme předmětné novelizační body doplnit a změnit ve smyslu 
uvedeném.  

Nevyhověno. 
Materiál odpovídá legislativním pravidlům vlády, přičemž rozsah 
dotčeného textu je vždy vymezen na začátku novelizačního bodu.  
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8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

5. D K čl. I bod 49.: Obdobně, jako v naší první připomínce, doporučujeme 
slovo „textu“ z předmětného novelizačního bodu odstranit. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

6. D K čl. I bod 58.: Vzhledem ke skutečnosti, že doplňovaný text obsahuje 
slova, doporučujeme ve smyslu čl. 58 odst. 7 Legislativních pravidel 
vlády nahradit slova „doplňuje text“ slovy „doplňují slova“. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

7. D K čl. I bod 61.: Z formálního hlediska doporučujeme slovo „se“ před 
slovem „nahrazuje“ odstranit. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

8. D K čl. I bod 78.: Upozorňujeme, že text „100 EUR“ by měl být, 
ve smyslu čl. 43 odst. 2 a čl. 57 odst. 4 písm. k) Legislativních pravidel 
vlády, označen jako „částka“, tedy nikoli pouze „text“. Doporučujeme 
materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

9. D K čl. I bod 134.: Vzhledem ke skutečnosti, že je navrhováno na konec 
uvedeného ustanovení doplnit 2 věty, doporučujeme slova „doplňuje 
věta“ nahradit slovy „doplňují věty“. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

10. D K čl. I bod 147. [k § 33 odst. 1 písm. b)], bod 217. [k § 53 odst. 2 písm. 
b)] a bod 220. [k § 54 odst. 7 písm. g)]: S ohledem na čl. 42 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme před slovo „nebo“ vložit 
čárku. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

11. D K čl. I bod 183.: Doporučujeme slovo „písmeno“ nahradit textem 
„písm.“, jak stanovuje čl. 56 odst. 4 písm. g) Legislativních pravidel 
vlády. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

12. D K čl. I bod 197. [k § 48a odst. 2 písm. a) a c)]: S ohledem na čl. 42 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády doporučujeme slovo „nebo“ 
umístit až mezi poslední dva pododstavce, tedy na konec navrhovaného 
písmene c). 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

13. D K čl. III bod 12.: S ohledem na platné znění s vyznačením 
navrhovaných změn upozorňujeme, že v předmětném novelizačním 
bodě uvedený text je vkládán až za čárku, která následuje po čísle „10“. 
Doporučujeme výše uvedené v materiálu zohlednit a materiál v daném 
ohledu změnit. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

14. D K čl. III bod 41.: Doporučujeme slovo „zrušuje“ uvést až na konci 
předmětného novelizačního bodu obdobně, jako v čl. 56 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

15. D K čl. III bod 43., 53. až 59., 61. a 62.; čl. XXII bod 12.: 
Upozorňujeme, že texty uvedené v předmětných bodech obsahují slovo 
„nebo“ a neměly by být označovány jako „text“ ve smyslu čl. 57 odst. 
3 Legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

16. D K čl. III bod 45.: Z formálního hlediska doporučujeme slovo „slovem“ 
nahradit slovem „slovy“, neboť nahrazující text obsahuje dvě slova. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
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tělovýchovy 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

17. D K čl. III bod 50.: S ohledem na čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme slova „, x) a“ nahradit slovem „až“. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

18. D K čl. III bod 68.: Doporučujeme předmětný novelizační bod 
formulovat ve smyslu čl. 58 odst. 6 písm. e) Legislativních pravidel 
vlády, tedy nahradit slova „se v písmeni c)“ slovy „písm. c) se“. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

19. D K čl. III bod 71.: Z formálního hlediska doporučujeme slovo „zrušují“ 
nahradit slovem „zrušuje“. 

Nevyhověno. 
Zrušují se dvě části ustanovení, resp. dva „texty“, použití množného 
čísla tak považujeme za vhodné. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

20. D K čl. IX bod 1.: Vzhledem ke skutečnosti, že nahrazovaný text 
„a která“ obsahuje dvě slova, doporučujeme slova „slovo „a která“ se 
nahrazuje“ nahradit slovy „slova „a která“ se nahrazují“. Dále také 
doporučujeme z formálního hlediska zrušit slovo „se“ před slovy „na 
konci“. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

21. D K čl. XV bod 12.: S ohledem na čl. 57 odst. 2 písm. c) Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme text „odst.“ nahradit slovem „odstavec“. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

22. D K čl. XXII bod 4.: Doporučujeme text „odst. 1“ nahradit slovy 
„odstavce 1“, ve smyslu čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. 
Závěr 
Doporučujeme materiál upravit dle výše uvedených připomínek 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 1. Z Zásadní připomínky: 
 
Obecně – k sankcím za přestupky: 
Ve zvláštní části důvodové zprávy požadujeme uvést bližší souhrnné 
odůvodnění navržených sazeb pokut u zakotvovaných kvalifikovaných 
skutkových podstat přestupků a bližší odůvodnění rozdílných sazeb u 
různých subjektů (viz např. § 44 odst. 3). Popřípadě požadujeme 
doplnit shrnutí, v jakém rozsahu je navržená úprava správních trestů 
implementací, respektive výsledkem harmonizace s právem Evropské 
unie, a to v souladu s bodem 2. 5. Zásad tvorby právní úpravy 
přestupků. Odůvodnění v obecné části důvodové zprávy není 
dostatečné (bod 2. 3 a 3. 3 důvodové zprávy). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vyhověno. 
Veškeré nově zakotvované kvalifikované skutkové podstaty představují 
transpozici čl. 59 odst. 1 až 3 AML směrnice. Tento článek se vztahuje 
alespoň na porušení povinností vycházejících z jejího čl. 10 až 24, 33 až 
35, 40, 45 a 46, která byla spáchána závažným způsobem, opakovaně 
nebo soustavně. V souladu s čl. 59 odst. 2 musí být možné uložit za 
porušení těchto povinností tresty vymezené v tomto odstavci a 
v odstavci 3, přičemž právě odstavec 3 diferencuje, pokud jde o horní 
hranici sazby pokuty, mezi typy povinných osob. V tomto směru 
představuje návrh harmonizaci s evropským právem. Tato skutečnost je 
o to naléhavější, že předmětná úprava byla obsažena již ve IV. AML 
směrnici a za neprovedení její řádné transpozice již byl s Českou 
republikou zahájen infringement. 
V rámci Zásad tvorby právní úpravy přestupků se tedy na nově 
zakotvované kvalifikované skutkové podstaty vztáhne bod 2.5.1 tohoto 
dokumentu. 
Důvodová zpráva byla doplněna o odkaz na příslušné transponované 
ustanovení IV. AML směrnice (čl. 59) a o rozvedení způsobu zakotvení 
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sankcí (ve zvláštní důvodové zprávě se změny týkají § 44 odst. 3, § 45 
odst. 3, § 46 odst. 5, § 47 odst. 5, § 48 odst. 9, § 48a , § 49 odst. 6 a § 
50a). 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

9. Ministerstvo vnitra 2. Z K čl. I bodu 173 – k § 43 odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb.: 
Požadujeme upřesnit subjekty tohoto přestupku, neboť tyto 
neodpovídají subjektům povinnosti, jejíž porušení je postihováno (§ 
40a odst. 1). Rovněž jsou některé subjekty předmětného přestupku 
uvedeny dvakrát. 
Konkrétně není povinnost mlčenlivosti podle § 40a daného zákona 
výslovně uložena zaměstnanci a členovi příslušné profesní komory a 
též není výslovně uložena fyzické osobě, která je pro příslušnou 
profesní komoru činná na základě jiné než pracovní smlouvy. 
S ohledem na to, že příslušná profesní komora je též dozorčím úřadem 
[dle § 35 odst. 1 písm. d)], její zaměstnanci spadají pod subjekt 
přestupku „zaměstnanci jiného dozorčího úřadu“, a fyzické osoby pro 
ni činné na základě jiné než pracovní smlouvy spadají pod subjekt 
přestupku „fyzické osoby, které jsou pro jiný dozorčí úřad činné na 
základě jiné než pracovní smlouvy“; jejich zvláštní uvedení jako 
subjektů přestupku je proto nadbytečné a matoucí. Členu profesní 
komory pak není povinnost podle § 40a odst. 1 vůbec uložena, bude 
proto nutné tento subjekt z dané skutkové podstaty vypustit (popřípadě 
tomuto subjektu též uložit povinnost dle § 40a odst. 1). Dvakrát je také 
uveden zaměstnanec Rady pro veřejný dohled nad auditem a fyzická 
osoba, která je pro Radu pro veřejný dohled nad auditem činná na 
základě jiné než pracovní smlouvy. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vyhověno. 
Materiál byl upraven tak, že jsou za přestupky odpovědny všechny 
osoby, kterým je povinnost mlčenlivosti uložena. Ustanovení § 43 odst. 
3 tedy zní: „(3) Zaměstnanec Úřadu, jiného dozorčího úřadu nebo 
Rady pro veřejný dohled nad auditem anebo fyzická osoba, která je pro 
Úřad, jiný dozorčí úřad nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem 
činná jinak než na základě pracovní smlouvy, se dopustí přestupku tím, 
že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 40a.“ 
 
Tato konkrétní textace pak co do subjektů, na něž originárně povinnost 
dopadá, odpovídá § 40a odst. 1, který zní: „(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 
jinak než na základě pracovní smlouvy, povinni zachovávat mlčenlivost 
o totožnosti oznamovatele podle § 34a.“ 
 
Co se týká rozsahu subjektů, kterým bude povinnost mlčenlivosti 
uložena, jejich konečná množina závisí ještě na výsledku vypořádání 
s jiným připomínkovým místem, nicméně připomínce bude vyhověno, i 
pokud se okruh těchto subjektů změní. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

9. Ministerstvo vnitra 3. Z K čl. I bodu 197 – k § 48a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 253/2008 Sb.: 
V písmech a) a b) požadujeme slova „pro boj proti legalizaci výnosů z 
trestné činnosti a financování terorismu“ nahradit slovy „vnitřní 
kontroly ke zmírňování a účinnému řízení rizik“ tak, aby ustanovení 
korespondovala s povinnosti uloženou v § 21 odst. 7. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vyhověno jinak. 
Materiál byl upraven tak, že v souladu s ustanovením § 21 odst. 1, na 
který se předmětná ustanovení odst. 6 a 7 odkazují, byla slova „pro boj 
proti legalizaci“ nahrazena slovy „vnitřní kontroly ke zmírňování a 
účinnému řízení rizik legalizace“. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

9. Ministerstvo vnitra 4. Z K čl. I bodu 197 – k § 48a odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb.: 
Požadujeme ustanovení revidovat. Domníváme se, že by slova „která 
má pobočku nebo provozovnu ve třetí zemi“ měla být s ohledem na 
znění § 24a odst. 1 předmětného zákona nahrazena slovy „která má 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
 
Vyjádření k vypořádání 
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pobočku nebo dceřinou společnost ve třetí zemi“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

9. Ministerstvo vnitra 5. Z K čl. I bodu 207 – k § 50a odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb.: 
1. Ve zvláštní části důvodové zprávy postrádáme bližší 

odůvodnění daného přestupku (tj.  odůvodnění konstrukce 
přestupku, kdy se fyzická osoba dopustí přestupku, aniž by 
byla subjektem povinností, jejichž porušení je tímto 
přestupkem postihováno) a odůvodnění zejména objektivní 
stránky skutkové podstaty. Požadujeme toto bližší vymezení 
přestupku doplnit alespoň do důvodové zprávy. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

Vyhověno. 
Důvodová zpráva byla upravena následovně. Vkládá se druhý odstavec, 
který zní: „Vzhledem k šíři okruhu povinných osob a vážnosti zájmu na 
provádění základních AML opatření byla zvolena pro transpozici 
příslušného ustanovení IV. AML směrnice nikoliv zcela obvyklá 
konstrukce, kdy ustanovení upravující trest zakládá povinnost (obdobně 
je konstruován trestní zákon) i fyzických osob, které předmětnou 
činnost reálně vykonávají (povinnosti podle AML zákona mají povinné 
osoby, což jsou ve většině případů právnické osoby). Přestupek tedy 
spáchá osoba, která je „zdrojem“ protiprávního jednání/stavu, na jehož 
základě právnické osobě vzniká odpovědnost za přestupek. Z hlediska 
jejího jednání je, vzhledem k podstatě „zdrojových“ přestupků 
jednoznačné, že se bude jednat i o nedbalostní přestupky, a zároveň 
většina skutkových podstat bude spočívat v opomenutí konkrétních 
úkonů.“ 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

9. Ministerstvo vnitra 6. Z K čl. I bodu 207 – k § 50a odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb.: 
2. Požadujeme ustanovení upravit, neboť není jasné, co znamená 

to, že fyzická osoba způsobí, že se právnická osoba dopustí 
přestupku, tedy zda slovo „způsobí“ má předestírat, že fyzická 
osoba svým jednáním naplní znaky skutkové podstaty 
přestupku právnické osoby, či zda má mít slovo „způsobí“ jiný 
význam. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

Vyhověno jinak. 
Byla upravena důvodová zpráva tak, aby bylo zdůrazněno, že 
významem slova „způsobí“ je, že fyzická osoba svým jednáním naplní 
znaky skutkové podstaty přestupku právnické osoby. Tvorba konstrukce 
uvedené skutkové podstaty a její legislativní vyjádření byla provedena 
na základě konzultace a doporučení katedry správního práva a správní 
vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy a danou formulaci 
považujeme za dostatečně jasnou. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

9. Ministerstvo vnitra 7. Z K čl. I bodu 207 – k § 50a odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb.: 
3. Požadujeme vyjasnit otázku liberace právnické osoby, tj. 

zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek ve 
smyslu § 21 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich. Je otázkou, zda má fyzická osoba za 
tento přestupek odpovídat i v případě, kdy bude právnická 
osoba, která se dopustila předmětného přestupku, liberována, 
anebo zda v takovém případě fyzická osoba za přestupek 
odpovídat již nemá. Domníváme se, že z navrhovaného znění 
vyplývá, že v případě, kdy bude právnická osoba liberována, 

Vyhověno.  
Záměrem ustanovení § 50a AML zákona je, aby fyzické osoby byly 
odpovědné za přestupek i v případě, že právnická osoba se 
odpovědnosti za přestupek zprostí. 
 
Dle formulace ustanovení § 21 zákona o odpovědnosti za přestupky 
jsme měli za to, že v případě liberace přestupek spáchán byl 
(„Právnická osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že 
vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku 
zabránila.“), ale odpovědnost právnické osoby následně zanikne nebo ji 
za přestupek nelze stíhat. Tomu nasvědčuje i první odstavec str. 21 
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tak fyzická osoba též nebude za tento přestupek odpovídat. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

Průvodce zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich (2. doplněná verze, aktualizovaná ke dni 19. ledna 2018).  
 
Pokud však přestupek v případě liberace spáchán vůbec nebyl, jak lze 
dovozovat ze strany 23 téhož materiálu a z formulace předmětné 
připomínky, uvádíme, že otázka liberace byla vyjasněna tak, že byla 
skutková podstata přestupku rozšířena i o tyto případy. Pro takový 
případ navrhujeme následující znění: 
 
„(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 nebo že právnická osoba poruší povinnosti, které by byly tímto 
přestupkem, pokud by se nezprostila odpovědnosti podle § 21 zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.“ 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním s tím, že se ztotožňuje s 
rozšířením skutkové podstaty přestupku podle § 50a odst. 1, tedy s jeho 
nově navrženým zněním. 
 
Reakce na vyjádření 
Text ustanovení byl upraven podle znění, se kterým souhlasí 
Ministerstvo vnitra s tím, že v reakci na vypořádání připomínky jiného 
připomínkového místa došlo k rozšíření pravidla obsaženého v tomto 
ustanovení i na zaměstnance povinných osob, které jsou fyzickou 
osobou. 

9. Ministerstvo vnitra 8. Z K čl. I bodům 207 a 208 – k § 50a odst. 3 a § 51a zákona č. 253/2008 
Sb.: 
Požadujeme vyjasnit povahu zákazu vykonávat funkci člena 
statutárního orgánu jakékoli povinné osoby a vykonávat závislou práci 
jako vedoucí zaměstnanec jakékoli povinné osoby, přičemž se 
domníváme, že jde o správní trest zákazu činnosti podle § 47 zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Pokud má 
být tento trest správním trestem zákazu činnosti, pak s ohledem na 
možné nejasnosti týkající se především zákazu vykonávat funkci člena 
statutárního orgánu (neboť tento zákaz ne zcela přesně odpovídá 
zákazu činnosti) považujeme za vhodné v tomto ustanovení nahradit 
slova „zákaz vykonávat funkci člena statutárního orgánu jakékoli 
povinné osoby a vykonávat závislou práci jako vedoucí zaměstnanec 
jakékoli povinné osoby“ slovy „zákaz činnosti“ a přidat další odstavec, 
který bude popisovat způsob výkonu daného správního trestu, a to 

Vyhověno jinak. 
Navrhovaný § 51a byl vypuštěn, přičemž v rámci § 50a odst. 2 a 3 nově 
zní:  
„(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit 
a)  pokutu do výše 100 000 Kč, nebo 
b) zákaz činnosti. 
(3) Podle odstavce 2 písm. b) lze fyzické osobě uložit zákaz výkonu 
funkce člena statutárního orgánu jakékoli povinné osoby a výkonu 
závislé práce vedoucího zaměstnance jakékoli povinné osoby.“ 
Jedná se tak o potvrzení speciální modality zákazu činnosti k této 
konkrétní skutkové podstatě, která spočívá v možnosti rozšířit klasický 
zákaz činnosti i do oborů podnikání odlišných povinných osob, které 
nemusí nutně souviset s oborem podnikání předmětné povinné osoby, 
v které daná fyzická osoba přestupek spáchala. Samotná doba trvání 
zákazu je pak ponechána na obecné úpravě. Oproti navržené variantě 
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například následovně:  
„(4) Zákaz činnosti podle odstavce 3 spočívá v tom, že se fyzické 
osobě uvedené v odstavci 3 znemožní vykonávat závislou práci jako 
vedoucí zaměstnanec jakékoli povinné osoby a výkon funkce člena 
statutárního orgánu jakékoli povinné osoby, a to po stanovenou dobu.“. 
Má-li se jednat o správní trest zákazu činnosti, pak je možné § 51a 
vypustit, neboť dle § 47 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich je možné zákaz činnosti uložit nejdéle na 3 roky (ledaže 
zvláštní zákon stanoví jinak), popřípadě bude nutné toto ustanovení s 
ohledem na případnou akceptaci navrhovaných změn upravit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

v připomínce se však jedná pouze o možnost správního orgánu udělení 
sankce v takovém rozsahu, nikoliv o povinnost takovýto trest 
obligatorně uložit v plné výši. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

9. Ministerstvo vnitra 9. Z K čl. I bodu 217 – k § 53 zákona č. 253/2008 Sb.: 
Požadujeme vyjasnit vztah ustanovení § 53 ke správnímu trestu 
zveřejnění rozhodnutí o přestupku podle § 50 zákona o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich. Předpokládáme, že se o tento správní trest 
jednat nemá, považujeme proto za vhodné, aby alespoň ve zvláštní 
části důvodové zprávy bylo uvedeno, že se o tento správní trest 
nejedná. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vyhověno. 
Do důvodové zprávy k příslušnému bodu byl doplněn následující text: 
„Nejedná se přitom o správní trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku ve 
smyslu § 50 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Trest 
zveřejnění rozhodnutí o přestupku jako jeden z druhů trestu, je 
v souladu s požadavky AML směrnice uveden samostatně u každé 
jednotlivé skutkové podstaty jako jeden z druhů trestu.“ 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

9. Ministerstvo vnitra 10. Z K čl. II – k přechodnému ustanovení: 
V bodě 6 přechodných ustanovení požadujeme nahradit slovo 
„postupuje“ slovem „posuzuje“ anebo ustanovení upravit jiným 
způsobem dle záměru předkladatele, neboť protiprávní jednání nelze 
postupovat. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

9. Ministerstvo vnitra 11. Z K čl. III bodu 7 – k § 16a odst. 2 až 5 zákona č. 186/2016 Sb.: 
1. Není nám zcela zřejmý vztah mezi ustanovením uvedeným 

v odstavci 2 a ustanovením zakotveným v odstavci 3. 
Domníváme se, že v odstavci 3 by mělo být nejspíše 
specifikováno, že se jedná o „zapisované údaje“. Pokud tato 
skutečnost není předkladatelem zamýšlena, doporučujeme 
dané odstavce spojit. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno jinak. 
Odstavec 3 stanoví lhůtu k provedení úkonů podle odstavců 1 a 2. 
V odstavci 3 bylo doplněno, že jde o „zápis nebo výmaz fyzické 
osoby“.  
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem vypořádání. 

9. Ministerstvo vnitra 12. Z K čl. III bodu 7 – k § 16a odst. 2 až 5 zákona č. 186/2016 Sb.: 
2. Požadujeme úpravu ustanovení odstavce 5, neboť se jedná o 

podstatnou odchylku od správního řádu. Nepovažujeme za 
vhodné vyloučit aplikaci celého správního řádu. Požadujeme 
řádně odůvodnit, proč se na zápis a výmaz z rejstříku z moci 
úřední nemá použít část čtvrtá správního řádu. Odůvodnění 
obsažené ve zvláštní části důvodové zprávy nelze považovat za 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven  
 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem vypořádání. 
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dostatečné. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

9. Ministerstvo vnitra 13. Z K čl. III bodu 7 – k § 16a odst. 2 až 5 zákona č. 186/2016 Sb.: 
3. Navrhujeme ustanovení revidovat i ve smyslu použitých 

odkazů. Například odstavec 5 by měl odkazovat 
pravděpodobně na odstavec 4, nikoli na odstavec 3. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem vypořádání. 

9. Ministerstvo vnitra 14. Z K čl. III bodu 7 – k § 16a a 16b zákona č. 186/2016 Sb.: 
Požadujeme vyjasnit, jaký má být procesní postup, pokud se fyzická 
osoba nechá v souladu s § 16b odst. 1 na vlastní žádost zapsat do 
rejstříku, následně uplyne 1 rok a nastane u ní některý z důvodů pro její 
zápis do rejstříku z moci úřední (§ 16a odst. 1), přičemž osoba v 
souladu s § 16b odst. 3 požádá o výmaz z rejstříku. Domníváme se, že 
v takovém případě by mělo dojít k jejímu výmazu a následnému zápisu 
podle § 16a odst. 1, neboť z navrhovaného ustanovení § 16b nevyplývá 
možnost, že by za splnění podmínek odstavce 3 tohoto ustanovení 
Ministerstvo financí výmaz z rejstříku neprovedlo. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vyhověno. 
Text důvodové zprávy byl upraven. 
V případě vícečetného zápisu se osoba z rejstříku vymaže až ve chvíli, 
kdy pomine poslední důvod zápisu. 
AISG umožní zápis více důvodů jedné fyzické osobě. Pokud tedy bude 
vymazán jeden důvod, ale zároveň další existující důvod stále trvá, 
osoba je stále uvedena v rejstříku vyloučených osob. Ke každému 
z důvodu zápisu se přistupuje samostatně a sám o sobě má účinky 
zápisu. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem vypořádání. 

9. Ministerstvo vnitra 15. Z K čl. III bodu 23 – k § 110b odst. 1 písm. c) zákona č. 186/2016 Sb.: 
Není nám zcela zřejmé, co je myšleno „odůvodněnými případy“. 
Konstrukci, kdy Ministerstvo financí bude oprávněno z moci úřední 
změnit nebo doplnit podmínky pro řádný výkon odborného posuzování 
a osvědčování stanovené v dosavadním pověření k odbornému 
posuzování a osvědčování, a to tehdy, bude-li se jednat o odůvodněný 
případ, nepovažujeme s ohledem na právní jistotu držitelů pověření k 
odbornému posuzování a osvědčování za vhodnou. Požadujeme proto 
bližší odůvodnění tohoto ustanovení a úpravu ve smyslu rozvedení 
„odůvodněných případů“, anebo vypuštění ustanovení. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vyhověno. 
Text důvodové zprávy byl upraven. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem vypořádání. 

9. Ministerstvo vnitra 16. Z K čl. III bodu 25 – k § 112b odst. 1 písm. d) zákona č. 186/2016 Sb.: 
V důvodové zprávě není uvedeno, proč se nebude k oznámení, které 
trpí vadami, přihlížet. Správní řád obsahuje úpravu, dle které se má 
postupovat v případě vad podání (k tomu viz § 37 odst. 3 správního 
řádu), kdy správní orgán pomůže podateli nedostatky odstranit nebo ho 
vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. 
Nepovažujeme za důvodné se od této úpravy v tomto případě 
odchylovat. Požadujeme ustanovení v daném smyslu upravit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem vypořádání. 

9. Ministerstvo vnitra 17. Z K čl. III bodu 25 – k § 112b odst. 4 zákona č. 186/2016 Sb.: 
1. Nepovažujeme za vhodné, aby se k žádosti v případě 

Vyhověno jinak. 
Na základě konzultací a vypořádání s připomínkovým místem zde bude 
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nepřiložení určitých dokumentů nepřihlíželo. Správní řád 
obsahuje úpravu, dle které se má postupovat v případě vad 
žádosti (viz § 45 odst. 2 správního řádu), dle níž v případě vad 
žádosti pomůže správní orgán žadateli nedostatky odstranit na 
místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu 
přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění 
nedostatků v této lhůtě. Požadujeme tuto úpravu zachovat i 
v tomto případě. 

 Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

aplikováno odložení věci.  
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem vypořádání. 

9. Ministerstvo vnitra 18. Z K čl. III bodu 25 – k § 112b odst. 4 zákona č. 186/2016 Sb.: 
2. Upozorňujeme, že v materiálu, který obsahuje platné znění 

předmětného zákona s vyznačením navrhovaných změn, je 
ustanovení uvedeno v odlišné podobě. Požadujeme oba texty 
sjednotit. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

Vyhověno. 
Text platného znění byl upraven. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem vypořádání. 

9. Ministerstvo vnitra 19. Z K čl. III bodu 25 – k § 112c odst. 5 zákona č. 186/2016 Sb.: 
Obdobně jako u výše uvedené připomínky k navrhovanému ustanovení 
§ 112b odst. 4 je dle našeho názoru nevhodné odchylovat se od úpravy 
obsažené v § 45 odst. 2 správního řádu (postup v případě vad žádosti) a 
požadujeme ji i v tomto ustanovení zachovat. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vyhověno jinak. 
Na základě konzultací a vypořádání s připomínkovým místem v tomto 
případě bude aplikováno odložení věci.  
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem vypořádání. 

9. Ministerstvo vnitra 20. Z K čl. III bodu 63 – k § 123a odst. 1 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb.: 
Vymezení skutkové podstaty, mj. jako „porušení jiné povinnosti při 
odborném posuzování a osvědčování podle předmětného zákona“, je 
příliš obecné. Požadujeme skutkovou podstatu zpřesnit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem vypořádání. 

9. Ministerstvo vnitra 21. Z K čl. IV – k přechodnému ustanovení: 
Požadujeme vypustit bod 6 přechodných ustanovení pro nadbytečnost. 
To, dle jakého zákona se bude posuzovat odpovědnost za přestupek, je 
upraveno přímo v § 2 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich. Skutečnost, že odpovědnost za přestupek se posuzuje 
podle pozdějšího zákona tehdy, když je to pro pachatele přestupku 
příznivější, nelze zvláštním zákonem vyloučit. Nadto se domníváme, že 
pouhá systematická změna skutkových podstat, kdy se nemění obsah 
skutkových podstat (tyto jsou pouze „přečíslovány“), nezpůsobí, že by 
osoba, která se dopustí těchto přestupků před účinností novely, nebyla 
za tyto přestupky odpovědná v případě, kdy řízení o těchto přestupcích 
bude zahájeno až po účinnosti novely. Jedná se o obsahově shodné 
skutkové podstaty, a tudíž za ně osoba bude odpovědná i v takovém 
případě. Vyloučit pravidlo, kdy se použije zákona pozdějšího, je-li to 
pro pachatele příznivější (zvláště přestane-li být dané jednání 
kriminalizováno), pak není už vůbec přípustné. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem vypořádání. 
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

9. Ministerstvo vnitra 22. Z K čl. XXII bodu 18 – k § 118g zákona č. 304/2013 Sb.: 
Dle návrhu se stanovuje povinnost pro Ministerstvo spravedlnosti 
poskytovat elektronický úředně ověřený částečný opis údajů o 
skutečném majiteli právnické osoby či o skutečném majiteli 
svěřenského fondu. Požadujeme vyjasnit slovní spojení „elektronický 
úředně ověřený částečný opis údajů“. Jsme toho názoru, že 
předkladatel měl pravděpodobně na mysli částečný výpis údajů 
z informačních systémů veřejné správy správci dle zákona č. 365/2000 
Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V daném smyslu je nutné 
ustanovení upravit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vyhověno. 
Materiál byl upraven následovně: 
„18.          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 umožní komukoli 
způsobem umožňujícím dálkový přístup získat o skutečném majiteli 
právnické osoby částečný výpis z evidence skutečných majitelů v 
rozsahu údajů podle věty první nebo potvrzení o tom, že v evidenci 
skutečných majitelů není veden žádný údaj o skutečném majiteli; 
částečný výpis nebo potvrzení se získává pouze v elektronické podobě.  
(2) Soud vydá o skutečném majiteli svěřenského fondu částečný výpis z 
evidence skutečných majitelů v rozsahu údajů podle odstavce 1 věty 
první nebo potvrzení o tom, že v evidenci skutečných majitelů není 
veden žádný údaj o skutečném majiteli, na žádost tomu, kdo prokáže 
zájem v souvislosti s předcházením trestným činům legalizace výnosů z 
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; částečný výpis nebo potvrzení soud vydává pouze v 
elektronické podobě.“. 

CELEX: 32015L0849, 32018L0843“ 
 
V návaznosti na připomínku Ministerstva vnitra byl  pak též upraven čl. 
XXII bod 19, a to následovně.   
„19.          V § 118g se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 
„(4) Soud vydá úplný nebo částečný výpis z evidence skutečných 
majitelů na žádost zapsané osoby; ustanovení § 4 se použije obdobně.“. 
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6. 
CELEX: 32015L0849, 32018L0843“ 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

9. Ministerstvo vnitra 23. Z K čl. XXIV bodu 26 – k § 13 odst. 1 zákona č. 300/2016 Sb.: 
Slova „stanoveným způsobem a ve stanovené lhůtě“ požadujeme 
nahradit slovy „způsobem stanoveným vyhláškou České národní banky 
vydané k provedení § 5 odst. 1 anebo ve stanovené lhůtě“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vyhověno jinak. 
Ustanovení § 13 odst. 1 nyní stanoví, že instituce se dopustí přestupku 
tím, že nesplní povinnost předat České národní bance údaje k zápisu do 
centrální evidence způsobem nebo ve lhůtě stanovenými podle § 5 odst. 
1. Odpovídajícím způsobem však byl upraven i § 5 odst. 1, který nyní 
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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 další 
podrobnosti ke způsobu předání stanoví Česká národní banka 
vyhláškou.“ Tímto (zahrnutím formátu, struktury a náležitostí pod 
způsob předání) dle našeho názoru dochází k zajištění, že přestupkem je 
nedodržení kterékoliv z povinností podle § 5 odst. 1. Odkazovat na 
vyhlášku se nepovažuje za vhodné z důvodu, že tato povinnost plyne již 
ze samotného § 5 odst. 1. (Zároveň by tím mohlo dojít k ohrožení 
jiných právních úprav, které v těchto případech na vyhlášku také 
neodkazují). 
 
Přesné znění tohoto ustanovení však závisí na výsledku vypořádání 
s Českou národní bankou. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

9. Ministerstvo vnitra 24. Z K části devatenácté – k čl. XXVII: 
Požadujeme vypuštění části devatenácté. Je novelizována část z 
rozpracovaného znění návrhu zákona o soukromé bezpečnostní činnosti 
a o změně souvisejících zákonů, konkrétně návrh § 11, jehož znění 
však doznalo změn. V současné době se jedná o § 12 návrhu zákona o 
soukromé bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů. Navíc 
nelze vyloučit, že dojde k jeho dalším změnám, neboť Legislativní rada 
vlády projednávání návrhu zákona přerušila. 
Současně upozorňujeme, že nebývá úplně obvyklé měnit změnovým 
zákonem návrh zákona, který ještě nebyl schválen ani vládou. Nicméně 
změny navrhované Ministerstvem financí do návrhu zákona o 
soukromé bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů budou 
promítnuty. Z tohoto důvodu lze část devatenáctou z předkládaného 
návrhu zákona zcela vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vyhověno. 
Předmětná část bude vypuštěna s tím, že Ministerstvo financí spoléhá 
na to, že relevantní změny budou promítnuty Ministerstvem vnitra. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

9. Ministerstvo vnitra 25. D Doporučující připomínky: 
K čl. I bodu 22 – k § 4 odst. 4 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb.: 
Doporučujeme alespoň v důvodové zprávě vyjasnit pojem „převážný 
prospěch“, resp. jakým způsobem je vyčíslován či vymezován 
ve vztahu k uzavřenému obchodu, neboť se jedná o neurčité a poměrně 
vágní slovní spojení. 

Vyhověno. 
 
Ustanovení § 4 odst. 4  bylo s ohledem na připomínku České národní 
banky č. 25/6 změněno následovně: 
„(4) Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí  
a) skutečný majitel podle zákona upravujícího evidenci 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBMFJ5PRY)



 
 
 

skutečných majitelů a   
b) fyzická osoba, za kterou se obchod provádí.“ 
Obsah tohoto ustanovení však zůstává stejný, proto je i nadále nutné se 
vypořádat s bližším vysvětlením, kdo se touto osobou rozumí. 
 
Důvodová zpráva bude upravena následujícím způsobem. 
 

K bodu 22 (§ 4 odst. 4) 

Problematika transparentnosti vlastnictví je v současné době široce 
řešena a diskutována nejen v souvislosti s předcházením legalizace 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Povinnost zapsat 
svého skutečného majitele do evidence skutečných majitelů mají 
všechny právnické osoby zapsané do některého z veřejných rejstříků 
a všechny svěřenské fondy zapsané do evidence svěřenských fondů. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se tato povinnost nevztahuje pouze na 
povinné osoby, ale na násobně obsáhlejší množinu subjektů, a přesahuje 
tak působnost AML zákona, došlo k vyčlenění této problematiky do 
samostatného zákona (zákon o evidenci skutečných majitelů). 

Evidence skutečných majitelů vznikla již k 1. lednu 2018 na základě 
novely zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že právnické 
osoby zapsané do obchodního rejstříku měly povinnost zapsat svého 
skutečného majitele do 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané 
do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do 
evidence svěřenských fondů) pak musí svého skutečného majitele 
zapsat do 1. ledna 2021. Evidenci skutečných majitelů vedou 
rejstříkové soudy. 

V. AML směrnice vyžaduje, aby údaje zapisované do evidence 
skutečných majitelů byly adekvátní, přesné, aktuální a aby s nesplněním 
této povinnosti byly spojeny účinné, přiměřené a odrazující opatření 
nebo sankce. Navrhované znění ustanovení tak odkazuje na definici 
skutečného majitele ve speciálním zákoně, který implementuje 
příslušný článek V. AML směrnice, a pro účely AML zákona stanoví, 
že je za skutečného majitele považována i osoba, za kterou se obchod 
provádí, což je požadavkem čl. 3 odst. 6 IV. AML směrnice. 

Účelem zjišťování této osoby, označované rovněž jako skutečný 
majitel transakce, je postihnout situace, kdy je transakce cíleně 
konstruována takovým způsobem, aby osoby za ní stojící nebyly 
samy klientem, ani nad ním neměly vlastnické právo nebo kontrolu 
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nad klientem, nicméně si zachovaly schopnost v konečném 
důsledku vykonávat rozhodující vliv na provedení transakce, nebo 
které v konečném důsledku mají z provedené transakce převážný 
prospěch. Typickým příkladem takové konstrukce je použití tzv. 
bílých koní ve snaze zakrýt skutečného majitele transakce. 
 

9. Ministerstvo vnitra 26. D K čl. I bodu 25 – k § 4 odst. 13 zákona č. 253/2008 Sb.: 
Dáváme na zvážení, zda je nezbytné zakotvovat, co se rozumí pro 
účely zákona č. 253/2008 Sb. příslušnou profesní komorou. 
Domníváme se, že se jedná o notoriety, které je zbytečné speciálně 
zakotvovat v normativním textu. 

Nevyhověno. 
Vzhledem k faktu, že termín příslušná profesní komora, se následně 
v normativním textu vyskytuje ve vysoké míře, tak lze považovat 
legislativní uchopení za nezbytné. Zároveň je nutno se též vymezit i 
vůči jiným profesním komorám (lékaři, architekti, případně sporná 
hospodářská či agrární komora), jejichž členové mohou být též 
povinnými osobami v souvislosti se svou činností. Dále vzhledem 
k faktu, že se příslušné profesní komory řadí jako dozorčí úřad, tak je 
nezbytné mít přesně vymezeno, který subjekt oplývá příslušnými 
pravomocemi. 

9. Ministerstvo vnitra 27. D K čl. I bodu 43 – k § 8a zákona č. 253/2008 Sb.: 
K navrhovanému § 8a důvodová zpráva uvádí: „Aby byl zdůrazněn 
význam této metody identifikace, jakož i z důvodu, že na rozdíl od 
metod uvedených v § 11, kdy je vždy přítomen prvek přebírání 
identifikace od soukromého subjektu způsobem, který není prvotně 
určen k tomuto účelu, se zde identifikační údaje zásadně získávají 
přímo z evidencí vedených veřejnou správou, se navrhuje vyčlenit pro 
ni samostatný paragraf.“. 
Upozorňujeme, že tvrzení, že se identifikační údaje získávají zásadně 
přímo z evidencí vedených veřejnou správou, je platné při přihlášení 
pomocí prostředků pro elektronickou identifikaci, které byly vydány 
kvalifikovanými správci v České republice. V rámci oznámených 
systémů elektronické identifikace, které se rovněž považují 
za kvalifikované systémy elektronické identifikace, pokud splňují 
požadavky na značnou a vysokou úroveň záruky, tomu tak vždy být 
nemusí. Doporučujeme důvodovou zprávu k předmětnému ustanovení 
upravit. 

Vyhověno. 
Skutečnost, že ne všechny kvalifikované systémy čerpají identifikační 
údaje přímo z evidencí vedených veřejnou správou, je již ve stávajícím 
znění důvodové zprávy naznačena výrazem „zásadně“. Přesto se však 
důvodová zpráva změní následujícím způsobem, aby tato skutečnost 
byla zdůrazněna. 

K bodu 43 (§ 8a) 

Stanoví se možnost využití elektronické identifikace podle 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. Adaptačním předpisem 
k tomuto nařízení je zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, 
na který navrhované znění odkazuje a který vymezuje kvalifikovaný 
systém elektronické identifikace. S ohledem na nutnost zajištění 
vysokého standardu zjištění totožnosti identifikované osoby, který 
je opodstatněn nejen zájmem na potírání legalizace výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu, ale rovněž potřebou chránit 
soukromoprávní vztahy mezi povinnými osobami a klienty, jejichž 
narušení způsobené rozsáhlým zneužitím identity by mělo významné 
dopady na celou společnost, přičemž tyto zájmy jsou spolu nerozlučně 
spjaty, se navrhuje stanovit požadavek na vysokou úroveň záruky. 

Ustanovení je formulováno tak, aby bylo zřejmé, že je takto možno 
nahradit pouze postup podle § 8 odst. 1 a § 8 odst. 2 písm. a), tedy dílčí 
kroky tvořící součást celého procesu identifikace. Jinými slovy je 
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i nadále nutné provést kroky například podle § 8 odst. 3, 4 nebo 6. 

Aby byl zdůrazněn význam této metody identifikace, jakož i z důvodu, 
že na rozdíl od metod uvedených v § 11, kdy je vždy přítomen prvek 
přebírání identifikace od soukromého subjektu způsobem, který není 
prvotně určen k tomuto účelu, se zde identifikační údaje zásadně 
získávají přímo z evidencí vedených veřejnou správou (v případě 
českých kvalifikovaných systémů, tedy kvalifikovaných systémů 
uvedených v § 3 odst. 1 zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické 
identifikaci, tomu tak bude vždy, avšak v případě zahraničních 
kvalifikovaných systémů uvedených v § 3 odst. 2 tohoto zákona 
tomu tak často není), se navrhuje vyčlenit pro ni samostatný paragraf. 

Elektronická identifikace se svojí spolehlivostí nejvíce blíží identifikaci 
za fyzické přítomnosti a lze říci, že ji v některých ohledech překonává. 
Povinným osobám umožňuje snadno a spolehlivě provádět aktualizaci 
identifikačních údajů v průběhu obchodního vztahu ve smyslu § 8 odst. 
7, a to při každém ztotožnění klienta. Je však třeba rovněž upozornit na 
skutečnost, že stejně jako všechny způsoby identifikace na dálku není 
schopna poskytnout informace dostupné pouze při nezprostředkované 
komunikaci s klientem, například zda je klient doprovázen třetí osobou, 
pod jejímž vlivem jedná, či zda se chová neklidně. 
 

9. Ministerstvo vnitra 28. D K čl. I bodu 67 – k § 11 odst. 7 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb.: 
Doporučujeme ustanovení přeformulovat, neboť v předloženém znění 
je jen velmi obtížně srozumitelné, srov. např. slovní spojení „jestliže 
v případě, že“. 

Nevyhověno. 
Uvedené ustanovení považujeme s přihlédnutím k počtu podmínek, 
které obsahuje, za dostatečně srozumitelné. 

 
9. Ministerstvo vnitra 29. D K čl. I bodu 170 – k § 42 odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb.: 

Doporučujeme upřesnit, jaké „oznámení“ má být vyhotoveno celním 
úřadem (předpokládáme, že se jedná o oznámení podle § 41 odst. 1 až 
4 předmětného zákona). Upřesnění by mohlo být učiněno pomocí 
odkazu na předmětné ustanovení. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 30. D K čl. I bodu 209 – k § 52 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb.: 
Dáváme k opětovnému zvážení, zda učinit příslušnými k projednávání 
přestupků advokátů, notářů, soudních exekutorů, auditorů a daňových 
poradců příslušné profesní komory (respektive i Radu pro veřejný 
dohled nad auditem), neboť ochrana zájmů, které jsou objektem těchto 
přestupků, nepatří do věcné působnosti příslušné profesní komory, 
jelikož nijak nesouvisí s výkonem dané profese. 

Vyhověno částečně. 
Na základě připomínek jiných připomínkových míst (Ministerstvo 
spravedlnosti, komory) materiál doznal změn v tom, že v případě, kdy 
protiprávní jednání odhalí příslušná profesní komora, tak se jedná o 
kárné či disciplinární řízení. Výjimkou je pak profese soudních 
exekutorů, kde bylo vyhověno připomínkovému místu, tj. řízení o 
přestupcích v jejich případě vede Úřad. 
Z hlediska ostatních právních profesí je tedy nově nastavena 
dvojkolejnost procesů zjistí-li komora či Úřad mimo výkon kontroly 
porušení AML zákona, tak tento delikt odstíhá v režimu správního 
disciplinárního deliktu, zjistí- li porušení Úřad při kontrole, tak 
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projedná klasický přestupek. Tento hybridní model byl zvolen zejména 
s ohledem na právo na samosprávu příslušníků těchto profesí a vyšší 
efektivitu jejich kontrolních procesů, jelikož vůči samosprávám nejsou 
příslušníci těchto komor vázáni mlčenlivostí v takovém rozsahu jako 
vůči Úřadu, resp. Jako vůči klasickým správním orgánům. 
Finálně je nutno se ohradit vůči tomu, že výkon AML opatření 
nesouvisí s výkonem právních profesí. Jedná se o činnosti, které každý 
příslušník právních profesí musí ze zákona vykonávat a tedy jsou s 
výkonem těchto profesí jednoznačně spjaté. 

9. Ministerstvo vnitra 31. D K čl. I bodu 217 – k § 53 odst. 3 a 4 zákona č. 253/2008 Sb.: 
Doporučujeme předmětné odstavce spojit do jednoho. Nepovažujeme 
za vhodné a důvodné je rozdělovat a následně stanovit, že „na postup 
podle odstavce 3 se přiměřeně použije odstavec 2“. Nedomníváme se, 
že by jejich spojením bylo ustanovení obtížněji srozumitelné, spíše 
naopak. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. Odst. 3 nově zní: „Orgán, který vydal rozhodnutí 
uveřejněné podle odstavce 1 nebo 2, 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. Na uveřejnění podle věty první se přiměřeně 
použije odstavec 2, vždy se však uveřejní alespoň informace o tom, že 
rozhodnutí bylo zrušeno nebo změněno.“ 

9. Ministerstvo vnitra 32. D K čl. III bodu 22 – k § 110 odst. 4 zákona č. 186/2016 Sb.: 
Doporučujeme odstavec 4 přeformulovat, jelikož po provedení úprav 
dle novelizačního bodu ztrácí svůj smysl. Postačí např. uvést, že: 
„Pověření k odbornému posuzování a osvědčování se vydává nejdéle 
na dobu 5 let a je v něm stanoven rovněž jeho rozsah a podmínky jeho 
výkonu.“. Skutečnost, že rozsah a podmínky stanoví Ministerstvo 
financí, plyne z předchozích odstavců. 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení bylo přeformulováno a zcela převedeno do činného rodu. 
Obdobně byl přeformulován i stávající § 110 odst. 5, který byl přesunut 
do nového § 112a odst. 2. 

9. Ministerstvo vnitra 33. D K čl. III bodu 40 – k § 121a zákona č. 186/2016 Sb.: 
Doporučujeme vyjasnit, z jakého důvodu má být písemnost doručována 
veřejnou vyhláškou v případech, kdy je místo pobytu nebo sídlo 
provozovatele známo a kdy lze doručovat „klasicky“. Domníváme se, 
že možnost doručovat prostřednictvím veřejné vyhlášky by měla 
sloužit pouze v případech, kdy nelze provozovatele snadno zastihnout, 
především tedy pokud není jeho místo pobytu nebo sídlo známo.  

Vysvětleno. 
V oblasti správního práva není zakotven institut mezinárodní 
spolupráce při doručování (na rozdíl od oblasti správy daní nebo 
justice), a to ani na poli členských států Evropské unie, natož mimo 
evropský prostor. V evropském prostoru lze předpokládat spolupráci 
správních orgánů resp. součinnost poskytovatelů poštovních služeb. 
Mimo evropský prostor však doručování vytváří praktické problémy, 
nemalého rázu, a proto se zakotvuje jako výchozí doručování veřejnou 
vyhláškou, a to i v případech, kdy je doručovací adresa známa. Aby 
nedošlo k zásadnímu zásahu do práv adresátů právní normy, budou 
dozorové orgány přesto povinny zaslat písemnost na tuto adresu, avšak 
již bez vlivu na doručení této písemnosti. 

9. Ministerstvo vnitra 34. D K čl. III bodu 50 – k § 123 odst. 3 písm. w) zákona č. 186/2016 Sb.: 
Doporučujeme nahradit slovo „neplní“ slovem „nesplní“ a slovo 
„povinnost“ slovy „některou z povinností“, neboť tyto formulace lépe 
odpovídají zamýšlené skutkové podstatě. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 35. D K čl. III bodu 52 – k § 123 odst. 4 písm. f) zákona č. 186/2016 Sb.: 
S ohledem na formulaci § 112c odst. 4 doporučujeme vypustit slova 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
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„malého rozsahu“. 

9. Ministerstvo vnitra 36. D K čl. III bodu 52 – k § 123 odst. 4 písm. h) zákona č. 186/2016 Sb.: 
Doporučujeme vypustit slova „podle § 112c odst. 1“ pro nadbytečnost, 
postačí odkaz na předmětnou povinnost. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 37. D K čl. XXIII bodu 2 – k § 122 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.: 
Doporučujeme revidovat text odstavce 5 po navrhovaných změnách, 
neboť je dle našeho názoru poněkud zmatečný. Dáváme na zvážení 
uvést úvodní část ve znění: „Vybraného dodavatele, je-li zahraniční 
právnickou osobou, zadavatel ve výzvě podle odstavce 3 vyzve rovněž 
k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci 
skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,“.   

Vyhověno. 
Do materiálu bylo vloženo navrhované znění. 

9. Ministerstvo vnitra 38. D K čl. XXIV bodu 4 – k § 3 písm. d) bodu 5 zákona č. 300/2016 Sb.: 
Slovo „uvádí“ doporučujeme s ohledem na zachování právní jistoty 
nahradit slovem „doloží“, ze kterého jasněji plyne role této osoby, tedy 
zastupování klienta uvedeného v navrhovaném bodu 1 až 4. 

Vyhověno jinak. 
Bod 5 byl upraven následovně: 
„5. osoba, která jedná jménem nebo za klienta podle bodu 1 až 4,“ 
 
 

9. Ministerstvo vnitra 39. D K čl. XXIV bodu 26 – k § 13 odst. 1 zákona č. 300/2016 Sb.: 
Doporučujeme slovo „a“ nahradit slovem „nebo“, aby nedocházelo k 
nejasnostem, zda k naplnění skutkové podstaty postačí nesplnit jednu z 
předmětných povinností, anebo musí být splněny kumulativně. 

Vyhověno jinak. 
Odst. 1 byl upraven následovně „(1) Instituce se dopustí přestupku tím, 
že nesplní povinnost předat České národní bance údaje k zápisu do 
centrální evidence způsobem nebo ve lhůtě stanovenými podle § 5 odst. 
1.“. 

9. Ministerstvo vnitra 40. D Nad rámec návrhu – k § 2 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb.: 
Dáváme na zvážení, zda nerozšířit okruh povinných osob o „osobu 
oprávněnou k obchodování s luxusním zbožím nebo ke 
zprostředkování takových obchodů“, a to s ohledem na skutečnost, že 
luxusní zboží se poměrně často používá pří páchání trestné činnosti. 
Zejména se prostřednictvím luxusního zboží uchovávají výnosy z 
trestné činnosti, používají se ale i k „praní peněz“ a jako prostředek při 
korupčním jednání. 
V případě doplnění prodejců luxusního zboží by bylo nutné do zákona 
doplnit definici luxusního zboží. Jde zejména o zboží, jehož hodnota je 
dána kvalitou a výrobní značkou a v čase neztrácí svoji vysokou 
hodnotu. Typickým luxusním zbožím jsou například některé značky 
automobilů, šperky, hodinky, kabelky, oblečení, či jiné předměty. 
Hodnota se v čase mění méně než u běžného zboží a osoba při nákupu 
obdrží certifikát originality s konkrétním sériovým číslem, jež 
vystavuje daný výrobce. 

 Vysvětleno. 
K zahrnutí dalších povinných osob do působnosti AML zákona by mělo 
dojít pouze na základě výsledků Národního hodnocení rizik praní peněz 
a financování terorismu (NRA). V současné době probíhá druhé kolo 
NRA, které bude mimo jiné zaměřeno právě i na tento druh subjektů. 
Pokud výsledkem NRA bude, že se jedná o subjekty rizikové z hlediska 
praní peněz či financování terorismu, bude následně iniciována 
příslušná legislativní změna.  
 

9. Ministerstvo vnitra 41. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
Obecně: 
V rámci novelizovaných předpisů (i částech novelou nedotčených) 

Nevyhověno. 
Současné znění AML zákona již s termínem „způsobem umožňující 
dálkový přístup“ pracuje, přičemž tento nikdy v praxi nezpůsoboval 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBMFJ5PRY)



 
 
 

dáváme na zvážení v těch případech, kde je to příhodné, nahrazení 
formulace „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ slovy „na svých 
internetových stránkách“. Tímto dojde k přesnému vymezení místa 
uveřejnění, neboť slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ 
znamenají kdekoliv na internetu. 

žádné výkladové problémy. Termín „dálkový přístup“ je blíže 
definován v ustanovení § 2 písm. o) zákona č. 365/2000 Sb., o 
informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako „přístup prostřednictvím sítě 
nebo služby elektronických komunikací (například s využitím 
internetu)“. Nadto je uvedený termín běžně používán i v dalších 
právních předpisech (např. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Všeobecně je v 
praxi vykládán jako opisné označení pro zveřejnění na internetu, resp. 
na webových stránkách – máme za to, že ze znění zcela jednoznačně 
vyplývá, že se jedná o internetové stránky Finančního analytického 
úřadu. 

9. Ministerstvo vnitra 42. D K čl. I bodu 3 – k poznámce pod čarou č. 19 zákona č. 253/2008 Sb.: 
V novelizačním bodě 3 je rušena poznámka pod čarou č. 19, pro kterou 
není v předmětném zákoně upraven žádný odkaz. Není nám v této 
situaci zřejmé [první odkaz na poznámku pod čarou č. 18 je např. až v 
§ 13 odst. 2 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb.], proč je poznámka rušena 
v úvodních novelizačních bodech a nikoli až na konci části první. 
Doporučujeme tento novelizační bod přesunout. 

Nevyhověno. 
Bod zrušující poznámku pod čarou, na kterou zákon neodkazuje, lze 
zařadit jak na začátek, tak na konec materiálu. Přístup zvolený 
v materiálu, tedy zařazení tohoto bodu na začátek materiálu, za 
novelizaci poznámek pod čarou č. 1 a 2, není v rozporu s Legislativními 
pravidly vlády.  

9. Ministerstvo vnitra 43. D K čl. I bodu 5 – k § 2 odst. 1 písm. b) bodu 7 zákona č. 253/2008 Sb.: 
Dle čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidel vlády obrat „na konci textu“ 
vyjadřuje, že určitá slova se doplňují před znaménko, kterým je 
ukončen pododstavec. Uvedeným obratem se tedy znaménko fakticky 
posunuje. Navrhujeme tedy doplňovaná slova uvést ve znění: „, 
s výjimkou vázaného zástupce“. 

Vyhověno jinak. 
Předmětný bod byl v důsledku vypořádání jiných připomínek vypuštěn. 

9. Ministerstvo vnitra 44. D K čl. I bodu 30 – k § 6 odst. 1 písm. j) zákona č. 253/2008 Sb.: 
Ze stylistického hlediska navrhujeme slova „se klient odmítá podrobit 
kontrole“ nahradit slovy „klient odmítá podrobit se kontrole“. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 45. D K čl. I bodu 38 – k § 8 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb.: 
Doporučujeme ustanovení formulačně upravit a zjednodušit. Úvodní 
část by mohla znít např.: „Při zastoupení klienta na základě plné moci 
se plná moc nevyžaduje,… .“. 

Vyhověno jinak. 
Celý § 8 byl v zájmu lepší srozumitelnosti přeformulován, a to 
následovně: 

„§ 8 

Provádění identifikace 

(1) První identifikaci klienta, který je fyzickou osobou, a každé 
fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou, 
provede povinná osoba za fyzické přítomnosti identifikovaného, pokud 
není v tomto zákoně stanoveno jinak. 

(1) První identifikaci klienta, který je 
a) fyzickou osobou, provede povinná osoba za fyzické přítomnosti 

identifikovaného,  
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b) právnickou osobou nebo svěřenským fondem, provede povinná 
osoba za fyzické přítomnosti fyzické osoby jednající za klienta. 

(2) Při identifikaci klienta, který je 
a) fyzickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená 

a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále 
zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, 
který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby 
s vyobrazením v průkazu totožnosti, 

b) právnickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená 
a ověří z dokladu o existenci právnické osoby získaného 
z důvěryhodného zdroje a v rozsahu podle písmene a) provede 
identifikaci fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném 
obchodu; je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající 
osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její 
identifikační údaje za právnickou osobu jedná v daném obchodu 
nebo při vzniku obchodního vztahu., 

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. 

(3) V rámci identifikace klienta povinná osoba zjistí a zaznamená, 
zda klient není politicky exponovanou osobou nebo zda není osobou, 
vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona 
o provádění mezinárodních sankcí. 

(4) Je-li klient zastoupen na základě plné moci, provádí se 
identifikace zmocněnce podle odstavce 2 a dále předložením plné moci; 
tato plná moc se nevyžaduje, jestliže osoba, která jinak nebyla 
zmocněna k nakládání s peněžními prostředky na účtu, ukládá na účet 
hotovost a současně doručuje povinné osobě již vyplněné a oprávněnou 
osobou podepsané doklady, nebo pouze doručuje doklady, na základě 
kterých má být uskutečněna dispozice s peněžními prostředky na účtu.  

(5) Je-li klient zastoupen zákonným zástupcem, nebo 
opatrovníkem, provádí se identifikace zákonného zástupce nebo 
opatrovníka podle odstavce 2. Zákonný zástupce doloží identifikační 
údaje zastoupeného, opatrovník předloží i příslušné rozhodnutí soudu.  

(6) Při dalších obchodech s klientem, který byl již identifikován 
podle odstavce 2, ověří povinná osoba vhodným způsobem totožnost 
konkrétní jednající fyzické osoby. Toto ověření lze provést i bez fyzické 
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přítomnosti klienta, který je fyzickou osobou, nebo fyzické osoby 
jednající jménem klienta, který je právnickou osobou. 

(3) Pokud při první identifikaci klienta jedná za klienta, který je 
fyzickou osobou, zákonný zástupce nebo opatrovník, provede povinná 
osoba identifikaci zákonného zástupce nebo opatrovníka podle 
odstavce 1 a 2. Osoba jednající za klienta je povinna doložit 
identifikační údaje klienta s tím, že fyzická přítomnost zastoupeného 
se nevyžaduje.  

(4) Jedná-li za klienta, který již byl identifikován, jiná osoba, 
provede povinná osoba její identifikaci podle odstavce 1 a 2. 

(5) Při dalších obchodech s klientem, který již byl identifikován, 
nebo jedná-li za klienta jiná osoba, pokud již byli identifikováni klient 
i tato jednající fyzická osoba, ověří povinná osoba vhodným způsobem 
totožnost klienta nebo této jednající fyzické osoby. Ověření lze provést 
i bez fyzické přítomnosti těchto osob a lze k němu využít rovněž 
elektronickou identifikaci, při které se nepoužije kvalifikovaný systém 
elektronické identifikace podle zákona o elektronické identifikaci. 

(6) Jedná-li za klienta jiná osoba, je tato osoba povinna doložit 
oprávnění k tomuto jednání, ledaže je oprávnění k jednání zjistitelné 
z veřejného rejstříku. Povinná osoba ověří, zda a v jakém rozsahu je 
tato osoba oprávněna za klienta jednat.  

(7) Doložení oprávnění k jednání za klienta se nevyžaduje, 
jestliže osoba, která jinak nebyla oprávněna k nakládání s peněžními 
prostředky na účtu, ukládá na účet hotovost a současně doručuje 
povinné osobě již vyplněné a oprávněnou osobou podepsané doklady 
nebo pouze doručuje doklady, na základě kterých má být uskutečněna 
dispozice s peněžními prostředky na účtu. 

(8) V rámci identifikace klienta povinná osoba zjistí 
a zaznamená, zda 
a) klient, fyzická osoba jednající za klienta v daném obchodu nebo 

obchodním vztahu a jeho skutečný majitel, pokud je povinné 
osobě znám, není politicky exponovanou osobou nebo osobou, 
vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle 
zákona o provádění mezinárodních sankcí, a 

b) jiná osoba ve vlastnické nebo řídící struktuře klienta, pokud je 
povinné osobě známa, není osobou, vůči níž Česká republika 
uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění 
mezinárodních sankcí. 
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(7) (9) V době trvání obchodního vztahu nebo při dalších 
obchodech povinná osoba kontroluje platnost a úplnost identifikačních 
údajů klienta, informací získaných v rámci kontroly klienta (§ 9), 
důvodnost zjednodušené kontroly klienta (§ 13) nebo výjimky z kontroly 
klienta (§ 13a) informací získaných v rámci identifikace a kontroly 
klienta, důvodnost zjednodušené kontroly klienta nebo výjimky 
z kontroly klienta a zaznamenává jejich změny. Při stanovení četnosti 
a rozsahu této kontroly povinná osoba vychází z rizikového profilu 
klienta. 

(8) (10) Jestliže povinná osoba při uzavírání obchodu má 
podezření, že klient nejedná svým jménem nebo že zastírá, že jedná za 
třetí osobu, vyzve klienta, aby doložil plnou moc oprávnění podle 
odstavce 3 6. Každý je povinen této výzvě vyhovět, pokud jiný právní 
předpis nestanoví jinak; advokát nebo notář může tuto povinnost vůči 
povinné osobě splnit též předáním kopií příslušných částí dokladů, 
z nichž identifikační údaje zjistil. 

(9) (11) Klient poskytne povinné osobě informace, které jsou 
k provedení identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných 
dokladů. Pokud je klientem svěřenský fond, informuje osoba jednající 
za klienta o této skutečnosti povinnou osobu. Povinná osoba může pro 
účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených 
dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto 
zákona.“ 

9. Ministerstvo vnitra 46. D K čl. I bodu 58 – k § 10 odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb.: 
Navrhujeme text „odst. 3“ vypustit pro nadbytečnost. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 47. D K čl. I bodu 59 – k § 11 zákona č. 253/2008 Sb.: 
Doporučujeme úvodní část novelizačního bodu uvést ve znění: 
„Nadpis § 11 zní:“. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 48. D K čl. I bodu 61 – k § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb.: 
Doporučujeme slovo „se“ za slovem „ním“ vypustit pro nadbytečnost. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 49. D K čl. I bodu 115 – k poznámce pod čarou č. 32 zákona č. 253/2008 Sb.: 
Navrhujeme zrušit poznámku pod čarou pouze slovy: „Poznámka pod 
čarou č. 32 se zrušuje.“, viz např. novelizační bod 16. 

Vysvětleno. 
Platné znění zákona naneštěstí obsahuje dvě poznámky pod čarou č. 32, 
přičemž se má zrušit pouze jedna z nich. Novelizační bod tak 
identifikuje, o kterou z poznámek č. 32 se jedná. 

9. Ministerstvo vnitra 50. D K čl. I bodu 173 – k § 43 odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb.: 
Doporučujeme doplnit chybějící mezeru ve slově „auditempříslušnou“. 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení bylo upraveno následovně: „Zaměstnanec Úřadu, jiného 
dozorčího úřadu nebo Rady pro veřejný dohled nad auditem anebo 
fyzická osoba, která je pro Úřad, jiný dozorčí úřad nebo Radu pro 
veřejný dohled nad auditem činná jinak než v základním 
pracovněprávním vztahu, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost 
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mlčenlivosti podle § 40a.“ 

9. Ministerstvo vnitra 51. D K čl. I bodu 182 – k § 44a odst. 1 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb.: 
Doporučujeme odstranit slova „který je příslušný k řízení o 
nesrovnalosti podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů“ 
pro nadbytečnost, popř. je nutné vložit čárku před slovo „který“. 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení bylo upraveno následovně: 

„§ 44a 
Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných 

majitelů 
(1) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost 
a) upozornit klienta na nesrovnalost podle § 15a odst. 1, nebo 
b) oznámit nesrovnalost soudu podle § 15a odst. 2. 
(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.“ 

9. Ministerstvo vnitra 52. D K čl. I bodu 183 – k § 45 odst. 1 písm. a) zákona č. 253/2008 Sb.: 
Dle čl. 56 odst. 4 písm. g) Legislativních pravidel vlády navrhujeme 
slova „písmeno a)“ nahradit textem „písm. a)“. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 53. D K čl. I bodu 187 – k § 46 odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb.: 
Doporučujeme nahradit slovo „jejich“ slovem „jejích“ anebo slova 
„jejich změnách“ nahradit slovy „její změně“. 

Vyhověno jinak. 
Odst. 2 byl upraven následovně: „(2) Povinná osoba, které je v § 22 
odst. 1 uložena povinnost informovat Úřad o určení kontaktní osoby, se 
dopustí přestupku tím, že neinformuje o určení kontaktní osoby, nebo o 
následných změnách ve stanovené lhůtě.“ 

9. Ministerstvo vnitra 54. D K čl. I bodu 187 – k § 46 odst. 3 a 4 zákona č. 253/2008 Sb.: 
Dáváme na zvážení výměnu pořadí odstavců 3 a 4 tak, aby byla 
nejdříve stanovena sankce za přestupek podle odstavce 1 a až následně 
podle odstavce 2. 
Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. I bodu 200 k § 49 odst. 4 
a 5 zákona č. 253/2008 Sb. 

Nevyhověno. 
Pořadí odstavců se řídí závažností sankcí.  

9. Ministerstvo vnitra 55. D K čl. I bodu 200 – k § 49 odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb.: 
Doporučujeme nahradit slova „povinnosti stanovené“ slovy „některou z 
povinností stanovených“. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 56. D K čl. I bodu 214 – k § 52a odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb.: 
Navrhujeme za znak „§“ vložit chybějící mezeru. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 57. D K čl. III bodu 7 – k § 16b odst. 4 zákona č. 186/2016 Sb.: 
Doporučujeme slovo „vždy“ vypustit pro nadbytečnost. I bez něj je 
z ustanovení patrné, že je nutné v daných případech nechat podpis 
úředně ověřit. 
Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k § 16c zákona o hazardních 
hrách. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 58. D K čl. III bodu 25 – k § 112b odst. 3 písm. c) zákona č. 186/2016 Sb.: 
Doporučujeme za slovo „proveden“ vložit čárku. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBMFJ5PRY)



 
 
 

9. Ministerstvo vnitra 59. D K čl. III bodu 41 – k § 122 odst. 1 písm. h) zákona č. 186/2016 Sb.: 
Navrhujeme slova „zrušuje slovo „nebo“.“ nahradit slovy „slovo 
„nebo“ zrušuje.“. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 60. D K čl. III bodu 43 – k § 122 odst. 2 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb.: 
Obdobně jako v ostatních novelizačních bodech navrhujeme namísto 
formulace „se text … nahrazuje textem … “ využít slovní spojení „se 
slova … nahrazují slovy … “, viz čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády. 
Tuto připomínku vztahujeme i k následujícím bodům čl. III předložené 
novely, např. k bodům 53 až 59. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
 

9. Ministerstvo vnitra 61. D K čl. III bodu 45 – k § 123 odst. 2 písm. h) zákona č. 186/2016 Sb.: 
Navrhujeme slovo „slovem“ nahradit slovem „slovy“. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 62. D K čl. III bodu 68 – k § 133 odst. 1 písm. c) zákona č. 186/2016 Sb.: 
Dle čl. 58 odst. 6 písm. e) Legislativních pravidel vlády navrhujeme 
slova „se v písmeni c)“ nahradit slovy „písm. c) se“. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 63. D K čl. IX bodu 1 – k § 3 odst. 6 zákona č. 523/1992 Sb.: 
Doporučujeme slovo „se“ před slovy „na konci“ vypustit pro 
nadbytečnost a za slova „člena statutárního orgánu“ vložit čárku. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 64. D K čl. X – k přechodnému ustanovení: 
Navrhujeme čárku za slovy „vykonávajícího daňové poradenství“ 
vypustit. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 65. D K čl. XIX bodu 4 – k § 1 odst. 5 písm. c) zákona č. 164/2013 Sb.: 
1. V souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme úvodní část novelizačního bodu uvést ve znění: 
„V § 1 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje 
se písmeno c), které zní:“. 

2. Dále doporučujeme vkládanou poznámku pod čarou č. 3 uvést 
slovy: „Poznámka pod čarou č. 3 zní:“, srov. např. navrhovaný 
bod 1 v čl. XXIV. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
 
 
 
 
Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
 

9. Ministerstvo vnitra 66. D K čl. XXII bodu 12 – k § 68 odst. 3 zákona č. 304/2013 Sb.: 
Navrhujeme slova „vkládá text“ nahradit slovy „vkládají slova“. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

1. Z K novelizačnímu bodu 116 – k ust. § 24a odst. 2 zákona č. 253/2008 
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 253/2008 Sb.“): 
MZV navrhuje přeformulovat první doplňovanou větu, a to tímto jejím 
zněním:  
„Pokud tato opatření nebudou dostatečná, dozorčí úřad na základě 
nedostatků zjištěných při kontrole povinné osobě uloží opatření k jejich 

Nevyhověno. 
Navržené znění ustanovení vychází ze standardní textace, kterou se 
v rámci dozorových oprávnění dozorčím orgánům zakládá pravomoc 
ukládat nápravná opatření, a to i v silně harmonizovaných oblastech 
jako je bankovní regulace nebo regulace podnikání na kapitálovém trhu 
(v těchto případech je znění příslušných směrnic obdobné). V zájmu 
jednotnosti právního řádu se tak ponechává stávající znění ustanovení.  
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nápravě a určí přiměřenou lhůtu k jejich odstranění“. 
Podstatou změny ve formulaci předmětné věty je nahrazení slova 
„může“ a slova „uložit“ slovem „uloží“.  
Tato připomínka je zásadní.  
 
Odůvodnění: 
Ustanovení čl. 45 odst. 5 směrnice 2015/849 Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 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 (dále jen „IV. AML směrnice“), které § 24a odst. 
2 zákona č. 253/2008 Sb. provádí, v dané situaci uložení takovýchto 
opatření nejen umožňuje, ale přímo vyžaduje, tzn. uložení opatření 
k nápravě není pro dozorčí úřad fakultativní jednání, nýbrž jeho 
povinností. Článek 45 odst. 5 IV AML směrnice, jeho příslušná část, 
totiž zní: „Nedostačují-li další opatření, učiní příslušné orgány 
domovského členského státu další opatření v oblasti dozoru;“. 

Máme však za to, že hlavně i z věcného hlediska je daným zněním 
tohoto ustanovení čl. 45 odst. 5 IV. AML směrnice dostatečně a správně 
transponován, a to s ohledem na skutečnost, že nápravná opatření 
nejsou jedinými opatřeními, která lze v daných situacích uplatnit. 
Například v případě bank, kde je primárním dozorčím úřadem Česká 
národní banka, při přetrvávání závažných nedostatků v činnosti banky 
Česká národní banka podle ustanovení § 34 zákona o bankách odejme 
licenci. Pokud by bylo v případě přetrvávaného porušování povinnosti 
stanovené v § 24a AML zákona dozorčím úřadem přistoupeno k tomuto 
ultimátnímu řešení situace, nedává smysl, aby bylo současně povinné 
osobě ukládáno nápravné opatření. Jako vhodné se tak jeví správní 
uvážení ohledně (ne)uložení nápravného opatření ponechat. 
 
Současně je třeba vzít v úvahu, že samotné použití slova „může“ 
v daném ustanovení neznamená umožnění libovůle daného dozorčího 
úřadu, protože správní uvážení je vždy vázáno ústavními limity, které 
byly judikovány jak Ústavní, tak Nejvyšším správním soudem. Lze tak 
uzavřít, že správní orgán má vzhledem k jeho vázanosti ústavními 
zásadami povinnost v případě naplnění zákonných podmínek konat, 
v tomto případě se však na jeho uvážení ponechává, které z opatření 
zvolí (a to buď nápravné opatření nebo opatření finální, kterým je 
například výše uvedené odebrání licence). V případech, ve kterých by 
nebylo možné uložit jiný typ opatření, je zjevné, že by správní orgán 
s ohledem na princip enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí byl 
povinen uložit nápravné opatření. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Ministerstvo zahraničních věcí vypořádání bere na vědomí a na této 
připomínce netrvá. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

2. D K důvodové zprávě, zvláštní části k novelizačnímu bodu 116 (str. 139):  
V návaznosti na výše uplatněnou zásadní připomínku navrhuje MZV 
též související úpravu relevantní pasáže zvláštní části důvodové zprávy. 
Konkrétně MZV navrhuje ve třetí větě textu/odstavce vážícího se 
k novelizačnímu bodu 116 slova „příslušné oprávnění“ nahradit slovy 
„odpovídající povinnost“.  

Vyhověno jinak. 
S ohledem na vysvětlení připomínky níže se ponechává stávající znění 
odůvodnění, které bylo doplněno následovně: 

„Ustanovení § 24a upravuje situace, kdy má povinná osoba pobočku ve 
třetí zemi, ve které právní předpisy neumožňují uplatňovat rovnocenná 
opatření pro předcházení praní peněz a financování terorismu. Jedná se 
o transpozici čl. 45 IV. AML směrnice, kdy se doplňuje výslovná úprava 
postupu v případě, že nejsou opatření přijatá podle § 24 odst. 
2 dostatečná. Z tohoto důvodu se zde stanoví příslušná pravomoc 
dozorčích úřadů, kterou při naplnění zákonem stanovených podmínek 
musí dozorčí úřady vždy využít. Co se týká procesního režimu, ukládají 
se opatření jako opatření k nápravě v rámci kontroly.“ 
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14. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Kabinet vedoucího 

Úřadu vlády 

1. Z K části druhé, bodům 6. a 7.: 
Požadujeme ponechat v zákoně ustanovení v současnosti obsažené v § 
16 odst. 5 písm. c), tedy že „Ministerstvo zapíše z moci úřední do 
rejstříku fyzickou osobu, (…) vůči které je pravomocně zjištěn úpadek 
podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení.“ 
Není-li z technického hlediska možné původní záměr předmětného 
ustanovení realizovat, požadujeme od předkladatele nalezení a realizaci 
jiného způsobu řešení umožňujícího zápis osob, vůči kterým je 
pravomocně zjištěn úpadek podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), do rejstříku osob 
vyloučených z účasti na hazardních hrách. 
 
Odůvodnění: 
Nelze souhlasit s tím, aby osoby, vůči kterým je pravomocně zjištěn 
úpadek podle insolvenčního zákona, byly vyňaty ze skupiny osob 
vyloučených z účasti na hazardních hrách. Navrhované opatření 
nepovažujeme za přínosné z veřejnozdravotního, resp. společenského 
hlediska. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Závěr 
Navrhujeme uplatněné připomínky akceptovat a zapracovat je do 
předkládaného návrhu  

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

1. - Po stránce formální: 
Předkladatel pouze částečně splnil formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 
Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení 
vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Bere se na vědomí. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

2. D Obecně ke srovnávacím tabulkám: 
Některá ustanovení novelizovaná návrhem jsou již v současnosti 
vykazována jako implementační vůči směrnicím ve srovnávacích 
tabulkách. Je-li návrhem do těchto implementačních ustanovení 
zasahováno, je povinností předkladatele tyto tabulky aktualizovat a 
přiložit k návrhu. Změny textu v tomto případě nejsou vždy významné 
pro účely implementace, ale text ve starších verzích srovnávacích 
tabulek nebude odpovídat novelizovanému znění. K dotčeným 
ustanovením předpisů EU postačí ve srovnávací tabulce uvést místo 
celého textu novelizovaného ustanovení pouze identifikační číslo 

Vyhověno. 
Srovnávací tabulky byly upraveny. 
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návrhu. Pokud předkladatel v textu zákona ruší určitá ustanovení, která 
jsou implementační k dosud platným předpisům EU, je nutné vykázat 
jejich implementaci na jiném místě v předložených zákonech či v 
jiných právních předpisech. Příkladmo se jedná o novelizační body 1. a 
4. v části dvanácté (novela zákona č. 164/2013 Sb.), u nichž není vůbec 
doložena srovnávací tabulka ke směrnici Rady 2011/16/EU či směrnici 
Rady 2014/107/EU. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

3. D Ke srovnávací tabulce ke směrnici 2015/849 (AMLD): 
Ve srovnávací tabulce není u čl. 30 odst. 3, čl. 40 odst. 1, čl. 49, čl. 59 
odst. 3 a 4 vykázáno ID tohoto návrhu, ačkoliv na tato ustanovení 
směrnice na několika místech odkazuje rozdílová tabulka. Tabulky by 
si měly vzájemně odpovídat, tudíž je nutno ve srovnávací tabulce 
upravit místa, kde je uváděno ID novely (případně doplnit rozdílovou 
tabulku). 

Vyhověno. 
Srovnávací tabulka byla upravena. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

4. D Ke srovnávací tabulce ke směrnici 2018/843 (AML V): 
Ve srovnávací tabulce není u např. čl. 1 odst. 15 písm. b), čl. 1 odst. 16 
písm. a) a čl. 1 odst. 33 písm. a) a b) vykázáno ID tohoto návrhu, 
ačkoliv na tato ustanovení směrnice na několika místech odkazuje 
rozdílová tabulka. Tabulky by si měly vzájemně odpovídat, tudíž je 
nutno ve srovnávací tabulce upravit místa, kde je uváděno ID novely 
(případně doplnit rozdílovou tabulku). 

Naopak jsou u např. čl. 1 odst. 30 písm. e) (str. 30 ST) a u Změny 
směrnice 2009/138/ES čl. 2 (str. 45 ST) ID návrhu uvedena, aniž by 
byla provazba na tyto články k nalezení v rozdílové tabulce. V druhém 
případě je pak ještě v citaci ustanovení uvedeno, že text je nerelevantní 
z hlediska transpozice. Nutno vyjasnit.  

Vyhověno. 
Srovnávací tabulka byla upravena. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

5. D Ke srovnávací tabulce ke směrnici 2014/56/EU (audity účetních 
závěrek): 
Např. u čl. 1 odst. 2 písm. b), čl. 1 odst. 3 písm. a), čl. 1 odst. 26 písm. 
b) směrnice je uvedeno ID návrhu, aniž by byla provazba na tyto 
články k nalezení v rozdílové tabulce. Nutno uvést do souladu.   

Vyhověno. 
Srovnávací tabulka byla upravena. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

6. D K rozdílové tabulce (RT): 

Pokud je odkazováno na ustanovení AMLD1, která jsou dotčena 
novelizací AML V a spolu s ní tvoří logický celek, doporučujeme 
v části sloupců „Celex č.“ a „ustanovení ..“ uvádět obě celexová čísla a 
ustanovení nikoli podle novelizačních bodů AML V, ale podle 
ustanovení AMLD – týká se to hned jednoho z prvních tam uvedených 
údajů, kdy vůbec není zřejmé, jakého ustanovení AMLD je § 2/1/i) 

Vyhověno. 
Nedostatky v rozdílové tabulce byly odstraněny dle připomínek Úřadu 
vlády České republiky – Odbor kompatibility. 

 
1 AMLD směrnice ve znění směrnice  AML V 
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návrhu transpozicí (jedná se o výjimku z působnosti směrnice AMLD, 
což není z RT patrné). Doporučovali bychom uvést: 32015L0849, 
32018L0843 a článek 2 odst. 1 pododstavec 3 písm. i) a j). Obdobně 
doporučujeme upravit na dalších místech RT (např. na str. 3 – k § 4 
odst. 4, str. 4 – k § 8 odst. 10 atd.) tak, aby tabulka měla vypovídací 
hodnotu.  

Není také možné citovat/transponovat ustanovení AMLD, která byla 
zcela novelizovaná, bez ohledu na AML V (např. v RT k § 33 odst. 2 a 
3 vs. čl. 49). 

Aktuální není odkaz na čl. 44 AMLD (k § 30a odst. 6), i ve spojení 
s údajem uvedeným k § 31 osdt. 3 je vypovídací hodnota zmatečná, viz 
výše zde. 

 

Příloha č. 5, čl. II odst. 2 Legislativních pravidel vlády stanoví, že 
rozdílová tabulka obsahuje na jedné straně buď úplné znění ustanovení 
navrženého zákona nebo nařízení vlády nebo charakteristiku obsahu 
tohoto ustanovení, a na druhé straně tomu odpovídající úplné znění 
normativního ustanovení předpisu EU nebo charakteristiku jeho 
obsahu. Přiložená rozdílová tabulka však na levé straně obsahuje místo 
úplných znění znění novelizačních bodů návrhu. Kontrola souladu 
obsahu předmětných norem je tak značně ztížena. 

Doporučujeme opravit nedostatky v rozdílové tabulce, k tomu viz i 
dále. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

7. D K důvodové zprávě: 
Na str. 151, k bodu 181 - § 44 odst. 3 ve druhém odstavci je třeba 
vypustit slovo „zvlášť“. 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva byla upravena. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

8. D Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

je popsán v důvodové zprávě, viz zejm. bod 5 obecné části (str. 97-98). 
Je ale potřeba více rozebrat, o jaká nařízení, se kterými předkladatel 
deklaruje soulad na str. 98 DZ, se jedná – předpokládáme, že předně 
půjde o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672. 

K úpravě AMLD1 lze ještě poznamenat, že se počítá s vydáním i 
prováděcí legislativy Evropské komise (EK), která upraví např. věci 

Vyhověno. 
Do důvodové zprávy byl do části 5.1 Oblast AML doplněn další bod 

• 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 

 
 
Poslední věta části 5.1 Důvodové zprávy byla upravena následujícím 
způsobem: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBMFJ5PRY)



 
 
 

technických specifikací a postupů nezbytných pro propojení centrálních 
registrů členských států2 (týká se zejm. registru upraveného návrhem 
nového zákona o evidenci skutečných majitelů), EK dále vydává 
nařízení v přenesené pravomoci, kterými vymezuje tzv. vysoce 
rizikové třetí země a identifikuje jejich strategické nedostatky3 a 
vydává také materiály koncepční a doporučující povahy – posouzení 
rizik, která mají dopad na vnitřní trh EU a souvisejí s přeshraničními 
činnostmi4. 

 Dále je právní úprava v souladu s následujícími přímo použitelnými 
nařízeními, která se AML zákonem zapracovávají ale i dalšími 
materiály, vydávanými Evropskou komisí na základě zmocnění 
v AML směrnici: 

• Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze 
dne 14. července 2016, kterým se směrnice (EU) 2015/849 
Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci 
vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky 
ve znění nařízení 2018/105, 2018/2012 a 2018/1467  

• Zpráva Komise Evropskému Parlamentu a Radě o 
posouzení rizik praní peněz a financování terorismu, která 
mají dopad na vnitřní trh a souvisejí s přeshraničními 
činnostmi 

• Zpráva Komise Evropskému Parlamentu a Radě o 
propojení registrů, zřízených na základě AML směrnice 

• Zpráva Komise Evropskému Parlamentu a Radě o 
posouzení rámce spolupráce mezi finančními 
zpravodajskými jednotkami 

 
16. Úřad vlády České 

republiky 
- 

Odbor kompatibility 

9. Z Připomínky a případné návrhy změn:  
Zásadní připomínky: 
K části první – novela zákona č. 253/2008 Sb. 
K bodu 2 – poznámce pod čarou č. 2 ve spojení s částí dvacátou – 
účinnost: 
Upozorňujeme, že nařízení EU 2018/1672 se má použít až od 3. 6. 
2021 – počítá s tím návrh?  
Žádáme předkladatele o vyjádření, případně úpravu návrhu či doplnění 
důvodové zprávy. 

Vyhověno. 
Do části dvacáté Účinnost, bude přidán nový bod v následujícím znění: 
„ustanovení čl. I bodů 2, 166 až 171 a 204, která nabývají účinnosti 
dnem 3. června 2021“. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

10. Z K bodu 9 - § 2 odst. 1 písm. d): Ve zvláštní části důvodové zprávy 
k tomuto ustanovení je uvedeno (str. 115), že ustanovení, resp. jeho 
bod 1, je třeba číst ve spojení s odst. 3 téhož paragrafu 2, ovšem § 2 
odst. 3 pro cit. písm. d) stanoví výjimku. Má být písm. d) ve výjimce 
opravdu obsaženo?  

Zatímco čl. 2 odst. 1 bod 3 písm. d) AMLD stanoví, že mezi transakce, 
které způsobí, že se makléř stane povinnou osobou, se zahrnou 
transakce ve výši od 10 000 EUR („10 000  EUR nebo více“), 
navrhovaný § 2 odst. 1 písm. d) bod 2 takové transakce nezahrnuje (viz 

Vyhověno. 
Odkaz na písmeno d) bude v § 2 odst. 3 vypuštěn. Důvodem pro tuto 
úpravu byla absence povinnosti osob provozujících realitní činnost mít 
speciální živnostenské oprávnění, tj. realitní činnost byla pouze oborem 
živnosti volné. Tato změna je pak úzce svázána se ST 391, bez jehož 
schválení postrádá smysl. 
V § 2 odst. 1 písm. d) bude v bodu 2. namísto „přesáhne 10 000 EUR“ 
uvedeno „dosáhne alespoň 10 000 EUR“. 
 
Z hlediska výkonu daňového poradenství (i v materiální podobě) pak 

 
2 srov. čl. 31a AMLD 
3 srov. čl. 9 AMLD 
4 srov. čl. 6 AMLD 
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sloveso „přesáhne“).  

Čl. 2 odst. 1 bod. 3 písm. a) AMLD zahrnuje též osoby, které poskytují 
podporu nebo poradenství v daňových záležitostech též prostřednictvím 
jiných osob. V navrhované úpravě taková kategorie chybí. 

Čl. 2 odst. 1 bod. 3 písm. a) AMLD obsahuje též kategorii „hmotné 
pomoci“, která se v návrhu neobjevuje. 

Žádáme předkladatele o vyjádření, případně úpravu návrhu. 

v souladu s tuzemským právním řádem není možné poskytovat podporu 
nebo poradenství v daňových záležitostech jiným způsobem, nežli 
způsobem, který umožňuje zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém 
poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daňovém poradenství“), který 
upravuje „poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve 
věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb (dále jen „daně“), jakož i 
ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí“. Z tohoto důvodu nejsou 
návrhem zákona zvlášť upravovány osoby poskytující podporu nebo 
poradenství v daňových záležitostech prostřednictvím jiných osob, 
jelikož se jedná o obchodní společnosti či družstva oprávněné 
vykonávat daňové poradenství pomocí daňových poradců (viz § 3 odst. 
6 zákona o daňovém poradenství). Tyto osoby lze považovat za osoby 
oprávněné k výkonu daňového poradenství ve smyslu odkazu 
uvedeném v návrhu. 
 
Za poskytnutí podpory lze obecně považovat jak poskytnutí podpory 
nemateriální (zejména § 45 občanského zákoníku), tak i podpory 
hmotné (viz např. § 1693 odst. 3 občanského zákoníku, což je uvedeno i 
v důvodové zprávě). Z hlediska transpozice evropského práva se pak 
primárně jedná o následující část čl. 2 odst. 3 písm. a) AML směrnice, 
dle které jsou povinnými osobami „…jakékoli jiné osoby, které se 
zaváží poskytovat hmotnou pomoc, podporu či poradenství v 
daňových záležitostech jako hlavní předmět obchodní či profesní 
činnosti.“. Samotná hmotná pomoc (material aid), není sice zákonem o 
daňovém poradenství uchopena, avšak z ohledem na danou materii a 
účel směrnice se může jednat o omezený okruh činností, např. 
poskytování bankovní záruky pro zajištění kaucí či pro zajištění podle 
zákona o spotřebních daních bankou, či obecně institut ručení. V tomto 
případě však osoby poskytující materiální pomoc jsou již povinnými 
osobami z povahy svého podnikání a to buď jako úvěrová nebo finanční 
instituce, tudíž není potřeba příslušnou povinnost duplikovat. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

11. Z K § 2: 
Čl. 2 odst. 1 bod 3 AMLD stanoví, že povinné osoby jsou fyzické nebo 
právnické osoby pouze při výkonu jejich profesních činností. Žádáme 
vysvětlit, zda a případně kde je uvedené pravidlo transponováno. Je to 
úpravou „která jedná jako taková“ v § 4 odst. 2? 

Vysvětleno. 
Připomínkovým místem dotazovaná norma vyplývá z povahy věci 
z AML zákona jako celku. Samotné zařazení kterékoli osoby do 
kategorie povinných osob je založeno právě na výkonu konkrétní 
profesní činnosti, ať už en bloc pro výkon činností spjatých s určitým 
typem oprávnění, nebo konkrétní výseč činností, která je spjata 
s předmětným typem oprávnění. Jakýkoliv extenzivní výklad by pak 
zpochybňoval základy právního řádu jako celku, jelikož by docházelo k 
aplikaci speciálních norem v oblastech, kde to zákonodárce 
nepředpokládal. 
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I přes výše uvedené na základě obdobných připomínek povinných osob 
bylo toto pravidlo zakotveno v rámci § 4 odst. 2, jak uvádí 
připomínkové místo. Doplňující úprava je pak uvedena i v rámci § 54 
odst. 1. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

12. Z K bodu 16 - § 2 odst. 1 písm. i): 
Zatímco čl. 2 odst. 3 písm. i) AMLD požaduje mezi povinné osoby 
zahrnout 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, vnitrostátní úprava zahrnuje pouze obchodování s 
kulturními památkami nebo s předměty kulturní hodnoty nebo ke 
zprostředkování takových obchodů. Ne všechna umělecká díla jsou 
však kulturními památkami nebo s předměty kulturní hodnoty, 
navržená úprava se tak zdá být užší než AMLD. Žádáme předkladatele 
o vyjádření, případně úpravu návrhu. 

Vyhověno. 
Do návrhu bylo doplněno přesnější vymezení povinné osoby 
obchodující s uměleckými díly, a to odkazem na nově konstituovanou 
přílohu č. 3. Zde jsou pak vymezena umělecká díla, kterých se 
povinnosti podle AML zákona týkají. Výchozím textem pro určení 
uměleckých děl relevantních pro AML zákon byla směrnice č. 
2006/112 - o společném systému daně z přidané hodnoty, kde evropský 
normotvůrce již v příloze č. IX části A tato vymezil. 
Předmětné písmeno zní: 
„i)   osoba 

1.    obchodující s uměleckými díly uvedenými v příloze č. 3 
k tomuto zákonu, jejichž hodnota dosáhne alespoň 10 000 
EUR, kulturními památkami nebo předměty kulturní 
hodnoty, nebo zprostředkovávající takové obchody, 

2.    oprávněná ke skladování uměleckých děl uvedených v příloze 
č. 3 k tomuto zákonu, jejichž hodnota dosáhne alespoň 
10 000 EUR, kulturních památek nebo předmětů kulturní 
hodnoty, pokud k němu dochází ve svobodných pásmech,“  

 
16. Úřad vlády České 

republiky 
- 

Odbor kompatibility 

13. Z K bodu 17 - § 2 odst. 1 písm. l): 
ustanovení lze označit podtržením – čl. 2 odst. 1 bod 3 písm. h) 
AMLD; 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

14. Z K bodu 19 - § 2 odst. 2 písm. a): 
Obdobně i v bodu 19 - § 2 odst. 2 písm. a) níže – není relevantní, zda 
návrhem (ne)dochází k „materiální změně“ – viz DZ na str. 117, ale že 
navržené ustanovení má svůj protějšek v předpisu EU, týká se i dalších 
míst návrhu (naopak podtržením např. nemusí být označen § 22a odst. 
2 - bod 112 – členskému státu je uloženo, aby stanovil povinné osobě 
tam uvedenou povinnost, AMLD však nestanoví podrobnosti, tedy ani 
ne lhůty. To se týká i dalších míst návrhu – např. § 24a odst. 2 posl. 
věta, § 15a odst. 2). 

Jsme názoru, že občanský zákoník již s obratem „organizační složka“ 
neoperuje; nebo je tato terminologie navázána na specifikum 
zahraničních osob? Požadujeme vyjasnit. 

Vyhověno. 
Podtržení byla upravena.  
 
Pojem organizační složka byl z § 2 odst. 2 písm. a) vypuštěn. Pokud by 
zahraniční právnická osoba působila prostřednictvím organizační složky 
(samotný občanský zákoník tento pojem na několika místech i nadále 
používá, byť nikoliv zcela jasně), dopadne na ni úprava pro 
provozovny. 
Upravené znění § 2 odst. 2 písm. a) zní: „a)  zahraniční 
právnická nebo fyzická osoba uvedená v odstavci 1, která na území 
České republiky působí prostřednictvím své pobočky, organizační 
složky nebo provozovny, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí jiná 
forma usazení, než je pobočka, a to v rozsahu činnosti touto pobočkou, 
organizační složkou nebo provozovnou vykonávané,“. 
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16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

15. Z K bodu 22 - § 4 odst. 4: 
V písmeni b) navrženého ustanovení se objevuje další kategorie 
skutečného majitele, která nemá oporu v zákoně upravujícím evidenci 
skutečných majitelů. Požadujeme vyjasnit, o jakou kategorii se jedná, 
neboť máme za to, že by si rozsah pojmu „skutečný majitel“ měl 
v obou zákonech odpovídat tak, aby byla zcela pokryta působnost 
směrnice AMLD. Případně je snad potřeba rozšířit některé ustanovení 
zákona o evidenci skutečných majitelů? 

Vysvětleno. 
V zákoně o evidenci skutečných majitelů je vytvořena definice 
skutečného majitele pro širší použití, nikoliv jen v rámci AML (i když 
vychází z AML směrnice). Pro účely AML je ale nutné, jak požaduje 
AML směrnice v čl. 3 odst. 6 identifikovat tzv. skutečného majitele 
transakce (osobu, v jejíž prospěch se transakce provádí), což ale 
z hlediska dalšího použití pojmu skutečného majitele není žádoucí ani 
možné. 
Z důvodu zajištění plné transpozice AML směrnice se tedy odkazuje na 
definici v zákoně o evidenci skutečných majitelů a k tomu se pro účely 
AML zákona přidává i skutečný majitel transakce (který v rámci 
určování skutečného majitele pro účely jeho zápisu do evidence 
skutečných majitelů není relevantní). 
 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

16. Z K bodu 24 - § 4 odst. 9: 
Žádáme vysvětlit, z jakého důvodu nebyla převzata definice 
poskytovatele virtuální peněženky (čl. 3 bod 19 AMLD). 

Vysvětleno. 
AML zákon již v současnosti mezi povinné osoby řadí poskytovatele 
služeb spojených s virtuálními měnami a to i bez explicitního základu 
v evropském právu. Předkladatel v současnosti nevidí důvod pro zúžení 
této definice a to zejména s přihlédnutím k rizikovosti příslušných 
povinných osob, která se od roku 2017, kdy se staly tyto osoby 
povinnými osobami, nezměnila (pro více viz důvodová zpráva k bodu 
10 zákona č. 368/2016 Sb.). 
Uvedená široká definice osoby poskytující služby spojené s virtuální 
měnou je reakcí na požadavky praxe, která se potýkala s mnohými 
případy zneužití virtuálních měn k páchání legalizace výnosů z trestné 
činnosti. Tato úprava, účinná více než 2,5 roku, představuje robustní 
rámec pro prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu. 
Oslabení stávajících AML/CFT opatření by mohlo vyústit 
v nezamýšlené důsledky pro tento sektor, které by působily z hlediska 
jeho fungování kontraproduktivně. Jako příklad lze uvézt, že řada 
poskytovatelů služeb s virtuálními měnami se setkala s neochotou při 
otevírání bankovního účtu, a to proto, že se banky obávají toho, že by 
samy mohly být jejich prostřednictvím vystaveny ML/FT riziku. 
Dále lze uvést, že s ohledem na revidované doporučení FATF č. 15, 
které se zabývá právě regulací virtuálních aktiv a které by bylo přijetím 
připomínky ve značném rozsahu ignorováno, a dále s ohledem na 
skutečnost, že banky, tedy podnikatelé s vazbami překračujícími 
hranice Evropské unie, se těmito doporučeními, představujícími v dané 
oblasti globální standard, striktně řídí, lze očekávat, že by rozvolnění 
regulace pro tu část sektoru, jež by nově AML zákonem nebyla pokryta, 
vyústilo v tak závažné znesnadnění přístupu k bankovním službám. 
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16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

17. Z K bodu 24 - § 4 odst. 10: 
Máme pochybnosti, zda navrhovaná definice skupiny není užší než 
definice podle AMLD (čl. 3 bod 15), mj. zda zákon o finančních 
konglomerátech dodatečným způsobem reflektuje např. situaci 
společného vlivu podle čl. 22 odst. 3 směrnice 2013/34/EU, a dále zda 
zahrnuje též všechny podniky a subjekt, ve kterých mateřský podnik 
nebo jeho dceřiné podniky drží účast. Požadujeme vyjasnit. 

Vysvětleno. 
 
Pokud jde o vztah ve smyslu čl. 22 směrnice, je situace následující. 
Vztah ve smyslu čl. 22(1)(a) je reflektován v § 3 odst. 3 písm. a) zákona 
o pojišťovnictví. 
Vztah ve smyslu čl. 22(1)(b) je reflektován v § 3 odst. 3 písm. b) 
zákona o pojišťovnictví. 
Vztah ve smyslu čl. 22(1)(c) je reflektován v § 3 odst. 3 písm. c) zákona 
o pojišťovnictví. 
Vztah ve smyslu čl. 22(1)(d)(i) je reflektován 
v § 3 odst. 3) písm. d) bodu 1 zákona o finančních konglomerátech. 
Vztah ve smyslu čl. 22(1)(d)(ii) je reflektován v § 3 odst. 3 písm. d) 
bodu 2 zákona o pojišťovnictví. 
Vztah ve smyslu čl. 22(2)(a) je reflektován v § 3 odst. 3 písm. e) zákona 
o pojišťovnictví. 
Vztah ve smyslu čl. 22(2)(b) je reflektován v § 3 odst. 3 písm. e) 
zákona o pojišťovnictví. 
Vztah ve smyslu čl. 22(7)(a) je reflektován v § 3 odst. 3 písm. e) zákona 
o pojišťovnictví. 
Vztah ve smyslu čl. 22(7)(b) je reflektován v § 2 písm. l) bodu 2 zákona 
o finančních konglomerátech. 
 
Vztah podle čl. 22(3) je reflektován v § 3 odst. 4 písm. a) zákona o 
pojišťovnictví. 
Vztah podle čl. 22(4)(a) je reflektován v § 3 odst. 4 písm. a) bodu 1 
zákona o pojišťovnictví. 
Vztah podle čl. 22(4)(b)(i) je reflektován v § 3 odst. 4 písm. a) bodu 2 
zákona o pojišťovnictví. 
Vztah podle čl. 22(4)(b)(ii) je reflektován v § 3 odst. 4 písm. a) bodu 2 
zákona o pojišťovnictví. 
Vztah podle čl. 22(5) je reflektován v § 3 odst. 4 písm. c) zákona o 
pojišťovnictví. 
V čl. 22(6) a čl. 22(8 a 9) žádné relevantní vztahy nejsou. 
 
Pokud jde o aspekt účasti, má tato být na základě konzultace poskytnuté 
Komisí vykládána ve smyslu čl. 2 odst. 2 výše uvedené směrnice, 
přičemž s tímto článkem koresponduje pojem přidružené osoby ve 
smyslu § 2 písm. j) zákona o finančních konglomerátech. 
 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 

18. Z K bodu 37 - § 8 odst. 2 písm. c): 
Žádáme vysvětlit, z jakého důvodu nebyla převzata charakteristika 
zdroje jako nezávislého podle čl. 13 odst. 1 AMLD. 

Vysvětleno. 
Dle názoru předkladatele stanovení požadavku na důvěryhodnost zdroje 
zahrnuje i jeho nezávislost, kterou se rozumí objektivní nezávislost na 
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Odbor kompatibility daném procesu identifikace, resp. zdroj, který by byl závislý na 
klientovi nelze a priori považovat za důvěryhodný. 
Zvláštní část důvodové zprávy k bodu 37 byla upravena následovně: 
„V případě svěřenského fondu se obdobně jako v případě právnické 
osoby zjišťují jeho identifikační údaje z dokladu o jeho existenci a dále 
se podle § 8 odst. 2 písm. a) provede identifikace osoby oprávněné za 
něj jednat, tedy typicky svěřenského správce. Důvěryhodným zdrojem 
se rozumí zdroj, který je spolehlivý a nezávislý, jak požaduje článek 13 
odst. 1 směrnice. Důvěryhodným dokladem o existenci svěřenského 
fondu je tak například výpis z evidence svěřenských fondů.“  

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

19. Z K bodu 38 - § 8, zejména odst. 5: 
Upozorňujeme, že ustanovení § 8 již byla vykazována jako 
implementační. Návrhem dochází k reimplementaci – skutečně tudíž 
žádné nově navržené ustanovení nemá směrnicový základ?  
Ustanovení odst. 5 je nesrozumitelné. 

Vyhověno. 
Ustanovení je implementační a bylo tak vykázáno.  
Nicméně § 8 byl s ohledem na lepší srozumitelnost přeformulován 
následovně. 

„§ 8 

Provádění identifikace 

(1) První identifikaci klienta, který je fyzickou osobou, a každé 
fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou, 
provede povinná osoba za fyzické přítomnosti identifikovaného, pokud 
není v tomto zákoně stanoveno jinak. 

(1) První identifikaci klienta, který je 
a) fyzickou osobou, provede povinná osoba za fyzické přítomnosti 

identifikovaného,  
b) právnickou osobou nebo svěřenským fondem, provede povinná 

osoba za fyzické přítomnosti fyzické osoby jednající za klienta. 

(2) Při identifikaci klienta, který je 
a) fyzickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená 

a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále 
zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, 
který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby 
s vyobrazením v průkazu totožnosti, 

b) právnickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená 
a ověří z dokladu o existenci právnické osoby získaného 
z důvěryhodného zdroje a v rozsahu podle písmene a) provede 
identifikaci fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném 
obchodu; je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající 
osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její 
identifikační údaje za právnickou osobu jedná v daném obchodu 
nebo při vzniku obchodního vztahu., 
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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. 

(3) V rámci identifikace klienta povinná osoba zjistí a zaznamená, 
zda klient není politicky exponovanou osobou nebo zda není osobou, 
vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona 
o provádění mezinárodních sankcí. 

(4) Je-li klient zastoupen na základě plné moci, provádí se 
identifikace zmocněnce podle odstavce 2 a dále předložením plné moci; 
tato plná moc se nevyžaduje, jestliže osoba, která jinak nebyla 
zmocněna k nakládání s peněžními prostředky na účtu, ukládá na účet 
hotovost a současně doručuje povinné osobě již vyplněné a oprávněnou 
osobou podepsané doklady, nebo pouze doručuje doklady, na základě 
kterých má být uskutečněna dispozice s peněžními prostředky na účtu.  

(5) Je-li klient zastoupen zákonným zástupcem, nebo 
opatrovníkem, provádí se identifikace zákonného zástupce nebo 
opatrovníka podle odstavce 2. Zákonný zástupce doloží identifikační 
údaje zastoupeného, opatrovník předloží i příslušné rozhodnutí soudu.  

(6) Při dalších obchodech s klientem, který byl již identifikován 
podle odstavce 2, ověří povinná osoba vhodným způsobem totožnost 
konkrétní jednající fyzické osoby. Toto ověření lze provést i bez fyzické 
přítomnosti klienta, který je fyzickou osobou, nebo fyzické osoby 
jednající jménem klienta, který je právnickou osobou. 

(3) Pokud při první identifikaci klienta jedná za klienta, který je 
fyzickou osobou, zákonný zástupce nebo opatrovník, provede povinná 
osoba identifikaci zákonného zástupce nebo opatrovníka podle 
odstavce 1 a 2. Osoba jednající za klienta je povinna doložit 
identifikační údaje klienta s tím, že fyzická přítomnost zastoupeného 
se nevyžaduje.  

(4) Jedná-li za klienta, který již byl identifikován, jiná osoba, 
provede povinná osoba její identifikaci podle odstavce 1 a 2. 

(5) Při dalších obchodech s klientem, který již byl identifikován, 
nebo jedná-li za klienta jiná osoba, pokud již byli identifikováni klient 
i tato jednající fyzická osoba, ověří povinná osoba vhodným způsobem 
totožnost klienta nebo této jednající fyzické osoby. Ověření lze provést 
i bez fyzické přítomnosti těchto osob a lze k němu využít rovněž 
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elektronickou identifikaci, při které se nepoužije kvalifikovaný systém 
elektronické identifikace podle zákona o elektronické identifikaci. 

(6) Jedná-li za klienta jiná osoba, je tato osoba povinna doložit 
oprávnění k tomuto jednání, ledaže je oprávnění k jednání zjistitelné 
z veřejného rejstříku. Povinná osoba ověří, zda a v jakém rozsahu je 
tato osoba oprávněna za klienta jednat.  

(7) Doložení oprávnění k jednání za klienta se nevyžaduje, 
jestliže osoba, která jinak nebyla oprávněna k nakládání s peněžními 
prostředky na účtu, ukládá na účet hotovost a současně doručuje 
povinné osobě již vyplněné a oprávněnou osobou podepsané doklady 
nebo pouze doručuje doklady, na základě kterých má být uskutečněna 
dispozice s peněžními prostředky na účtu. 

(8) V rámci identifikace klienta povinná osoba zjistí 
a zaznamená, zda 
a) klient, fyzická osoba jednající za klienta v daném obchodu nebo 

obchodním vztahu a jeho skutečný majitel, pokud je povinné 
osobě znám, není politicky exponovanou osobou nebo osobou, 
vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle 
zákona o provádění mezinárodních sankcí, a 

b) jiná osoba ve vlastnické nebo řídící struktuře klienta, pokud je 
povinné osobě známa, není osobou, vůči níž Česká republika 
uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění 
mezinárodních sankcí. 

(7) (9) V době trvání obchodního vztahu nebo při dalších 
obchodech povinná osoba kontroluje platnost a úplnost identifikačních 
údajů klienta, informací získaných v rámci kontroly klienta (§ 9), 
důvodnost zjednodušené kontroly klienta (§ 13) nebo výjimky z kontroly 
klienta (§ 13a) informací získaných v rámci identifikace a kontroly 
klienta, důvodnost zjednodušené kontroly klienta nebo výjimky 
z kontroly klienta a zaznamenává jejich změny. Při stanovení četnosti 
a rozsahu této kontroly povinná osoba vychází z rizikového profilu 
klienta. 

(8) (10) Jestliže povinná osoba při uzavírání obchodu má 
podezření, že klient nejedná svým jménem nebo že zastírá, že jedná za 
třetí osobu, vyzve klienta, aby doložil plnou moc oprávnění podle 
odstavce 3 6. Každý je povinen této výzvě vyhovět, pokud jiný právní 
předpis nestanoví jinak; advokát nebo notář může tuto povinnost vůči 
povinné osobě splnit též předáním kopií příslušných částí dokladů, 
z nichž identifikační údaje zjistil. 
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(9) (11) Klient poskytne povinné osobě informace, které jsou 
k provedení identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných 
dokladů. Pokud je klientem svěřenský fond, informuje osoba jednající 
za klienta o této skutečnosti povinnou osobu. Povinná osoba může pro 
účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených 
dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto 
zákona.“ 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

20. Z K bodu 42 - § 8 odst. 10: 
Není zřejmé, kde je provedena povinnost podle čl. 31 odst. 2 AMLD. 
Je všechno provedeno v zákoně o skutečných majitelích? Požadujeme 
vysvětlit. 

Vysvětleno. 
Tato povinnost je provedena v § 8 odst. 10 ve spojení s § 54 odst. 10 
AML zákona.  

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

21. Z K bodu 42 - § 8 odst. 10 věta druhá: 
V této nově navržené větě se odkazuje na transpozici čl. 31/2 AMLD. 
Cit. ustanovení AMLD stanoví nejen povinnost informovat povinnou 
osobu o tom, je-li klient v postavení svěřenského fondu, ale také 
informovat povinnou osobu o „informacích uvedených v odstavci 1 
tohoto článku“, což zahrnuje mj. informace o skutečném majiteli 
svěřenského fondu. Kde je tato povinnost transponována? – žádáme 
předkladatele o vyjádření, případně doplnění návrhu. 

Vysvětleno. 
Tuto povinnost lze dovodit z § 9 AML zákona. Při kontrole klienta se 
podle § 9 odst. 2 písm. b)  musí zjišťovat totožnost skutečného majitele 
a zároveň podle § 9 odst. 7 „Klient poskytne povinné osobě informace, 
které jsou k provedení kontroly nezbytné, včetně předložení příslušných 
dokladů.“ 
 
 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

22. Z K bodu 43 - § 8a odst. 2: 
Návrh odkazuje na přímo použitelný předpis EU (dle DZ se má jednat 
o nařízení eIDAS - č. 910/2014); z odkazu ale jednoznačně nevyplývá, 
o jaký předpis se jedná. Doporučujeme uvést jeho celý název v pozn. 
pod čarou.  

Vyhověno. 
Materiál byl doplněn. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

23. Z K bodu 46 - § 9 odst. 1 písm. a) bod 3: 
Doporučujeme (v části ustanovení, která není dotčena novelizací) 
nahradit slova „označení Evropské komise“ slovy např. „přímo 
použitelného předpisu Evropské unie“ a v poznámce pod čarou upřesnit 
odkazem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 
ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice (EU) 2015/849 
Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce 
rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky, v platném znění. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

24. Z K bodu 56 - § 9a: 
Požadujeme vysvětlit, kam je transponován čl. 18 odst. 2, čl. 18a odst. 
1 písm. a) v části "získání dalších informací o klientovi", písm. d), 
písm. f) v části "výběrem vzorku transakcí, které vyžadují bližší 
posouzení" a čl. 18a odst. 2, 3, 4 a 5 AMLD. 

Vysvětleno. 
K čl. 18 odst. 2 
Předkladatel má za to, že doslovné znění čl. 18 odst. 2 AML směrnice 
není třeba nově do AML zákona výslovně transponovat, neboť uvedené 
znaky transakcí (složitost, neobvyklá velikost, neobvyklý způsob, 
absence ekonomického nebo zákonného účelu) jsou již nyní 
transponovány jako součást demonstrativních znaků podezřelého 
obchodu v ustanovení § 6 AML zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že 
povinná osoba je povinna transakce se shora vymezenými znaky 
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Finančnímu analytickému úřadu oznámit jako podezřelý obchod, je 
nepochybné, že u nich bude zkoumat bližší souvislosti, včetně (dle 
požadavku AML směrnice) rovněž pozadí a účel těchto transakcí. 
 
Čl. 18a odst. 1 písm. a), d), f) 
Ačkoliv jsou vymezené požadavky začleněny do části AML směrnice 
týkající se zesílené hloubkové kontroly klienta, jsou tyto úkony po 
povinných osobách vyžadovány již nyní na základě současného znění 
AML zákona, a to jako součást standardní kontroly klienta (§ 9 odst. 2). 
Na uvedené tvrzení odkazuje i důvodová zpráva, když uvádí, že již 
současné znění AML zákona v ustanovení týkajícím se standardní 
kontroly klienta obsahuje veškerá opatření, která jsou AML směrnicí 
vyžadována pro zesílenou hloubkovou kontrolu klienta. 
Konkrétně je transpozice provedena v případě (nad rámec § 9 odst. 2): 

- čl. 18a odst. 1 písm a) AML směrnice je transponován § 9a 
odst. 2 a odst. 3 písm. a), b) a f), 

- čl. 18a odst. 1 písm. d) AML směrnice je transponován § 9a 
odst.2 a 3 písm. a) a f), 

- čl. 18a odst. 1 písm. f) AML směrnice je transponován § 9a 
odst. 2 a odst. 3 písm. c) a f). 

Čl. 18a odst. 2, 3, 4, 5 
Jak bylo uvedeno výše, současné znění AML zákona již obsahuje 
veškerá opatření, která jsou AML směrnicí vyžadována pro zesílenou 
hloubkovou kontrolu klienta. Navrhované zavedení ustanovení, které se 
bude výslovně týkat zesílené identifikace a kontroly klienta je tak 
především promítnutím požadavku výboru Moneyval Rady Evropy (viz 
důvodová zpráva). Vyžadovaná opatření jsou tak povinnými osobami 
uplatňována již nyní na základě současného znění AML zákona. 
Konkrétně je transpozice provedena v případě (nad rámec § 9 odst. 2): 

- čl. 18a odst. 2, který požaduje přijmout jedno či více opatření, 
tj. nelze považovat za nezbytné přijmout tato opatření všechna 
písm. a) AML směrnice je transponováno § 21a odst. 1 a § 9a 
odst. 2 a odst. 3 písm e), 
písm. c) AML směrnice je transponováno částečně § 21a odst. 
1 a § 9a odst. 3 písm.e) 

- čl. 18a odst. 3 požaduje přijmout jedno či více opatření tj. 
nelze považovat za nezbytné přijmout tato opatření všechna 
písm. a) AML směrnice je transponován- jedná se o povinné 
osoby podle § 2 odst. 2, zohlednění skutečností podle AML 
směrnice spočívá v § 35 odst. 7, na jehož základě budou 
podrobeny přísnějšímu dozoru. 
písm. b) AML směrnice je transponováno§ 24a odst. 1 a 2 
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písm. c) AML směrnice je transponováno § 35 odst. 7 v 
souvislosti s § 24a 
písm. e) AML směrnice je transponováno § 21 odst. 1 písm. c) 

- čl. 18a odst. 4 AML směrnice je transponován § 30a odst. 2 
- čl. 18a odst. 5  AML směrnice je transponován povinnou 

notifikací zákona, jelikož pouze na základě zákona budou 
tato opatření přijata a uplatňována 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

25. Z K bodu 60 a násl. - § 11: 
Máme pochybnosti, zda úprava přebírání údajů podle § 11 zcela 
naplňuje požadavky čl. 11 a násl. AMLD směřující k tomu, aby údaje o 
klientovi, kterými disponuje povinná osoba, byly přesné a aktuální. 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 11 je transpozicí čl. 25, čl. 26 odst. 1 a čl. 27 AML 
směrnice, které stanoví, že povinné osoby mohou při plnění požadavků 
na hloubkovou kontrolu klienta spoléhat na třetí osoby. Současně AML 
směrnice výslovně uvádí, že konečná odpovědnost za splnění 
uvedených požadavků zůstává na povinné osobě, jež se spoléhá na třetí 
osobu, což je do AML zákona provedeno v ustanovení § 11 odst. 4. 
Povinné osoby jsou si této odpovědnosti vědomy a je v jejich zájmu 
(rovněž s ohledem na jejich obchodní bezpečnost a riziko jejich zneužití 
pro legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), aby 
získané údaje o klientovi byly přesné a aktuální. Nadto ustanovení § 11 
odst. 4 a odst. 9 výslovně zakotvuje rizikově orientovaný přístup a 
v případě pochybností (např. rovněž pochybností o přesnosti a 
aktuálnosti údajů o klientovi) nedovoluje povinným osobám postup dle 
§ 11 uplatnit. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

26. Z K bodu 72 - § 12 odst. 3: 
V tomto ustanovení je odkazováno na nařízení Evropské komise 
v přenesené pravomoci 2018/389, ani v důvodové zprávě to však není 
uvedeno. Navrhujeme doplnit, a to buď přímo s uvedením tohoto 
nařízení v textu návrhu, nebo alespoň např. tak, že v důvodové zprávě 
bude mimo § 223 zákona o platebním styku odkázáno i na § 225, který 
odkaz na cit. nařízení EK stanoví. 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva byla doplněna. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

27. Z K bodu 73 - § 13: 
Požadujeme vysvětlit, kam jsou transponovány požadavky čl. 15 odst. 
3 AMLD. 

Vysvětleno. 
Požadavky článku 15 odst. 3 jsou transponovány do § 18 odst. 1 
(oznámení podezřelého obchodu) ve spojení s § 6 (podezřelý obchod). 
Ustanovení tohoto článku nebylo ze strany Evropské komise označeno 
jako nedostatečně transponované v rámci probíhajícího řízení o 
nesplnění povinností (infringement proceedings). 
Zjednodušený postup provádění identifikace a kontroly klienta v § 13 se 
netýká povinnosti monitorovat transakce pro účely odhalení 
podezřelého obchodu. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

28. Z K bodu 87 - § 16 odst. 1 písm. a): 
Zatímco čl. 40 odst. 1 písm. b) AMLD požaduje provést identifikaci 
transakce, § 16 odst. 1 písm. a) pouze identifikaci klienta. Uvedený 
rozpor požadujeme vysvětlit nebo návrh upravit. 

Vysvětleno. 
Požadavky článku 40 odst. 1 písm. b) jsou transponovány v § 16 odst. 1 
písm. d) a § 16 odst. 2.  
Ani toto ustanovení směrnice nebylo v řízení o porušení smlouvy 
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označeno ze strany EK za nesprávně transponované.   

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

29. Z K bodu 91 - § 16: 
Jakkoli proti delší lhůtě pro výmaz věcně nic nenamítáme, žádáme o 
vysvětlení, z jakého důvodu je obecná doba výmazu údajů podle 
zákona 10 let, zatímco podle směrnice se vychází z 5 let. K odst. 4 
podotýkáme, že jsme toho názoru, že lhůta dle AMLD (např. čl. 30 na 
konci) počíná běžet okamžikem transakce, nikoli prvním dnem 
kalendářního roku měsíce následujícího po roce měsíci, ve kterém byl 
uskutečněn poslední úkon obchodu. 

Vysvětleno. 
Již v průběhu projednávání IV. AML směrnice ČR apelovala na členské 
státy, aby implementovaly toto ustanovení IV. AML směrnice 
v maximální možné výši 10 let.  Směrnice by shodně s doporučeními 
FATF měla obsahovat podle našeho názoru pouze spodní hranici lhůty 
uchování informací, protože pouze tato hranice je relevantní k 
požadovanému účelu. Proto jsme v průběhu projednávání rozporovali 
stanovení horní hranice, orgány činné v trestním řízení dokonce 
navrhovaly, aby byla lhůta uchování předmětných informací minimálně 
15 až 20 let, když pětiletá lhůta je pro účely trestního řízení naprosto 
nedostatečná. Závažné zločiny, o jejichž výnosy zde jde především, 
mají alespoň 10 letou promlčecí dobu. Může jít o trestné činy 
pokračující, které se mohly odehrávat i řadu let před začátkem běhu 
promlčecí doby. Kdykoli v promlčecí lhůtě může být zahájeno 
vyšetřování predikativního TČ a na něj navazující finanční šetření. Při 
omezení doby uchování informací získaných podle AML předpisů na 
pouhých 5 let bude v řadě případů takové šetření předem zmařeno a 
pachatelům zajištěna beztrestnost a nepostižitelnost majetkového 
prospěchu. 

Z výše uvedených důvodů jsme navrhovali, aby všechny členské státy 
zvážily možnost transpozice článku 40 Směrnice tak, že zavedou 
povinnou lhůtu pro uchovávání údajů co nejblíže horní hranici, ideálně 
na úrovni 10 let. Shodná úprava v jednotlivých členských státech by 
byla potřebná i vzhledem k tomu, že praní peněz i financování 
terorismu má ve většině případů mezinárodní prvek, na šetření se často 
podílejí příslušné orgány a finanční instituce z různých zemí, a různě 
dlouhé lhůty pro uchovávání údajů by mohly být významnou překážkou 
pro vzájemnou spolupráci.  

V rámci transpozice 4. AML směrnice bylo k této otázce přistoupeno 
tím způsobem, že v souvislosti s plněním povinností v oblasti 
AML/CFT je u všech informací nezbytné a přiměřené uchovávat je po 
dobu dalších 5 let a z toho důvodu byla do zákona zavedena (resp. v 
něm ponechána) obecná 10letá lhůta. Transpozice tohoto ustanovení 
nebyla zpochybněna ani v rámci probíhajícího řízení o porušení 
smlouvy. 
 
Pokud jde o odstavec 4, současný návrh počítá rozhodný okamžik od 
prvního dne následujícího měsíce po uskutečnění transakce. Jsme si 
vědomi toho, že směrnice považuje za počátek lhůty okamžik provedení 
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transakce, nicméně se domníváme, že už tato navrhovaná změna 
stanovit počátek lhůty na počátek měsíce následujícího po provedení 
úkonu bude znamenat zvýšenou administrativní zátěž pro povinné 
osoby. Vámi navrhované řešení, které by jistě bylo, pokud vycházíme 
pouze z jazykového výkladu, přesnější transpozicí, by pro povinné 
osoby bylo obrovskou zátěží. Náš návrh je podle našeho názoru 
rozumným kompromisem a zároveň stále naplněním smyslu a účelu, 
který směrnice sleduje. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

30. Z K bodu 104 a 105 a 109 - § 21 odst. 12 a 21a odst. 1 a 4: 
Tyto novelizační body nejsou podle našeho názoru přímým 
provedením práva EU. Bylo by vhodné je takto nevykazovat.  

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

31. Z K bodu 112 – § 22a: 
Domníváme se, že povinná osoba by odpovědného člena statutárního 
orgánu měla určit bez zbytečného odkladu (byť i se zachováním 
maximální lhůty). 

Nevyhověno. 
AML směrnice povinnost určení odpovědného člena statutárního 
orgánu bez zbytečného odkladu nevyžaduje. Z důvodu konzistentnosti a 
přehlednosti navrhované právní úpravy byla zvolena lhůta stejná jako 
pro určení kontaktní osoby (viz § 22). 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

32. Z K bodu 116 - § 24a odst. 2: 
Zatímco AMLD stanoví uložení opatření podle čl. 45 odst. 5 jako 
povinnost, transpoziční § 24a odst. 2 jako možnost. Požadujeme 
vysvětlit nebo napravit. 

Vysvětleno. 
Navržené znění ustanovení vychází ze standardní textace, kterou se 
v rámci dozorových oprávnění dozorčím orgánům zakládá pravomoc 
ukládat nápravná opatření, a to i v silně harmonizovaných oblastech 
jako je bankovní regulace nebo regulace podnikání na kapitálovém trhu 
(v těchto případech je znění příslušných směrnic obdobné). V zájmu 
jednotnosti právního řádu se tak ponechává stávající znění ustanovení.  
 
Máme však za to, že hlavně i z věcného hlediska je daným zněním 
tohoto ustanovení čl. 45 odst. 5 IV. AML směrnice dostatečně a správně 
transponován, a to s ohledem na skutečnost, že nápravná opatření 
nejsou jedinými opatřeními, která lze v daných situacích uplatnit. 
Například v případě bank, kde je primárním dozorčím úřadem Česká 
národní banka, při přetrvávání závažných nedostatků v činnosti banky 
Česká národní banka podle ustanovení § 34 zákona o bankách odejme 
licenci. Pokud by bylo v případě přetrvávaného porušování povinnosti 
stanovené v § 24a AML zákona dozorčím úřadem přistoupeno k tomuto 
ultimátnímu řešení situace, nedává smysl, aby bylo současně povinné 
osobě ukládáno nápravné opatření. Jako vhodné se tak jeví správní 
uvážení ohledně (ne)uložení nápravného opatření ponechat. 
 
Současně je třeba vzít v úvahu, že samotné použití slova „může“ 
v daném ustanovení neznamená umožnění libovůle daného dozorčího 
úřadu, protože správní uvážení je vždy vázáno ústavními limity, které 
byly judikovány jak Ústavní, tak Nejvyšším správním soudem. Lze tak 
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uzavřít, že správní orgán má vzhledem k jeho vázanosti ústavními 
zásadami povinnost v případě naplnění zákonných podmínek konat, 
v tomto případě se však na jeho uvážení ponechává, které z opatření 
zvolí (a to buď nápravné opatření nebo opatření finální, kterým je 
například výše uvedené odebrání licence). V případech, ve kterých by 
nebylo možné uložit jiný typ opatření, je zjevné, že by správní orgán 
s ohledem na princip enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí byl 
povinen uložit nápravné opatření. 
 
Důvodová zpráva byla upravena následovně: 

„Ustanovení § 24a upravuje situace, kdy má povinná osoba pobočku ve 
třetí zemi, ve které právní předpisy neumožňují uplatňovat rovnocenná 
opatření pro předcházení praní peněz a financování terorismu. Jedná se 
o transpozici čl. 45 IV. AML směrnice, kdy se doplňuje výslovná úprava 
postupu v případě, že nejsou opatření přijatá podle § 24 odst. 
2 dostatečná. Z tohoto důvodu se zde stanoví příslušná pravomoc 
dozorčích úřadů, kterou při naplnění zákonem stanovených podmínek 
musí dozorčí úřady vždy využít. Co se týká procesního režimu, ukládají 
se opatření jako opatření k nápravě v rámci kontroly.“ 
 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

33. Z K bodu 119 - § 25 odst. 2: 
Čl. 19 AMLD ukládá povinným osobám shromáždit dostatek informací 
o respondenční instituci, aby plně porozuměly povaze jejího podnikání 
a z veřejně dostupných informací zjistily, jakou má pověst, a jak 
kvalitní je dozor. Tuto povinnost v návrhu postrádáme. Požadujeme 
vysvětlit nebo návrh doplnit. 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 25 odst. 2 písm. b) navrhovaného znění AML zákona 
vyžaduje, aby úvěrová nebo finanční instituce před navázáním 
korespondenčního vztahu s respondenční institucí z veřejně dostupných 
informací zjistila, jaká je kvalita dohledu, kterému respondenční 
instituce podléhá, a zda vůči ní nebylo vedeno šetření nebo řízení 
v souvislosti s porušením opatření proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu. Důvodová zpráva pak výslovně 
dodává, že se má jednat o „jak informace dostupné ze sdělovacích 
prostředků, tak i informace aktivně zveřejněné orgány veřejné správy.“. 
Uvedené společně s § 25 odst. 2 písm. a) lze považovat za dostatečné 
k naplnění požadavku čl. 19 AML směrnice. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

34. Z K bodu 123 - § 25 odst. 6: 
Uvedené ustanovení je transpozicí požadavku AMLD, čl. 21 – 
požadujeme tuto vazbu do návrhu formou výkaznictví doplnit. 

Vyhověno. 
 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

35. Z K bodu 130 - § 26 odst. 4: 
Požadujeme vysvětlit, kde je proveden čl. 34 odst. 3 písm. d) AMLD. 

Vysvětleno. 
V případě písm. d) se jedná na rozdíl od předchozích písmen o 
fakultativní část zveřejňované zprávy (viz slovo „případně“). 
Předkladatel nepovažuje za vhodné vzhledem k citlivosti těchto údajů je 
zveřejňovat. 
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16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

36. Z K bodu 134 - § 27: 
Zatímco čl. 14 odst. 4 druhý pododstavec AMLD stanoví povinnost 
advokátům a osobám s obdobným postavením poskytnout pomoc 
klientovi i v případě, kdy nejsou schopni provést hloubkovou kontrolu 
klienta, ustanovení § 27 tyto povinné osoby zcela vyjímá z povinností 
podle § 9, § 18 odst. 1 a § 24 odst. 1. To AMLD dle našeho názoru 
neumožňuje. Požadujeme vysvětlit nebo zákon upravit. 

Vysvětleno. 
Uvedené ustanovení je transpozicí čl. 34 odst. 1 a 2 AML směrnice. 
Pro některé právní profese musí být v zájmu zajištění ústavních práv 
zachovány výjimky z povinnosti ohlašovat informace získané během 
poskytování právních porad, ověřování právního postavení klienta, 
zastupování klienta v řízeních před soudy a při dalších v ustanovení 
§ 27 AML zákona stanovených činnostech. Při těchto činnostech je tak 
nadále uplatňováno profesní tajemství, ledaže se advokát či notář 
účastní praní peněz nebo financování terorismu, nebo ví, že klient 
vyhledal právní poradenství za účelem praní peněz nebo financování 
terorismu. Uvedené je zcela v souladu s čl. 34 AML směrnice. 
AML směrnice bere v potaz specifickou povahu právních profesí, když 
je např. výslovně vyjímá z povinnosti podávat oznámení o podezřelém 
obchodu přímo finanční zpravodajské jednotce, ale připouští možnost 
podávání těchto oznámení cestou profesních komor. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

37. Z K bodu 142 - § 30a odst. 5: 
V návrhu není transponována požadavek směrnice AML V (čl. 7 odst. 
5 AMLD) týkající se toho, že shrnutí nesmí obsahovat utajované 
informace. Požadujeme doplnit, případně vysvětlit, z čeho toto omezení 
vyplývá. 

Vysvětleno. 
Tento požadavek není třeba výslovně transponovat. Již ze samotné 
skutečnosti, že daná informace je utajovanou informací (ať už se jedná 
přímo o utajované informace ve smyslu § 2 písm. a) zákona 
č. 412/2005 Sb, o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilost, či pokud se jedná o utajované informace v širokém smyslu, 
tedy o informace pokryté povinností mlčenlivosti) vyplývá, že tyto 
informace nemohou být zveřejněny, a tedy ani obsaženy ve shrnutí 
národního hodnocení rizik, jež musí být zveřejněno. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

38. Z K bodu 145 - § 31 odst. 4: 
Toto ustanovení je transpozicí čl. 20a odst.1AMLD, důvodová zpráva 
(str. 144 – k bodu 145) doplňuje, ve shodě s AMLD, vazbu tohoto 
ustanovení na § 4 odst. 5 písm. a) návrhu. 
Doporučujeme upravit dikci, např. takto: „(4) Pro účely identifikace 
politicky exponovaných osob podle § 4 odst. 5 písm. a) stanoví Úřad 
seznam …“ 

Nevyhověno. 
Seznam stanovený Úřadem nemá ani nemůže dle dikce AML směrnice 
být jediným zdrojem údajů pro identifikaci osob, resp. pro určení toho, 
zdali je konkrétní osoba politicky exponovanou, mimo jiné i proto, že 
seznam bude obsahovat minoritní část povinných osob (pouze část 
tuzemských). Předkladatel nepovažuje za vhodné legislativním textem 
propojení § 4 odst. 5 a § 31 odst. 4 za vhodné, jelikož by mohlo mít za 
následek snížení úsilí povinných osob se dopátrat, zda je povinná osoba 
politicky exponovanou osobou. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

39. Z K bodům 147 a 148 - § 33 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 a 3: 
V přeformulovaném dosavadním § 33 odst. 1 se nově odkazuje na 
„právní předpisy práva EU“. Tento odkaz doporučujeme upravit. 

Má-li v daném ohledu předkladatel na mysli odkaz na spolupráci 
upravenou AMLD, tedy směrnicí, včetně připomínky uvedené 
v důvodové zprávě k bodu 148 (str. 144) – tedy, že Evropská komise 
namítá, že ustanovení AMLD nejsou, ani ve znění AML IV, 
transponována dostatečně, nepovažujeme za vhodné odkázat jen takto 

Vyhověno částečně. 
Ustanovení § 33 odst. 1 bylo přepracováno v souladu s  připomínkou: 

(1) K dosažení účelu stanoveného tímto zákonem Úřad 
spolupracuje se zahraničními orgány a mezinárodními organizacemi se 
stejnou věcnou působností  
a) v rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou, kterou je Česká 

republika vázána, 
b) v rozsahu stanoveném právním předpisem předpisem práva 
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obecně na právo EU. Přímé odkazy na směrnice jsou navíc z hlediska 
plnění legislativních závazků vůči EU problematické, jsou připuštěny 
jen přesně dané výjimky (viz např. čl. 20a odst. 3 Metodických 
pokynů). 

Pokud je tudíž možné záměr předkladatele podřadit pod některý ze 
případů, kdy Metodické pokyny umožňují odkaz na směrnici, 
doporučujeme formulaci § 33 odst. 1 písm. b) upravit, a to např.: „b) 
v rozsahu stanoveném předpisy Evropské uniex ..“ a v poznámce pod 
čarou odkázat na relevantní ustanovení AMLD. 

I přes uvedené ale upozorňujeme, že zejména články 50a, 57, 57a, 57b 
AMLD vůbec nejsou v RT uvedeny, a vyjadřujeme tudíž určité 
pochybnosti, zda pro jejich vykázání v rámci transpozice postačí pouhý 
odkaz na směrnici. 

Kromě spolupráce FIU totiž oddíl AMLD zabývající se spoluprací – 
články 49 až 57b – stanoví povinnost spolupráce také „tvůrců politiky, 
orgánů dohledu, daňových úřadů a orgánů činných v trestním řízení“. 
Mnohá zde uvedená pravidla přitom překračují rámec běžné 
„technické“ spolupráci, neboť mají přímý dopad na práva a povinnosti 
soukromých osob. Požadujeme vyjádření předkladatele, jakým 
způsobem jsou požadavky na všechny tyto typy spolupráce 
transponovány. 

Spolupráci mezi příslušnými orgány vykonávajícími dohled nad 
úvěrovými a finančními institucemi a dalšími orgány vázanými 
profesním tajemstvím upravuje AMLD ve znění AML V výslovně a 
poměrně podrobně – není třeba vnitrostátní transpozici v tomto smyslu 
prohloubit (srov. čl. 57a odst. 3 a násl.) či doplnit (§ 57b)? Žádáme 
předkladatele o vyjádření. 

Dále požadujeme v souladu s čl. 53 odst. 2 AMLD upravit § 33 odst. 2 
tak, že orgán odpovídá „bezodkladně“. 

Evropské unie nebo 
c) na základě vzájemnosti. 
 
K bodu b) bude vložena PPČ v následujícím znění: 
Články 51 a 57 Směrnice Evropského parlamentu Rady  (EU) 2015/849 
o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo 
financování terorismu ve znění směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/843. 
 

Čl. 50a je podle našeho názoru plně transponován stávajícími 
ustanoveními § 33 odst. 1 a 2 AML zákona, jak vyplývá ze srovnávací 
tabulky.   

Čl. 57 – byl doplněn do rozdílové tabulky k § 33 odst. 2 a 3 AML 
zákona 

Čl. 57a – je vykázán v rozdílové tabulce 

Čl. 57b je podle našeho názoru nepovinný „členské státy mohou povolit 
výměnu informací…“ 
Tato spolupráce je uskutečňována zejména v rámci procesu Národního 
hodnocení rizik, na který také čl. 49 AMLD odkazuje. 
 
Čl. 57a odst. 3 a násl. – transponovány v § 38 a 39 AMLZ (mlčenlivost 
FAÚ), § 26 odst. 1 zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu 
(mlčenlivost ČNB), § 35 odst. 3 a 4 AMLZ (spolupráce dohledových 
orgánů). 
 
Z hlediska navrhovaného ustanovení § 33 odst. 2, které stanoví, že 
obsahem mezinárodní spolupráce je zejména předávání a získávání 
údajů na žádost či z moci úřední, a to bez zbytečného odkladu, lze pak 
konstatovat, že se jedná oje dostatečné naplnění tohoto požadavku 
směrnice.   
 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

40. Z K bodu 152 - § 34a: 
Požadujeme do zákona doplnit charakteristiky systému pro přijímání 
oznámení o porušení tohoto zákona podle čl. 61 odst. 1 AMLD. 

Vysvětleno. 
Článek 61 odst. 1 AML směrnice sice požaduje, aby byl systému pro 
přijímání oznámení o porušení AML zákona efektivní a spolehlivý, 
avšak nelze považovat za nezbytné tyto charakteristiky do zákona 
doplnit, jelikož i v případě jejich absence nelze dovodit, že tento systém 
by měl být neefektivní a nespolehlivý.  
 

16. Úřad vlády České 
republiky 

41. Z K bodu 155 - § 35 odst. 1 písm. d): 
Toto ustanovení má také svůj protějšek v AMLD, srov. čl. 48, zejména 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
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- 
Odbor kompatibility 

odst. 9 a 2 – požadujeme tuto vazbu do návrhu formou výkaznictví 
doplnit. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

42. Z K bodu 156 – § 35 
Žádáme vysvětlit, kde je proveden požadavek čl. 57a odst. 4 AMLD, 
aby spolupráce zahrnovala také schopnost provádět v rámci pravomocí 
dožádaného příslušného orgánu šetření ve prospěch dožadujícího 
příslušného orgánu a následnou výměnu informací získaných 
prostřednictvím takového šetření. 

Vysvětleno. 
Tento požadavek je proveden v § 35 odst. 3  a 4 AML zákona ve znění 
navrhované novely, která do odstavce 3 přidává ustanovení o tom, že i 
Úřad je povinen ostatním dohledovým orgánům poskytnout „další 
potřebnou součinnost“, což může zahrnovat i šetření ve prospěch 
dožadujícího příslušného orgánu a následnou výměnu informací 
získaných prostřednictvím takového šetření 
 
 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

43. Z K bodu 158 - § 35: 
odst. 7: Toto ustanovení má být nejspíš také označeno podtržením – 
srov. čl. 48 AMLD. 
 
odst. 8, 10 - 11: nejsou odpovídající údaje v RT – je třeba doplnit (srov. 
čl. 48 odst. 4 a 5, čl. 57a odst. 2, 62 odst.1 AMLD). 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

44. Z K bodu 159 - § 37: 
V tomto ustanovení se upravuje dosavadní transpozice dozoru 
povinných osob podle § 2 odst. 1 písm. e) – g), s odkazem na čl. 58 
odst. 1 AMLD. Ač obecně proti upřesnění transpozice nenamítáme, 
patří toto ustanovení k těm, které nemají být označeny podtržením – 
směrnice nestanoví výslovně způsob, jakým má být tato kontrola 
prováděna, stanoví obecně cíl – aby povinné osoby nesly odpovědnost 
za porušení vnitrostátních transpozičních předpisů. Dále žádáme 
doplnit odůvodnění ohledně délky lhůty 60 dnů, kterou pokládáme za 
příliš dlouhou. 

Výše uvedené se netýká odst. 6, který má svůj protějšek v čl. 34 odst. 3 
AMLD, ve znění  AML V. 

Vyhověno částečně 
Podtržení bude odstraněno (vyjma odst. 6) 
Případně se upraví podle výsledku vypořádání celé problematiky 
dohledu nad profesemi.  
Lhůta 60 dní míří na případy, kdy příslušná profesní komora skutečně 
nebude konat, ať už úmyslně či z nedbalosti. Navíc je třeba si nutné 
uvést, že novela příslušným profesním komorám nově stanoví řadu 
jiných povinností a cílem rozhodně není dostávat je pod nadměrný 
časový tlak ale naopak cílem je, aby dohled z jejich strany byl prováděn 
řádně a kvalitně. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

45. Z K bodu 169 - § 39: 
Žádáme odůvodnit, kde v AMLD lze nalézt výjimku z mlčenlivosti pro 
správce daně podle § 39 písm. n), případně tuto výjimku vypustit. 
Dále žádáme omezit povinnost mlčenlivosti pouze na případy 
vyšetřování trestné činnosti podle čl. 3 odst. 4 AMLD. 

Vysvětleno. 
Ustanovení je transpozicí nikoliv AML směrnice nýbrž Směrnice Rady 
(EU) 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 
2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím 
pro boj proti praní peněz (dále jen „směrnice DAC 5“), jak lze ostatně 
zjistit z informačního systému pro aproximaci práva. Toto prolomení 
mlčenlivosti bylo zavedeno relativně v nedávné době a jeho vypuštěním 
by došlo k výraznému omezení, resp. potenciálně až znemožnění 
získávání údajů požadovaných směrnicí DAC 5. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

46. Z K bodu 208 - § 51 a 51a: 
Obě tato ustanovení jsou označena podtržením, v RT je odkázáno na čl. 

Vyhověno jinak. 
Na základě vypořádání s jiným připomínkovým místem byl § 51a 
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- 
Odbor kompatibility 

59 odst. 2 písm. d) AMLD. Chybí tedy odkaz na více relevantní čl. 60 
odst. 4 písm. g) AMLD. I přes to ale doporučujeme ustanovení 
podtrháváním neoznačovat, ev. pouze tu jejich část, která neupravuje 
výslovně období 12 měsíců, resp. 3 let, protože AMLD tyto konkrétní 
časové lhůty nestanoví. 

vypuštěn. Ustanovení § 51 není vykazováno jako transpoziční. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

47. Z K bodu 220 - § 54 odst. 7: 
Máme pochybnosti o vhodnosti existence a systematického řazení 
uvedeného ustanovení. Pojem obchodní vztah je definován ve směrnici 
(čl. 3 bod 13) AMLD). Takové upřesnění, jaké je v návrhu, by mohlo 
vést k nežádoucímu zužování pojmu. Nadto by obsah ustanovení měl 
zřejmě patřit do definic. 

Vysvětleno. 
§ 54 odst. 7 se netýká samotné definice pojmu obchodní vztah, jež je 
obsažena v § 4 odst. 2. § 54 odst. 7 zakotvuje, v návaznosti na 
požadavky aplikační praxe, nevyvratitelnou právní domněnku, že 
situace tam uvedené vždy představují obchodní vztah. Definice není 
nevyvratitelnou právní domněnkou nijak dotčena a nemůže tedy ani 
dojít k jejímu zúžení. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

48. Z K bodu 224 – příloha č. 2, nové písm. g): 
Proč by osoba oprávněná ze životního pojištění měla být paušálně 
v kategorii „rizikový klient“? – příloha č. 2, včetně bodu 1 je 
transpozicí přílohy III AMLD, která také tuto kategorii osob za klienta 
s rizikovým faktorem neoznačuje. Žádáme vypustit – nevhodná 
systematika úpravy. 

Vyhověno jinak. 
Novelizační bod byl vypuštěn, nicméně je nutné zajistit naplnění 
požadavku doporučení FATF č. 10, navrhuje se úprava  § 9 odst. 6 
písm. c):  
„c)     oprávněného ze životního pojištění, který je 
1. určen jako konkrétní osoba nebo svěřenský fond, jeho jméno a 

příjmení nebo název, 
2. určen na základě jeho vztahu k pojištěnému anebo jinak, 

informace dostatečné ke ztotožnění konkrétního oprávněného v 
okamžiku výplaty plnění, 

3. politicky exponovanou osobou, všechny významné okolnosti a 
průběh obchodního vztahu, 

4. právnickou osobou nebo svěřenským fondem a kterému byla 
postoupena smlouva o životním pojištění nebo který byl určen 
jako nový oprávněný, rovněž totožnost jeho skutečného majitele k 
okamžiku postoupení smlouvy o životním pojištění nebo k 
okamžiku určení nového oprávněného a postup při jeho 
zjišťování,5. právnickou osobou nebo svěřenským fondem a u 
kterého je zjištěno zvýšené riziko legalizace výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu, rovněž totožnost skutečného 
majitele k okamžiku výplaty plnění a postup při jeho zjišťování. “. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

49. Z K provedení některých ustanovení směrnice: 
Nedohledali jsme, kde je transponován zákaz vedení anonymních 
bezpečnostních schránek podle čl. 10 odst. 1, čl. 14 odst. 5, čl. 18 odst. 
2 přinejmenším v bodu i) a iv) (formulace "nemá zjevný účel" není 
totéž jako "zjevně nemá účel"), čl. 18a odst. 2 až 5, čl. 27 odst. 2, čl. 38 
odst. 2 a čl. 39 AMLD. Tato ustanovení je nutno v návrhu řádně 
provést nebo jejich provedení vykázat ve srovnávací tabulce. 

Vysvětleno. 
Čl. 10 odst. 1 je transponován v § 7 odst. 2 písm. c), které stanoví, že 
v případě uzavření smlouvy o nájmu bezpečnostní schránky nebo 
smlouvy o úschově identifikuje povinná osoba klienta vždy, bez ohledu 
na jakýkoliv finanční limit. 
Dále nově navrhované přechodné ustanovení k předložené novele 
výslovně zakotvuje povinnost identifikace i pro bezpečnostní schránky, 
které byly zřízeny před nabytím účinnosti AML zákona. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBMFJ5PRY)



 
 
 

Poznámka: Po odeslání vypořádání bylo toto ustanovení upraveno s tím, 
že písm. c) v § 7 odst. 2 se vypouští s ohledem na doplňovaný prvek 
trvání obchodního vztahu v § 4 odst. 2. Povinnost identifikace tak 
nadále trvá, vyplývá však z § 7 odst. 2 písm. b). 
 
 
Čl. 14 odst. 5 
Tento článek je transponován v 8 odst. 8, který stanoví povinnost 
v rámci trvání obchodního vztahu nebo při dalších obchodech 
s klientem kontrolovat platnost a aktuálnost informací získaných 
v rámci identifikace a kontroly klienta, důvodnost pro uplatnění 
zjednodušené identifikace a kontroly klienta případně výjimek 
z identifikace a kontroly klienta. 
Relevantní v této souvislosti jsou i ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) a 
§ 9 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 7 odst. 2 písm. a) a d). 
 
Čl. 18 odst. 2, body i) a iv) -  
Ustanovení jsou transponována v § 6 odst. 1, § 9 odst. 2 AML zákona a 
implicitně též v § 9a odst. 1 AML zákona. Z hlediska významu čl. 18a 
lze předpokládat, že výčty obsažené v rámci bodů i) až iv) jsou faktory, 
které zvyšují rizikovost klienta, avšak samy o sobě neznamenají, že se 
jedná v případě jejich naplnění automaticky o podezřelý obchod. 
Z tohoto důvodu není upravena definice podezřelého obchodu v § 6, 
kdy je v odst. 1 obsažena podmnožina čl. 18 odst. iv), avšak nejedná se 
o plnou transpozici. Zbytková množina je pak pokryta právě § 9 odst. 2 
AML zákona (tj. zjištění absence zjevného zákonného či ekonomického 
účelu obchodu a zařazením do rizikové skupiny) v souvztažnosti s § 9a 
odst. 1 (provedení zesílené identifikace a kontroly u rizikového klienta. 
V případě rozšíření definice v § 6 odst. 1 AML zákona by nenastal 
účinek požadovaný směrnicí, jelikož namísto zesílené kontroly by 
povinná osoba hlásila podezřelý obchod, což by vedlo k 
nežádoucímu zahlcení Úřadu zbytečnými oznámeními. 
 
K transpozici článku. 18a odst. 2 až 5 viz připomínka č. 24. 
Čl. 27 odst. 2  transponován v § 11 odst. 3 AMLZ. 
Čl. 38 odst. 2 – viz srovnávací tabulka (trestní oznámení, podnět 
inspekci práce, civilní žaloba). 
Čl. 39 – transponován v § 38 odst. 1 AMLZ. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 

50. Z K sankčním ustanovením: 
Vzhledem k tomu, že identifikace a kontrola klienta do značné míry 
závisí na údajích, které on sám poskytne, požadujeme vysvětlit, jakým 

Vysvětleno. 
Klientovi je v § 8 odst. 10 a § 9 odst. 7 dána povinnost poskytovat 
součinnost v rámci identifikace a kontrol klienta a rovněž poskytnout 
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Odbor kompatibility způsobem je zajištěna povinnost uvádět pouze pravdivé, přesně a 
aktuální informace. 
 

povinné osobě příslušné doklady. 
Není ale možné stanovit klientům povinnost uvádět přesně, pravdivé a 
aktuální informace. Jednak AML zákon stanoví povinnosti v první řadě 
povinným osobám a zavedení takové povinnosti pro klienty by 
vyžadovalo rovněž zavedení nějakého opatření, pokud by tato 
povinnost byla porušena, pravděpodobně ve formě přestupku, což 
nepovažujeme za vhodné ani možné.  

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

51. Z K části druhé – změna zákona o hazardních hrách: 
Návrh v této části v některých bodech pravděpodobně překračuje 
návaznost na předmět úpravy části první předloženého návrhu (např. 
body 4, 5, 25). Je tudíž pochybné, zda by tato úprava měla být 
předmětem doprovodné novely. 

Vysvětleno. 
V obecné rovině je nutno konstatovat, že oblast hazardu je oblast, která 
je z hlediska AML problematiky považována za rizikovou. Příslušné 
úpravy zákona o hazardních hrách pak navazují zejména na změny 
v identifikaci podle AML zákona (změny výkaznictví), či například 
souvisí se změnou v kompetencích dozorčích orgánů (Celní správa 
České republiky). Předkladatel zároveň konstatuje, že skutečně ne 
všechny změny jsou vyvolány změnou AML úpravy, ale též požadavky 
praxe, ale považuje se za vhodnější vzhledem k předpokládaným 
změnám souvisejícím s AML problematikou v rámci hospodárnosti a 
přehlednosti legislativního procesu a následných komplikací při běhu 
dvou souběžných novel téhož zákona předkládanou variantu za 
vhodnější. Z uvedeného důvodu se však za účelem transparentnosti 
ohledně materiálního obsahu návrhu zákona toto odráží v názvu návrhu 
zákona. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

52. Z K části třetí – změna živnostenského zákona: 
K Čl. VI: přechodná ustanovení není zásadně třeba označovat 
podtržením. 
Obdobně platí pro části pátou – změnu zákona o daňovém poradenství, 
šestou – změnu zákona o advokacii, devátou – změnu zákona o 
auditorech, část sedmnáctou – změna zákona o centrální evidenci účtů. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

53. Z K části čtvrté – změna zákona o soudních poplatcích: 
Nevidíme důvodu, aby jakákoli část této části návrhu byla označena 
podtržením, tedy vazbou na předpisy EU. Ty poplatkové povinnosti 
v tomto směru neupravují. 
Obdobně není důvodu, aby podtržením, tedy vazbou na předpisy EU, 
byly označeny ty části návrhu, které reagují na to, že vnitrostátní 
předpis ČR bude upravovat evidenci skutečných majitelů – jde o 
vnitrostátní provazby, implementační pro AMLD jsou zákon č. 
253/2008 a zákon o evidenci skutečných majitelů. Týká se částí sedmé 
– změny insolvenčního zákona, dvanácté – změny zákona o 
mezinárodní spolupráci při správě daní (bodu 5), třinácté – změny 
zákona o směnárenské činnosti, a čtrnácté – změny zákona o zvláštních 
řízeních soudních. 

Vyhověno. 
Návrh byl upraven. 
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16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

54. Z K části deváté – změně zákona o auditorech: 
K bodu 3 - § 5 odst. 7: 
Toto ustanovení není třeba označovat podtržením – způsob, jakým se 
dokládá bezúhonnost pro účely AMLD právo EU (ani v RT cit. čl. 47 
odst. 3 AMLD) neupravuje. Obdobně platí pro část pátou – změnu 
zákona o daňovém poradenství (bod 1 - § 3 odst. 6 větu první, část věty 
za středníkem). 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

55. Z K části dvanácté – změně zákona o mezinárodní spolupráci při 
správě daní: 
K bodu 4 - § 1 odst. 5 nové písm. c): 
V poznámce pod čarou č. 3 je třeba opravit citaci nařízení EU č. 
904/2010 tak, že na jejím konci budou doplněna slova „ (přepracování), 
v platném znění.“ a citaci nařízení EU č. 389/2012 doplněním slov 
„v platném znění.“. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

56. Z K části sedmnácté – změna zákona o centrální evidenci účtů: 
K bodu 1 - § 1:  
Místo slov „příslušné předpisy“ doporučujeme uvést „příslušný 
předpis“ a v poznámce pod čarou č. 4 doporučujeme citovat AMLD 
s omezením na čl. 32a, tedy: „4) Čl. 32a a 58 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 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES, ve znění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843.“ Návrh v této části 
zapracovává jen část směrnice AMLD, návrh je v této části také 
předložen jako „související“ s AML zákonem. I právem EU 
požadované datum transpozice je v této věci jiné než obecně 
požadovaná transpozice AML V, viz níže k části dvacáté - účinnost. 

Vyhověno. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

57. Z K bodu 2 - § 2 odst. 1: 
Ve věci požadavků jdoucích nad rámec směrnice lze odkázat na 
důvodovou zprávu, která (na str. 208) o tomto pojednává, viz níže 
k bodu 3 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven, písmeno a) není podtrženo. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

58. Z K bodu 3 - § 3 písm. b): 
Ustanovení doporučujeme neoznačovat vazbou na AMLD – ta instituce 
pro daný účel nedefinuje, stanoví povinnost zavést evidenci a její cíl, 
kterým je zejména identifikace fyzických nebo právnických osob 
vlastnících nebo kontrolujících účty označené IBAN (vedle věci 
bezpečnostních schránek). Obdobně se týká bodů 7 (slovo „úvěrovou“) 
a 15 (tyto detaily AMLD neupravuje). 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 

59. Z K bodu 4 - § 3 písm. d): 
Co znamená přesně výraz „pro které ...je vedeno/pronajato“ – směrnice 
stanoví v čl. 32a/3 jasně, že zahrnuje skutečného majitele klienta. Proč 

Vysvětleno. 
Směrnice v článku 32a odst. 3 materiálně požaduje, aby v rámci 
centrální evidence účtů byly k dispozici údaje o skutečném majiteli 
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Odbor kompatibility není odkaz na skutečného majitele uveden výslovně? Prosíme objasnit. klienta, který je majitelem účtu, nikoliv aby byl skutečný majitel klienta 
označen jako klient samotný. Toto lze mimo jiné vyvodit i z toho, že 
systematicky je skutečný majitel zařazen do jiného pododstavce. Výše 
uvedené potvrzuje i např. anglická verze uvedeného článku. Zároveň 
návrh transponuje i materiálně požadavek na údaje o skutečném majiteli 
(viz § 3 písm. e) a § 4 písm. e)). 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

60. Z K bodu 26 - § 13 odst. 1: 
I toto ustanovení je provedením AMLD – čl. 58, viz i připomínka výše, 
k bodu 1. Je třeba do návrhu tuto provazbu doplnit (podtržení, RT, ST). 

Vyhověno. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

61. Z K části dvacáté – účinnost: 
Požadované datum transpozice AML V je do 10. 1. 2020; v případě čl. 
32a, který je transponován částí sedmnáctou předloženého návrhu, je 
lhůta do 10. 9. 2020 (srov. čl. 67 AMLD ve znění AML V). Těmto 
požadavkům tedy neodpovídá zejména v písm. b) stanovení účinnosti 
dnem 1. 12. 2020 pro část osmnáctou předloženého návrhu (vazba na 
zákon o evidenci skutečných majitelů) a rovněž není jasné, proč je 
tamtéž ke stejnému datu odložená účinnost čl. XXIV bodu 6 – žádáme 
předkladatele o vysvětlení. 

Vysvětleno. 
Není možné stanovit účinnost ustanovení navazujících na novou 
definici skutečného majitele před účinností ZESM (tedy před 1. 
prosincem 2020), neboť by došlo k situaci, že by AML zákon 
odkazoval na neexistující právní úpravu definice. Proto byla v reakci na 
připomínku ČNB č. 25/2 účinnost takových bodů výslovně provázána 
s ZESM. 
 
Dovolujeme si upozornit na to, že návrh novely AML zákona je s 
návrhem zákona o evidenci skutečných majitelů (ZESM), předkládanou 
MSp koordinován (včetně sladění nabytí účinnosti relevantních částí). 
Do doby než nabude účinnost ZESM, bude platit stávající úprava jak 
AML zákona, tak rejstříkového zákona. Platí přitom, že stávající AML 
zákon a úprava v rejstříkovém zákoně představuje řádnou transpozici 
IV. AML směrnice a již dnes ji lze považovat za minimálně částečnou 
transpozici V. AML směrnice. 
 
Vámi zmiňovaná část osmnáctá (zákon o realitním zprostředkování) a 
bod 6 čl. XXIV pouze mění definici skutečného majitele. Již stávající 
definice skutečného majitele je však řádnou transpozicí pojmu 
vymezeného v čl. 3 odst. 6 AMLD. Nové vymezení v ZESM vychází 
z širšího využití a častější aplikaci tohoto institutu větším spektrem 
osob, není však formálně z hlediska transpozice nezbytné. 
 
V podrobnostech pak odkazujeme na vypořádání Vaší připomínky 
č. 172 k ZESM ze strany Ministerstva spravedlnosti. 
 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

62. - Závěr: 
Návrh je s právem EU jen částečně slučitelný.  
Je třeba jej dopracovat, s využitím připomínek uvedených výše a ve 
vazbě na Ministerstvem spravedlnosti současně předkládaný návrh 
zákona o evidenci skutečných majitelů. 

Bere se na vědomí. 
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Návrh dále obsahuje řadu formálních nepřesností, které činí jeho 
kontrolu z hlediska požadavků práva EU obtížnou. Tyto nedostatky je 
také třeba napravit, viz připomínky uvedené výše. 

20. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

1. Z § 2 (1) l) 
Text § 2, odst. 1, písm. l) navrhujeme nahradit následujícím textem: 
poskytovatele směnárenských služeb mezi virtuálními měnami a 
měnami s nuceným oběhem a poskytovatele virtuálních peněženek 
 
Zdůvodnění: 
Přestože transponovaná 5. AML směrnice řadí mezi povinné osoby 
pouze poskytovatele směnárenských služeb mezi virtuálními měnami a 
měnami s nuceným oběhem a poskytovatele virtuálních peněženek 
(definován jako subjekt poskytující služby, jejichž cílem je ochraňovat 
jménem klientů soukromé šifrovací klíče za účelem držení, uchovávání 
a převodu virtuálních měn), návrh trvá na zachování extenzivní 
kategorie povinné osoby, jakožto osoby která jako předmět své 
podnikatelské činnosti kupuje, prodává, uchovává, pro jiného spravuje 
nebo zprostředkovává nákup nebo prodej virtuální měny, případně 
poskytuje další služby spojené s virtuální měnou. Tj. dle české definici 
náročná a nákladná AML/CTF regulace dopadá na jakýkoliv subjekt, 
poskytující podnikatelským způsobem služby související s virtuální 
měnou, a to bez ohledu na to, zda taková činnost představuje jakékoliv 
AML/CTF riziko (např. poradenské společnosti, společnosti těžící 
kryptoměny, společnosti poskytující řešení pro zabezpečení kryptoměn 
či provozovatelé enterprise DLT řešení, které rovněž pracují s 
digitálními jednotkami představujícími hodnotu a tedy dle českého 
AML zákona virtuální měnu. 
Znění směrnice je přitom ignorováno, a to bez jakéhokoliv reálného 
zdůvodnění, proč musí být stovky subjektů poskytujících služby 
související s virtuální měnou vystaveny přísné a nákladné AML/CTF 
regulaci. Jediným důvodem navrhovatele, jak uvádí v důvodové 
zprávě, je lakonické konstatování: „Důvodem pro zachování této 
obecné definice je zejména velmi rychlý až překotný vývoj v oblasti 
týkající se této komodity a služeb na ně navázaných.“. Navrhovatel tak 
vychází z paternalistického předpokladu, že jelikož něco v jeho 
úvahách do budoucna může představovat riziko, a jelikož zákonodárce 
nestíhá sledovat technologický a ekonomický rozvoj daného odvětví, je 
lepší preventivně zregulovat vše. Namísto toho, aby se přijímaly 
zákony, které řeší reálné, existující problémy a potřeby, dává se 
přednost extenzivní, a i ve světě neobvyklé prevenci, a to i za cenu 
ochromení celého regulovaného odvětví. 
Přestože tak návrh platného znění neuvádí, dle důvodové zprávy 

Nevyhověno. 
Úprava obsažená ve směrnici je v tomto ohledu nedostatečná a 
neodpovídá potřebám efektivního boje proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu, které odráží úprava doporučení FATF 
č. 15. 
 
Uvedená široká definice osoby poskytující služby spojené s virtuální 
měnou byla do AML zákona vložena již zákonem č. 368/2016 Sb., 
který nabyl účinnosti 1. ledna 2017, a to nikoli v souvislosti 
s transpozicí IV. AML směrnice (přičemž v té době evropské právo 
vůbec otázku virtuálních aktiv v kontextu AML/CFT opatření nebralo v 
potaz), nýbrž jako reakce na požadavky praxe, která se potýkala 
s mnohými případy zneužití virtuálních měn k páchání legalizace 
výnosů z trestné činnosti. Tato úprava, účinná více než 2,5 roku, 
představuje robustní rámec pro prevenci legalizace výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu, přičemž nelze říci, že vedla k 
„ochromení sektoru“, jak připomínka naznačuje. Ve skutečnosti se 
sektor poskytovatelů služeb s virtuálními aktivy v České republice 
zdárně rozvíjí.  
 
Oslabení stávajících AML/CFT opatření by mohlo vyústit 
v nezamýšlené důsledky pro tento sektor, které by působily z hlediska 
jeho fungování kontraproduktivně. Jako příklad lze uvézt, že řada 
poskytovatelů služeb s virtuálními aktivy se setkala s neochotou při 
otevírání bankovního účtu, a to proto, že se banky obávají toho, že by 
samy mohly být jejich prostřednictvím vystaveny ML/FT riziku. Tento 
problém by se v případě, že by došlo k navrhovanému oslabení 
regulace, jedině prohloubil, protože by dané riziko nebylo nijak 
zmírňováno. S ohledem na revidované doporučení FATF č. 15, které se 
zabývá právě regulací virtuálních aktiv a které by bylo přijetím 
připomínky ve značném rozsahu ignorováno, a dále s ohledem na 
skutečnost, že banky, tedy podnikatelé s vazbami překračujícími 
hranice Evropské unie, se těmito doporučeními, představujícími v dané 
oblasti globální standard, striktně řídí, lze očekávat, že by rozvolnění 
regulace pro tu část sektoru, jež by nově AML zákonem nebyla pokryta, 
vyústilo v závažné znesnadnění přístupu k bankovním službám.  
 
Rovněž je nutno odmítnout tezi, že by připomínkou napadený 
normativní text byl vykládán tím způsobem, že zahrnuje poradenské 
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„Zároveň bude vytvořen registr těchto subjektů [osob poskytujících 
služby související s virtuální měnou], který povede Finanční analytický 
úřad, přičemž zápis do tohoto registru bude zákonnou podmínkou pro 
poskytování služeb spojených s virtuálními měnami.“. Co se týká 
registru, vychází se z 5. AML směrnice. Transpozice s „podmíněním“ 
poskytování služeb registrací v kombinaci s českou extrémně širokou 
definicí povinné osoby poskytující služby související s virtuální měnou, 
je nicméně opět ochromující pro celý sektoru. Toto i shora uvedené 
preventivní opatření se opět přijímá bez jakéhokoliv zdůvodnění, 
natožpak analýzy legalizace výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu. Přesněji řečeno, děje se tak navzdory těmto analýzám. Tak 
například report Moeneyval z prosince 2018 doslova ve vztahu k 
virtuálním měnám uvádí „The authorities advised that the phenomenon 
is still not developed and no actual ML case has been detected in 
relation to virtual currencies.“. 
Tato připomínka je zásadní 

činnosti nebo jiné aktivity, jejichž vazba na virtuální měny je pouze 
volná a které nejsou vystaveny ML/FT rizikům. Právní předpis musí být 
vždy vykládán v souladu se svým smyslem a účelem, z čehož plyne, že 
nelze dovodit, že by pod jiné služby spojené s virtuálním aktivem bylo 
lze podřadit i aktivity, které jsou z hlediska ML/FT rizik irelevantní. 
 
Jako další argument proti zúžení definice vůči současnému stavu lze 
uvést, že není vyloučeno, že v budoucnu budou evropské předpisy 
uvedeny do souladu s doporučením FATF č. 15 a že tedy v nich 
uvedená definice bude rozšířena. Mohlo by pak dojít k tomu, že 
podnikatelé, kteří by v souladu s připomínkou přestali být povinnou 
osobou, by se jí v budoucnu opět stali, což by jim přineslo zbytečné 
náklady. 

20. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

2. Z § 4 (8) 
V § 4 odst 8 navrhujeme odstranit následující text: 
 (8) Osobou poskytující služby spojené s virtuální měnou se pro účely 
tohoto zákona rozumí osoba, která jako předmět své podnikatelské 
činnosti kupuje, prodává, uchovává, pro jiného spravuje nebo 
zprostředkovává nákup nebo prodej virtuální měny, případně poskytuje 
další služby spojené s virtuální měnou. 
 
Připomínka a zdůvodnění 
odstranění navazuje na změnu v § 2 (1) l) 
Tato připomínka je zásadní 

Nevyhověno. 
Jedná se o připomínku úzce související s připomínkou č. 1 téhož 
připomínkového místa, která nutně sleduje její osud. 

20. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

3. Z § 4 (9) 
V § 4 odst. 9 navrhujeme následující úpravy textu: 
(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 
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). 

Vyhověno částečně. 
Pojem „virtuální měna“ bude nahrazen pojmem „virtuální aktivum“. 
 
Ve zbylém rozsahu se připomínce nevyhovuje, a to z níže uvedených 
důvodů. 
 
K otázce souladu s V. AML směrnicí 
Není pravdou, že by navrhovaná definice virtuální měny byla zcela 
odlišná od definice obsažené v V. AML směrnici. Ve skutečnosti jak 
stávající, tak navrhovaná definice virtuální měny zahrnuje rovněž 
definici uvedenou ve směrnici.  
 
Definice virtuální měny podle V. AML směrnice (čl. 3 bod 18 
konsolidovaného znění) obsahuje tyto prvky: 
1. digitální reprezentace hodnoty 
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elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá 
emitenta, a která není peněžním prostředkem podle zákona o platebním 
styku, ale je přijímána jako platba za zboží nebo služby i jinou osobou 
odlišnou od jejího emitenta 
 
Připomínka a zdůvodnění 
Návrh novely zavádí zcela novou definici virtuální měny. Zatímco 
transponovaná 5. AML směrnice definuje virtuální měnu jako: 
“digitální reprezentace hodnoty, která není vydána či garantována 
centrální bankou ani orgánem veřejné moci, není nutně spojena se 
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;” návrh novely definuje virtuální měnu zcela odlišně. 
Jediným důvodem pro změnu definice virtuální měny je dle 
navrhovatele zajištění souladu s doporučením FATF č. 15. Uvedené 
doporučením mezinárodní organizace FATF 2012, v aktualizované 
podobě z října 2018, nicméně vůbec nepracuje s pojmem s virtuální 
měna, ale s pojmem virtuální aktiva. Chce-li navrhovatel navzdory 
transponované 5. AML směrnice vztáhnout AML zákon i na jiná 
kryptoaktiva (virtuální aktiva), musí nejprve změnit terminologii 
virtuální měny. V opačném případě bude zákon za virtuální měnu 
označovat, aktiva, která nemají s pojmem měna pranic společného. 
Zmatek se tímto vytvoří nejen lokálně v České republice, ale i v rámci 
veškerých mezinárodních regulatorních i podnikatelských vztahů. 
Přistoupí-li navrhovatel k takovému rozšíření aplikace AML zákona, 
navrhujeme, aby tak učinil obecnou definicí virtuálních aktiv, a to např. 
po vzoru FATF, jako „elektronicky uchovávaná jednotka, která 
představuje hodnotu, a která je způsobilá být elektronicky obchodovaná 
nebo převáděná, a může být využita pro platební nebo investiční 
účely.“. 
Přestože FATF doporučení z definice virtuálních aktiv výslovně vyjímá 
elektronické peníze a investiční nástroje regulované jinými 
doporučeními, nevidíme potřebu takovouto výjimku konstruovat. Tím 
spíše nepovažujeme za toto za vhodné, když navrhovatel zdánlivě 
dosahuje svého cíle konstrukcí 7 výjimek (jmenovitě (i) zaknihovaný 
cenný papír, (ii) investiční nástroj, (iii) peněžní prostředek podle 
zákona o platebním styku, (iv) prostředek podle § 3 odst. 3 písm. c) 
bodu 4 zákona o platebním styku, (v) prostředek podle § 3 odst. 3 písm. 
c) bodu 5 zákona o platebním styku, (vi) prostředek podle § 3 odst. 3 
písm. c) bodu 6 zákona o platebním styku, (vii) prostředek podle § 3 

2. která není vydána či garantována centrální bankou ani orgánem 
veřejné moci 
3. která není nutně spojena se zákonně stanovenou měnou a nemá 
právní status měny či peněz 
4. která je však fyzickými nebo právnickými osobami přijímána 
jako prostředek směny 
5. může být elektronicky převáděna, uchovávána a obchodována; 
 
 
Definice v AML zákoně obsahuje tyto prvky: 
1. elektronicky uchovávaná jednotka 
2. která je způsobilá plnit platební, směnnou nebo investiční 
funkci 
3. pokud se nejedná o 

a. zaknihovaný cenný papír, investiční nástroj, nebo 
peněžní prostředek podle zákona o platebním styku, 
b. prostředek podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 4 až 7 
zákona o platebním styku s výjimkou takového prostředku, 
kterým lze v konečném důsledku zaplatit pouze za úzce 
vymezený okruh zboží nebo služeb, který zahrnuje virtuální 
měnu 
c. prostředek, kterým je prováděna platba podle § 3 odst. 
3 písm. e) zákona o platebním styku 

 
K naplnění prvku č. 1 definice podle V. AML směrnice 
Aspekt reprezentace hodnoty požadovaný směrnicí vyplývá z prvku č. 1 
navrhované zákonné definice. Je totiž bez pochybností, že každá 
reprezentace hodnoty je jednotkou. 
 
Navrhovaná zákonná definice se neváže výlučně na požadavek 
digitálního vyjádření reprezentace hodnoty, jako je tomu v případě 
směrnice, ale s ohledem na pokud možno co největší technologickou 
neutralitu umožňuje, aby mohlo definici virtuální měny naplnit 
například i analogové vyjádření reprezentace hodnoty. Rovněž aspekt 
digitální reprezentace hodnoty požadovaný směrnicí je tak zákonnou 
definicí pokryt. 
 
K prvku č. 2 definice podle V. AML směrnice 
Prvek č. 2 definice podle směrnice vyjímá z okruhu virtuálních měn ty 
instrumenty, jež jsou vydávány či garantovány centrální bankou nebo 
orgánem veřejné moci a zužuje tak definici obsaženou ve směrnici. 
Tento prvek tedy nemůže z povahy věci způsobit nenaplnění definice 
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odst. 3 písm. c) bodu 7 zákona o platebním styku, aby hned v písm. b) 
vytvořil výjimku z jedné z uvedených výjimek. Nadto tato výjimka z 
výjimky, která nemá jakoukoliv vazbu na údajně implementované 
doporučení FATF č. 15, a její smysl zůstává bohužel kryptický i po 
prostudování zvláštní části důvodové zprávy, která se ustanovení 
relativně rozsáhle věnuje. 
Navrhovatel tak namísto sjednocení definice s nadřazeným evropským 
právem, 5. AML směrnicí, vytváří zcela novou definici, která 
nekoresponduje ani s evropským právem, ani s doporučením FATF. 
Zejména však navrhovaná těžkopádná definice do budoucna 
neodvratně vyvolá řadu výkladových sporů a nejasností. Nadto v 
situacích, kdy řada virtuálních aktiv ve skutečnosti bude naplňovat 
definici investičních nástrojů nebo elektronických peněz, jak již dnes 
potvrzuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vznikne 
terminologický i regulatorní galimatyáš. Navrhujeme ponechat 
současnou definici. 
Tyto připomínky jsou zásadní 

podle směrnice navrhovanou zákonnou definicí, a to za podmínky, že 
případné odpovídající zúžení v navrhované zákonné úpravě nebude 
přesahovat meze zúžení v něm zakotvené. Dané zúžení nebylo do 
navrhované zákonné definice převzato z toho důvodu, že vybočuje z 
požadavku doporučení FATF č. 15 a dále z toho důvodu, že 
neopodstatněně vyjímá z dosahu AML/CFT opatření virtuální měny 
vydávané státními orgány, jako je v současnosti například venezuelská 
měna Petro. Není žádný důvod, proč z povahy věci stejné instrumenty 
rozlišovat na základě toho, zda mají emitenta a případně podle statusu 
emitenta, a poskytovat jim tak konkurenční výhodu oproti 
instrumentům ryze soukromého původu. Uvedená slabina by navíc 
mohla být snadno zneužita cizími státy k narušení integrity finančního 
systému Evropské unie. 
 
K prvku č. 3 definice podle V. AML směrnice 
Prvek č. 3 požadovaný směrnicí vyjímá z okruhu virtuálních měn ty 
instrumenty, jež jsou nutně spojeny se zákonně stanovenou měnou a 
mají právní status měny či peněz. Tento prvek tedy nemůže z povahy 
věci způsobit, že zákonná definice nenaplní definici podle směrnice, 
avšak pouze za podmínky, že odpovídající zúžení v navrhované 
zákonné úpravě nebude přesahovat meze zúžení v něm stanovené. 
Předmětný prvek je do značné míry reflektován v navrhovaných 
ustanoveních § 4 odst. 9 písm. a) bodech 1 až 3, která zužují 
navrhovanou zákonnou definici a která jsou rozebrána níže v části 
týkající se výjimek z navrhované zákonné definice. 
 
K prvku č. 4 definice podle V. AML směrnice 
Prvek č. 4 definice podle směrnice považuje za virtuální měnu pouze ty 
instrumenty, jež jsou přijímány fyzickými nebo právnickými osobami 
jako prostředek směny. Všechny takové instrumenty musejí naplňovat 
požadavek uvedený v prvku č. 2 navrhované zákonné definice, tedy 
musejí být způsobilé plnit platební nebo směnnou funkci. I tento prvek 
definice podle směrnice je tedy naplněn. 
 
K prvku č. 5 definice podle V. AML směrnice 
Prvek č. 5 definice podle směrnice zužuje množinu instrumentů do ní 
spadajících na ty, jež mohou být elektronicky uchovávány, převáděny a 
obchodovány. 
 
Tento prvek tedy nemůže z povahy věci způsobit, že definice podle 
směrnice nebude navrhovanou zákonnou definicí plně pokryta, avšak 
pouze za podmínky, že odpovídající zúžení v navrhované zákonné 
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úpravě nebude přesahovat meze zúžení v něm stanovené. Navrhovaná 
zákonná definice předmětný prvek reflektuje ve svém prvku č. 1, který 
omezuje instrumenty naplňující její definici pouze na ty, jež jsou 
elektronicky uchovávány. Lze tedy uzavřít, že navrhovaná zákonná 
definice nepřesahuje meze zúžení v prvku č. 5 definice podle směrnice 
a v důsledku toho nezpůsobuje nenaplnění definice podle směrnice.  
 
K prvkům 3a, 3b a 3c navrhované zákonné definice, tedy k výjimkám 
Uvedené prvky navrhované zákonné úpravy zužují okruh instrumentů 
spadajících pod její definici virtuální měny, a proto mohou vyvolat 
otázku, zda toto zúžení není natolik významné, že by mohlo vyústit v 
nesoulad s definicí virtuální měny obsaženou ve směrnici. Tuto tezi je 
však nutno odmítnout, a to nejen s odkazem na výše rozebíraný prvek 
definice podle směrnice č. 3. 
 
Absence výjimky zakotvené v prvku 3a by do definice virtuální měny 
redundantně zahrnula zaknihované cenné papíry a investiční nástroje, 
které jsou již dnes zahrnuty do režimu AML/CFT opatření. Uvedené lze 
vztáhnout i na peněžní prostředky podle zákona o platebním styku, o 
jejichž vyjmutí z definice virtuální měny podle AML směrnice hovoří 
skrz odkaz na PSD 2 i recitál č. 10 V. AML směrnice. 
 
Absence výjimek zakotvených v prvcích 3b a 3c zákonné definice by 
mezi virtuální měny zahrnula například palivové karty, elektronické 
stravenky nebo poukazy na zaměstnanecké benefity a instrumenty k 
provádění vybraných plateb poskytovatelem služby elektronických 
komunikací nebo operátorem podle zákona č. 175/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích. Ospravedlnění této výjimky v kontextu 
souladu s definicí obsaženou ve směrnici je nutno spatřovat v tom, že 
pokud by tyto z pohledu ML/FT rizik nevýznamné instrumenty chtěl 
evropský normotvůrce zahrnout pod AML/CFT režim, jistě by tak 
učinil výslovně, přičemž by úprava těchto služeb vycházela z úpravy 
poskytovatelů platebních služeb podle PSD 2, kteří jsou rovněž 
povinnými osobami. Uvedené výjimky korespondují s instrumenty, jež 
jsou vyňaty z působnosti PSD 2 jejím čl. 3 písm. k) a l). Tento závěr je 
potvrzen rovněž recitálem č. 10 V. AML směrnice, jenž výslovně 
hovoří o vyjmutí těchto instrumentů z definice virtuální měny podle 
směrnice, a to prostřednictvím odkazu na PSD 2. Uvedené prostředky 
jsou nadto většinou nutně spojeny se zákonně stanovenou měnou, 
přičemž takové instrumenty jsou z definice podle směrnice vyňaty, jak 
je uvedeno u prvku definice podle směrnice č 3. 
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Široký okruh výjimek z navrhované zákonné definice virtuální měny by 
bez dalšího však mohl způsobit, že by danou právní úpravu bylo lze 
snadno obcházet. Například v platformě Ethereum totiž lze vytvořit 
instrument, který by naplňoval všechny znaky pozitivně vymezující 
virtuální měnu ve smyslu navrhované zákonné úpravy, do definice by 
však na základě výjimky uvedené v navrhovaném ustanovení § 4 odst. 9 
písm. a) bodu 2 nespadal, protože by byl určen pouze k zaplacení úzce 
vymezeného okruhu zboží ve smyslu § 3 odst. 3 písm. c) bodu 4 zákona 
č. 370/2017 Sb., o platebním styku, kterým by v tomto případě byly 
ethery, tedy univerzální virtuální měna platformy Ethereum, přičemž 
uvedené zaplacení by probíhalo prostřednictvím tzv. smart contractu, 
který lze na této platformě implementovat. Tento specifický instrument 
by pak mohl být zcela nepokrytě prodáván za fiatní měnu, například 
korunu českou, a to bez aplikace AML/CFT opatření, protože by sám o 
sobě virtuální měnou ve smyslu navrhované zákonné definice nebyl. 
Jeho směna za ethery by pak již probíhala prostřednictvím smart 
contractu, tedy pomocí instrumentu určeného k distribuovanému 
zaznamenání a výkonu smluvních závazků, z čehož vyplývá, že by 
nebylo možné označit konkrétní osobu stojící za danou směnou, která 
již bezpochyby všechny znaky poskytovatele služby spojené s virtuální 
měnou naplňuje, protože ethery pod definici virtuální měny spadají v 
každém případě. Absence navrhovaného ustanovení § 4 odst. 9 písm. b) 
by tak vystavila finanční systém značnému riziku, jelikož by učinila 
úpravu AML/CFT opatření vztahujících se k poskytovatelům služeb 
spojených s virtuální měnou neúčinnou, a rovněž by vystavila klasické 
poskytovatele těchto služeb značné konkurenční nevýhodě, která by 
mohla znamenat až jejich vytlačení z trhu. Proto bylo nutno do prvku 
3b navrhované zákonné definice vložit i tuto výjimku z výjimky, jež 
uvedeným nežádoucím dopadům zabrání. 
 
Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že navrhovaná zákonná 
definice plně pokrývá definici podle směrnice. 
 
K otázce souladu s definicí obsaženou v doporučeních FATF 
Doporučení FATF pracují s následující definicí virtuální měny: 
„Virtuálními aktivy se rozumí digitální reprezentace hodnoty, která 
může být elektronicky obchodována nebo převáděna a použita pro 
platební nebo investiční účely. Virtuální aktiva nezahrnují digitální 
reprezentaci měny, cenných papírů a jiných finančních aktiv, na která se 
již vztahují jiná doporučení FATF.“ 
 
Definice virtuální měny podle doporučení FATF tedy obsahuje tyto 
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prvky: 
1. digitální reprezentace hodnoty 
2. která může být elektronicky obchodována nebo převáděna 
3. a použita pro platební nebo investiční účely 
4. nejde o digitální reprezentaci měny, cenných papírů a jiných 
finančních aktiv, na která se již vztahují jiná doporučení FATF 
 
K naplnění prvku č. 1 definice podle doporučení FATF 
Aspekt reprezentace hodnoty požadovaný FATF vyplývá z prvku č. 1 
navrhované zákonné definice. Je totiž bez pochybností, že každá 
reprezentace hodnoty je jednotkou.  
 
Navrhovaná zákonná definice se neváže výlučně na požadavek 
digitálního vyjádření reprezentace hodnoty, jako je tomu v případě 
směrnice, ale s ohledem na pokud možno co největší technologickou 
neutralitu umožňuje, aby mohlo definici virtuální měny naplnit 
například i analogové vyjádření reprezentace hodnoty. Rovněž aspekt 
digitální reprezentace hodnoty je tak zákonnou definicí postihnut. 
 
K prvku č. 2 definice podle doporučení FATF 
Prvek č. 2 definice podle doporučení FATF zužuje množinu 
instrumentů do ní spadajících na ty, jež mohou být elektronicky 
převáděny nebo obchodovány.  
 
Tento prvek tedy nemůže z povahy věci způsobit, že definice FATF 
nebude navrhovanou zákonnou definicí plně pokryta, avšak pouze za 
podmínky, že odpovídající zúžení v navrhované zákonné úpravě nebude 
přesahovat meze zúžení v něm stanovené. Navrhovaná zákonná definice 
předmětný prvek reflektuje ve svém prvku č. 1, který omezuje 
instrumenty naplňující její definici pouze na ty, jež jsou elektronicky 
uchovávány. Lze tedy uzavřít, že navrhovaná zákonná definice 
nepřesahuje meze zúžení v prvku č. 2 doporučení FATF a v důsledku 
toho nezpůsobuje nenaplnění definice v nich obsažené. 
 
K prvku č. 3 definice podle doporučení FATF 
Prvku č. 3 definice podle doporučení FATF plně odpovídá prvek č. 2 
navrhované zákonné definice. 
 
K prvku č. 4 definice podle doporučení FATF 
Prvek č. 4 definice podle doporučení FATF zužuje množinu 
instrumentů do ní spadajících na ty, jež nepředstavují digitální 
reprezentaci měny, cenných papírů a jiných finančních aktiv, na která se 
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již vztahují jiná doporučení FATF. 
 
Tento prvek tedy nemůže z povahy věci způsobit, že definice FATF 
nebude navrhovanou zákonnou definicí plně pokryta, avšak pouze za 
podmínky, že odpovídající zúžení v navrhované zákonné úpravě nebude 
přesahovat meze zúžení v něm stanovené. 
 
Pokud se jedná o aspekt měny a cenných papírů, je tento reflektován 
prvkem 3a navrhované zákonné definice, který z ní vyjímá zaknihovaný 
cenný papír, investiční nástroj nebo peněžní prostředek podle zákona o 
platebním styku (cenný papír ve smyslu doporučení FATF musí být 
vykládán tak, že zahrnuje i zaknihovaný cenný papír ve smyslu české 
právní úpravy). 
 
Problematické jsou z hlediska tohoto prvku definice podle FATF prvky 
3b a 3c navrhované zákonné definice, protože vyjímají z její působnosti 
ty instrumenty, jež podle stávající úpravy nespadají do režimu 
provádění AML/CFT opatření. Jsme však toho názoru, že doporučení 
FATF musejí být vykládána podle svého smyslu a účelu, kterým je 
vytvořit prostředí nepříznivé pro legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, a že tedy nebylo úmyslem jejich tvůrce pod 
tento režim zahrnout i výše uvedené instrumenty. Tomu napovídá i to, 
že tyto existují již po značnou dobu, a pokud by bylo namístě jejich 
zahrnutí pod doporučení FATF, jistě by k němu došlo již dříve, tedy ne 
až v souvislosti s aktuálním vývojem v oblasti virtuálních aktiv. 
 
Z výše uvedených důvodů se domníváme, že při hledání obsahu 
předmětného prvku doporučení FATF je třeba překonat jeho čistě 
jazykový výklad a dojít k závěru, že zúžení navrhované zákonné 
definice zakotvené v jejích prvcích 3b a 3c nepředstavuje přesáhnutí 
mezí vytyčených předmětným prvkem doporučení FATF. 
 
Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že navrhovaná zákonná 
definice plně pokrývá definici podle doporučení FATF. 
 

20. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

4. Z § 5 b) 2. 
Text § 5 odst. 1 písm. b), 2 navrhujeme následující doplnění: 
Údaje ke zjištění a ověření totožnosti každé fyzické osoby, která je 
členem jejího statutárního orgán 
 
Připomínka a zdůvodnění 
Použití jednotného čísla považujeme za nepraktické a nejasné, zvláště 

Vysvětleno. 
V právních předpisech se zpravidla používá jednotné číslo (srov. čl. 40 
odst. 5 Legislativních pravidel vlády). Vložení slova „každé“ by bylo 
nadbytečné, i bez něj z textu jednoznačně vyplývá povinnost zjistit 
identifikační údaje všech členů statutárního orgánu.  
Slova „všechna jména a příjmení“ v písm. a) nejsou touto novelizací 
dotčena, nicméně jedná se v tomto případě o převzetí formulace 
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když zákonodárce v písm. a) používá obrat „všechna jména a příjmení“ 
Tato připomínka je zásadní 

používané v právních předpisech upravujících základní registry a za 
účelem zamezení pochybností ve výkladových otázkách se tak 
ponechává též množné číslo, není však vhodné v jiných případech tento 
z pohledu LPV nevhodný přístup rozšiřovat na ostatní formulace. Nad 
rámec tohoto připomínkového řízení dále uvádíme, že množné číslo 
v tomto případě zdůrazňuje nutnost zjištění i těch křestních jmen a 
příjmení, která příslušná fyzická osoba běžně nepoužívá. 
 
 
 
 
 
 

20. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

5. Z § 7 (1) 
V § 7 odst. 1 navrhujeme upravit text následovně: 
(1) Povinná osoba provede identifikaci klienta nejpozději tehdy, kdy je 
zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 1 000 10 000 EUR, pokud 
tento zákon dále nestanoví jinak. 
 
Připomínka a zdůvodnění 
Požadujeme, aby limit pro splnění zákonných podmínek byl dán do 
souladu se směrnicí, a to do výše 10.000 EUR. Ponechání stávajícího 
limitu pro prodeje ve výši 1 000 EUR a pro nákupy a komise ve výši 1 
Kč (nově tedy přes obchodní vztahy) považujeme za výrazný projev 
negativního prvku, tzv. Gold-platingu, a to zvlášť když jsou rozdíly 
natolik výrazné.  
Stanovená částka 10.000 EUR se potom podobá částce 270.000 Kč 
podle zákona o omezení plateb v hotovosti a vymyká se tak běžným 
nákupům v obchodě. Proto je i administrativa kolem takových plateb 
náročnější, probíhá v delším časovém úseku, zpravidla v jiných 
prostorách než běžná provozovna, popř. mimo otevírací hodiny bez 
přítomnosti dalších osob a identifikace a kontrola je tak administrativně 
zvládnutější. Navíc klienti hradící takové částky už jsou více 
zorientování v dané problematice už jen z hlediska bankovního dozoru, 
a proto jim až tak nevadí tuto proceduru navíc podniknout. U částek 
1000 EUR však platí, že. administrativní zátěž s ohledem na takto 
nízké částky je nepřiměřená. 
Důvodová zpráva uvádí, že činnost těchto povinných osob již byla v 
minulosti vyhodnocena jako natolik riziková, aby zde žádný spodní 
limit nebyl uplatňován. 
Z pozice Asociace starožitníků z.s., která pořádá a vyhodnocuje 
veletrhy s tímto zbožím, nebyla v podstatě zaznamenána v podmínkách 

Nevyhověno. 
Tato povinnost byla obsažena již ve starém AML zákoně, tedy v zákoně 
č. 61/1996 Sb., a to v jeho znění účinném od 1. září 2004, a navíc 
koresponduje s povinností identifikace podle § 31 odst. 4 
živnostenského zákona, jež je v něm zakotvena již od 19. března 2004. 
Připomínkové místo oproti odůvodnění navrhuje změnit hraniční výši 
transakce pro všechny povinné osoby, což je v rozporu s čl. 11 AML 
směrnice. 
 
Co se pak týká povinných osob podle § 2 odst. písm. i) AML zákona, je 
nutno si uvědomit, že tyto povinné osoby jsou ve zvýšené míře 
vystaveny riziku zneužití ke zpeněžení odcizených věcí. Z toho důvodu 
je nezbytné, aby prováděly identifikaci klienta, jakožto nezbytný 
předpoklad k zaznamenání přesunů majetku. Stejně tak je namístě, aby 
vyhodnocovaly, zda daný obchod vykazuje znaky podezřelosti – 
povinná osoba k tomu má unikátní předpoklady plynoucí z toho, že je 
v přímém styku s klientem. 
 
Nad rámec se však uvádí, že na základě vypořádání s jiným 
připomínkovým místem (MPO) bylo dohodnuto, že uvedená výše 
limitu transakce pro provedení identifikace u těchto povinných osob 
bude přezkoumána v rámci nadcházejícího Národního hodnocení rizik 
praní peněz a financování terorismu (NRA), jehož závěry mohou 
vyústit v nyní návrhovou legislativního změnu. 
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České republiky žádná rizikovost z hlediska praní špinavých peněz, a 
to zejména při takových malých částkách. Zato vnímá, že trh se 
starožitnostmi je u nás na tak špatné úrovni, že si Asociace starožitníků 
nedovede představit prát špinavé peníze na tomto trhu. Předměty jsou 
málo likvidní, a dokonce i kdyby případný pachatel nakoupil a 
následně prodával věci i za polovinu původní hodnoty, musel by 
vyvinout velké úsilí, aby se mu to vůbec povedlo. Tvrzení, že pod 
částky 10.000 EUR existuje významné riziko, nemá podle Asociace 
starožitníků oporu v objektivní realitě 
Pokud Česká republika půjde cestou zpřísňování i této evropské normy, 
hrozí odliv obchodů mimo její území (zejména v příhraničních 
oblastech) a znevýhodnění českých obchodníků se starožitnostmi. 
Důležitou skutečností je i to, že podle nám dostupných informací žádná 
ze zemí EU nemá, ani se nechystá přijmout směrnici na úrovni spodní 
hranice, tj 1 000 EUR, ale spíše na úrovni vrchní hranice 10 000 EUR, 
a to i z důvodu, že ve velkém množství údajů a drobných 
bezvýznamných nákupech se pak ztratí podstatné informace o velkých 
podezřelých částkách.  1 000 EUR platných dosud v naší legislativě 
budí tedy úžas i u zahraniční klientely. 
 I když je na každé členské zemi, jak zákon implementuje, měla by být 
snaha o vytvoření podobného prostředí, aby se občané EU dokázali v 
legislativě orientovat a obchodníci měli rovné konkurenční prostředí.      
Tato připomínka je zásadní 

20. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

6. Z § 8 (2) b 
V textu § 8, odst. 2, písm. b) navrhujeme odstranit výraz „v rozsahu“ 
následovně 
právnickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená a 
ověří z dokladu o existenci právnické osoby získaného z 
důvěryhodného zdroje a způsobem v rozsahu podle písmene a) 
 
Připomínka a zdůvodnění 
Rozsah“ je určen § 5. §8 odst. 2 písm. a) určuje spíše „způsob“ 
Tato připomínka je zásadní 

Nevyhověno. 
Připomínka je k textu, který není dotčen touto novelou. Nad rámec 
tohoto připomínkového řízení uvádíme, že § 5 je definiční ustanovení, 
materiální povinnost údaje zaznamenat ve stanoveném rozsahu vyplývá 
právě až z § 8. „Rozsah“ dále směřuje i k údajům, které se podle § 8 
odst. 1 písm. a) AML zákona zaznamenávají nad rámec identifikačních 
údajů (např. druh a číslo průkazu totožnosti). 

20. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

7. Z § 8 (10) 
Klient poskytne povinné osobě informace, které jsou k provedení 
identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. Pokud je 
klientem svěřenský fond, informuje osoba jednající za klienta o této 
skutečnosti povinnou osobu. Povinná osoba je oprávněná může pro 
účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených 
dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto 
zákona, a to i bez souhlasu klienta. 
 

Vysvětleno. 
Připomínka se týká textu, který není dotčen touto novelou. Nad rámec 
tohoto připomínkového řízení uvádíme následující. 
 
Vámi navrhovaná úprava není nutná, protože oprávnění pořizovat kopie 
vyplývá již ze současného znění zákona. „Je oprávněná“ a „může“ jsou 
v tomto kontextu synonyma. Titulem pro zpracování osobních údajů je 
v tomto případě plnění právní povinnosti správce (článek 6 odst. 1 
písm. c) GDPR), resp. splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
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Připomínka a zdůvodnění 
Navrhované znění nezohledňuje potřebu výslovně zavést oprávnění 
povinné osoby pořizovat kopie předložených dokladů i bez souhlasu 
klienta, na níž je dlouhodobě upozorňováno. V nynější situaci je právní 
úprava vykládána, a to i oficiálním stanoviskem Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, tak, že k pořízení kopií je nezbytný souhlas klienta. 
Takový souhlas klienti ovlivnění vypjatou veřejnou diskuzí o ochraně 
osobních údajů odmítají udělit. 
Navrhujeme tedy poslední větu upravit následovně: 
„Povinná osoba může je oprávněná pro účely tohoto zákona pořizovat 
kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané 
informace k naplnění účelu tohoto zákona, a to i bez souhlasu 
klienta.“ 
Tato připomínka je zásadní 

(článek 6 odst. 1 písm. e) GDPR). Je proto jasné, že titulem pro 
zpracování osobních údajů není souhlas subjektu a Vámi navržená 
úprava není nutná.  
 
Co se týká stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 10/05/SŘ-
OSČ (dostupné na https://www.uoou.cz/ke-kopirovani-osobnich-
dokladu/d-1599), toto odkazuje na zákon č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech, který v § 15a odst. 2 výslovně připouští možnost založení 
oprávnění pořizování kopií nebo výpisů zvláštním zákonem, jak činí 
AML. 
 
Vypořádání Vaší připomínky bylo konzultováno s Úřadem pro ochranu 
osobních údajů, který výše uvedený výklad tohoto ustanovení potvrdil. 

20. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

8. Z § 8 (2) c 
V § 8 (2) b navrhujeme odstranit výraz „v rozsahu“ jak následuje: 
svěřenským fondem, povinná osoba identifikační údaje zaznamená a 
ověří z dokladu o existenci svěřenského fondu získaného z 
důvěryhodného zdroje a  v rozsahu způsobem podle písmene a) 
 
Připomínka a zdůvodnění 
„Rozsah“ je určen § 5. §8 odst. 2 písm. a) určuje „způsob“ 
Tato připomínka je zásadní 

Nevyhověno. 
Viz vypořádání Vaší připomínky č. 6. 

20. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

9. Z § 8a (2) 
§ 8a odst. 2 navrhujeme odstranit následující text: 
 (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. 
 
A nahradit jej následovně: 
“Prostředek pro elektronickou identifikaci podle odstavce 1 musí být 
vhodný́ k ověření totožnosti a musí vykazovat rovnocennou úroveň 
bezpečnosti jako ověření dokumentů předložených na místě.” 
 
Připomínka a zdůvodnění 
Nově navržený proces „elektronické identifikace“ nezjednoduší proces 
identifikace osoby bez fyzické přítomnosti klienta. Umožňuje 
elektronickou identifikaci podle nařízení EIDAS, tzn. pokud má někdo 

Nevyhověno. 
Navrhovaná změna by, vzhledem k vágnosti vymezení vhodného 
prostředku, nevyhnutelně vedla k výkladovým nejasnostem, jež by 
mohly vyústit v to, že by identifikace nebyla prováděna dostatečně 
důkladně. 
 
Z tohoto důvodu je dle názoru předkladatele vhodnější se spolehnout na 
rámec vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 
1999/93/ES (nařízení eIDAS) a z adaptačního předpisu k němu, jímž je 
zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. Tento právní rámec 
zajistí, že předmětné prostředky do něj spadající budou dosahovat 
požadované úrovně bezpečnosti.  
 
Je nutno odmítnout tezi, že se distanční metoda identifikace založená 
pouze na videoidentifikaci nebo selfie, může vyrovnat identifikaci za 
fyzické přítomnosti identifikovaného. Taková metoda totiž může 
pracovat pouze s digitální reprezentací podoby identifikovaného, kterou 
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OP s čipem nebo nějaký jiný způsob elektronické identifikace, může 
tuto identifikaci využít také pro identifikaci podle AML zákona. Tato 
možnost v budoucnu vyřeší identifikaci na dálku, ovšem momentálně 
to lze uplatnit na relativně úzký okruh osob. Sice zavádí elektronickou 
identifikaci, ale připouští jen prostředky podle eIDAS, nikoli 
videoidentifikaci, selfie a podobně. Stále tedy budeme v citelné 
konkurenční nevýhodě proti službám jako Revolut apod. 
 Uvedené ustanovení naopak zcela znemožňuje využití pro povinné 
osoby při běžném obchodním styku, když se omezuje výhradně na 
využití kvalifikovaných systémů. Ty však využívají max. jednotky 
procent běžné populace. Ustanovení zcela vylučuje moderní a v řadě 
zemí užívané metody online identifikace prostřednictvím video hovoru, 
nebo jiným vhodným způsobem, který by byl považován za identifikaci 
odpovídající fyzické přítomnosti osoby a který by vykazoval 
rovnocennou bezpečnost a průkaznost ověření osoby. 
Lze si představit možné řešení v podobě video identifikace (nebo 
pomoci selfie a biometrických prvků), v jejímž průběhu by došlo k 
prezentaci dokladu totožnosti. Prováděcím předpisem by pak byly 
stanoveny požadavky na kvalitu videa, a na způsob prezentace dokladu 
totožnosti. Tento způsob identifikace je jednoduchý pro spotřebitele, 
neboť základní podmínky pro uspokojivé rozlišení splňuje naprostá 
většina běžně dostupných kamer v PC, tabletech i smartphonech. 
Směrnice možnost takové vnitrostátní úpravy umožňuje. Podrobnosti 
vztahující se k provádění identifikace tímto způsobem by následně byly 
upraveny v příslušném metodickém pokynu. 

v současné době lze za vynaložení nikoli závratných nákladů v reálném 
čase pozměnit (tzv. deepfake). 
 
Toto pozměnění může mít dvě varianty. První spočívá v pozměnění 
digitální reprezentace vyobrazení identifikovaného a identifikačních 
údajů na průkazu totožnosti, přičemž digitální reprezentace 
identifikovaného je nepozměněna. Druhá varianta vyžaduje vyšší 
výpočetní výkon i odborné znalosti a spočívá v pozměnění i digitální 
reprezentace identifikovaného, a to případně tak, aby odpovídala nic 
netušící žijící osobě.  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že videoidentifikace je spojena se značným 
rizikem, že identifikace nebude řádně provedena, a proto nejen, že ji 
nelze postavit naroveň identifikaci za fyzické přítomnosti, ale 
nedosahuje ani takové úrovně bezpečnosti, aby byla způsobilá sloužit 
pro první identifikaci pro účely AML zákona. 
 
Na tomto místě je však nutno podotknout, že v situacích, kdy lze použít 
zjednodušenou identifikaci klienta, tedy v situacích z hlediska ML/TF 
zjevně nízkorizikových, postačí pouze, pokud povinná osoba vhodným 
způsobem zjistí a zaznamená identifikační údaje klienta. Takovým 
vhodným způsobem může být v daném kontextu právě i 
videoidentifikace, případně doplněná o další bezpečnostní opatření. 
 
Lze tedy uzavřít, že navrhovaná úprava, pokud je na ni nahlíženo 
komplexně, nalézá rovnováhu mezi požadavkem na úroveň 
bezpečnostních opatření vztahujících se k identifikaci na straně jedné a 
požadavkem na jednoduchost pro spotřebitele na straně druhé. 
 

20. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

10. Z § 11 odst. 7 
Text § 11 odst. 7 navrhujeme upravit následovně: 
(7) Povinná osoba může postup podle § 8 odst. 1 až 4 nahradit 
provedením identifikace fyzické osoby, která je klientem, nebo fyzické 
osoby jednající za klienta, jestliže 
a)  klient, který je 
1.  fyzickou osobou, zašle povinné osobě kopie příslušných částí 
příslušných částí průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího 
podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit identifikační údaje příslušné 
fyzické osoby, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, 
který jej vydal, a dobu jeho platnosti pořízené způsobem uvedeným v § 
10 odst. 4, 
2.  právnickou osobou, zašle povinné osobě doklad o své existenci a 

Vyhověno částečně. 
K písmenu b) 
Je nutno dát připomínkovému místu zapravdu v tom, že existují fyzické 
osoby, jež disponují pouze jedním průkazem totožnosti obsahujícím 
vyobrazení držitele. Požadavek na dva doklady obsahující vyobrazení 
držitele však je s ohledem na následující argumenty ospravedlnitelný.  
Tím prvním je, že ve většině případů, kdy klient jedná coby fyzická 
osoba sám za sebe, nebude podle navrhované úpravy – pokud takový 
postup bude v souladu se závěry hodnocení rizik dané povinné osoby, 
v tomto kontextu s důrazem na riziko zneužití identity – vůbec nutné 
podpůrný doklad využít. 
 
Druhý argument spočívá v tom, že postup podle § 11 odst. 7 je 
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své identifikační údaje, neb 
3.   svěřenským fondem, zašle povinné osobě doklad o své existenci a 
své identifikační údaje, 
b)  v případě, že za klienta jedná jiná osoba, klient zašle kopie dokladů 
podle písmene a) bodu 1 fyzické osoby oprávněné jednat za něj v 
daném obchodu nebo obchodním vztahu a oprávnění této fyzické osoby 
k jednání za klienta, 
c)   povinná osoba zaznamená a ověří údaje a oprávnění zaslané podle 
písmen a) a b), 
d)  povinná osoba uzavře s klientem o tomto obchodu nebo obchodním 
vztahu smlouvu, jejíž obsah bude zaznamenán v textové podobě, 
e)   klient hodnověrným způsobem prokáže existenci platebního účtu 
vedeného na jeho jméno u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové 
instituce působící na území členského státu Evropské unie nebo státu 
tvořícího Evropský hospodářský prostor, 
f)   první platba z této smlouvy se uskuteční prostřednictvím účtu podle 
písmene a) bodu 2 a 
g)   umožňuje-li to daný platební systém, bude tuto platbu doprovázet 
informace o účelu identifikace a označení povinné osoby, spolu se 
jménem a příjmením fyzické osoby, která dala platební příkaz k 
provedení platby podle písmene f); je-li klientem fyzická osoba, za 
kterou nejedná jiná osoba, a odůvodňuje-li to hodnocení rizik podle § 
21a, není třeba zasílat kopii podpůrného dokladu podle písmene a) 
bodu 1, doprovází-li platbu tato informace 
 
Připomínka a zdůvodnění 
Podmínky převzetí identifikace navrhovaných v § 11 odst. 7 písm. b), 
d) a e). Úpravy současného textu § 11 odst. 7 prakticky znemožňují 
použití institutu převzetí identifikace. To by mělo významné dopady na 
finanční instituce nabízející své služby online a vedlo by k ohrožení 
významné části tzv. fin-tech sektoru. 
 
K písm. b): 
Nově je v písm. a), bod 1. doplněn odkaz na §8 odst. 2 písm. a), který 
mimo vyžadovaných údajů obsahuje také požadavek na ověření shody 
podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. Dle důvodové zprávy jsou 
sice přípustné podpůrné doklady, které neobsahují identifikační údaje v 
takovém rozsahu jako průkaz totožnosti, přičemž by však podpůrný 
doklad měl obsahovat vyobrazení držitele. Může se jednat například o 
řidičský průkaz, zaměstnanecký průkaz nebo průkaz studenta. Dle 
aktuální praxe výčet možných podpůrných dokladů neodpovídá tomu, 
co jsou schopni reálně klienti doložit a co mají k dispozici, neboť 

z povahy věci sám o sobě rizikovější než jiné metody přípustné pro 
provedení první identifikace podle AML zákona, a spíše je doplňuje. 
Místo něj lze využít například institutu zprostředkované identifikace 
podle § 10. I osoby, jež dvěma dokumenty s vyobrazením nedisponují, 
tak mohou být identifikovány distančně. 
 
Třetím argumentem je to, že podle poznatků z praxe většina klientů 
dvěma doklady s vyobrazením disponuje. 
 
Dále je nutno odmítnout, že by druhý doklad s vyobrazením 
nepředstavoval zvýšení bezpečnosti. Pozměnění dalšího dokladu či jeho 
fotografie nutně zvýší nároky na úsilí vynaložené pachatelem. Nadto 
opatření znesnadní zneužití ztraceného nebo nalezeného dokladu 
totožnosti, který vyobrazení obsahuje. Zhotovení falešného podpůrného 
dokladu či jeho fotografie pak bude daleko obtížnější, než kdyby se 
jednalo o doklad bez ní. 
 
K písmenu d) 
Ve stávajícím znění AML zákona je obsažen požadavek na písemnou 
formu předmětné smlouvy. Navrhovaná úprava tento požadavek 
zmírňuje a požaduje pouhé textové zaznamenání obsahu smlouvy. Jak 
je uvedeno v důvodové zprávě, návrh se v tomto směru inspiroval 
úpravou obsaženou v § 1819 občanského zákoníku, podle kterého je 
textová podoba zachována, jsou-li údaje poskytnuty takovým 
způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat. Lze tedy uzavřít, 
že v připomínce uvedené metody záznamu obsahu smlouvy ve světle 
§ 11 odst. 7 písm. d) mohou obstát. 
 
K písmenu e) 
Důvodová zpráva pouze příkladmo uváděla jako hodnověrný způsob 
prokázání existence platebního účtu vedeného na jméno klienta u 
úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území 
členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský 
hospodářský prostor výpis z něj opatřený kvalifikovanou elektronickou 
pečetí dané úvěrové instituce – nevylučovala tedy jiné způsoby 
hodnověrného prokázání. Již před meziresortním připomínkovým 
řízením však byl tento příklad upraven tak, aby místo kvalifikované 
elektronické pečetě pracoval s obecnějším pojmem „prvek zajišťující 
integritu a původ dokumentu“.  
 
Jak však bylo uvedeno jak v dřívější, tak stávající verzi důvodové 
zprávy, prokázání podmínky existence předmětného účtu bude 
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všechny tyto uvedené doklady se vydávají buď na žádost klienta, nebo 
za splnění daných podmínek (např. řidičský průkaz), nebo daný doklad 
klient z podstaty tohoto dokladu nemusí nebo nemůže mít k dispozici 
(např. průkaz studenta). Uvedený požadavek tudíž například zcela 
vyřazuje osoby bez řidičského průkazu a nebude možné jej nahradit 
jiným dokladem, který má k dispozici každá osoba (např. rodný list, 
nebo karta pojištěnce). Navíc, bude-li někdo falšovat jeden doklad s 
vyobrazením podobizny, může podobně snadno falšovat i doklady dva. 
Pokládáme za nevhodné a z hlediska spolehlivosti identifikace 
nadbytečné, aby podpůrný doklad musel obsahovat vyobrazení držitele. 
Navrhujeme zachovat původní znění. 
 
K písm. d) 
elektronickými prostředky lze obsah smlouvy zaznamenávat i jinými 
způsoby (video, hlas). 
 
K písm. e) 
Návrh v kontextu s důvodovou zprávou předpokládá doložení existence 
platebního účtu hodnověrným způsobem, přičemž za hodnověrné 
prokázání důvodová zpráva připouští: „zejména elektronické výpisy 
opatřené kvalifikovanou elektronickou pečetí dotyčné úvěrové instituce 
nebo služba informování o platebním účtu ve smyslu § 2 odst. 1 písm. 
l) zákona o platebním styku“. Je nezbytné upozornit, že elektronické 
výpisy opatřené kvalifikovanou elektronickou pečetí nejsou a nelze 
očekávat, že budou, tržním standardem dostupným pro klienty. Výklad 
zákona podle důvodové zprávy by pak mohl až znemožnit uzavírání 
obchodního vztahu bez fyzické přítomnosti klienta. Dle současného 
komentáře postačí jako doklad existence účtu navíc čestné prohlášení 
klienta. 
Navrhujeme přepracovat důvodovou zprávu tak, aby výklad v ní 
podaný odpovídal realitě a možnostem finančního trhu. 
K písm. f): Podmínka, aby první platba byla provedena z účtu klienta 
na účet povinné osoby, významně zasahuje do běžného modelu 
poskytování služeb např. poskytování leasingů, záruk, úvěrů, peněžních 
půjček, pojišťovny, peněžního makléřství apod. Nepokládáme za nutné, 
aby klient zasílal první platbu, pokud obsahem služby je poskytnutí 
např. finančních prostředků klientovi, který až poté hradí pravidelné 
měsíční splátky. Takováto povinnost by významně zasáhla do 
podnikatelské činnosti mnoha subjektů, nutila je k nákladným změnám 
celého procesu a snížila klientovo pohodlí při využívání těchto služeb. 
Nehledě na to by mohlo dojít ke snížení konkurenceschopnosti 
finančních institucí usazených v ČR na evropském trhu. V důvodové 

v naprosté většině případů naplněno pouhým provedením kontrolní 
platby, kdy z čísla účtu bude možné identifikovat úvěrovou instituci a 
z dalších informací platbu doprovázejících i jméno a příjmení osoby, na 
niž je veden. 
 
K písmenu f) 
Pokud má kontrolní platba rovněž hospodářský charakter a je 
provedena ve směru od povinné osoby ke klientovi, pak povinná osoba 
uskuteční obchod s neidentifikovaným klientem – respektive v tomto 
případě s klientem identifikovaným pouze prostřednictvím kopie 
průkazu totožnosti. Povinná osoba totiž nemůže v okamžiku zadání 
platebního příkazu k provedení platby vědět, zda si je disponent 
protiúčtu vědom toho, že s ním povinná osoba zachází jako s klientem – 
disponent v takovém případě může být nic netušící součástí 
podvodného schématu. Ostatně i po provedení takové platby povinná 
osoba úmysl disponenta protiúčtu být jejím klientem může dovozovat 
pouze z toho, že nereaguje na neočekávanou platbu. 
 
Navíc, pokud by skutečně měla být platba provedena ve směru ke 
klientovi, bylo by nutno vyřešit problém, jak hodnověrně prokázat 
existenci účtu vedeného na jeho jméno – v daném případě by to již 
nebylo lze dovozovat z informací doprovázejících platbu. 
 
Navíc v případě vybraných peněžních zápůjček, jež budou zjevně 
z hlediska ML/FT nízkorizikové, bude moci povinná osoba využít 
příznivého režimu zjednodušené identifikace a kontroly klienta. 
 
Vzhledem ke specifickému charakteru produktů, jejichž podstatou je 
poskytnutí peněžní zápůjčky, však bude identifikační metoda podle 
§ 11 odst. 7 modifikována v § 12 takovým způsobem, aby v jejich 
případě nebylo nutno za každých okolností provádět kontrolní platbu ve 
směru od klienta. 
 
K písm. g) 
Požadavek obsažený v písmenu g) reaguje na typické a v praxi se hojně 
vyskytující případy zneužití předmětné metody identifikace založené na 
tom, že útočník zneužije skutečnosti, že klient neví, že platba nemá 
hospodářský, ale kontrolní charakter, nebo že si toho naopak vědom je, 
ale domnívá se, že se identifikuje vůči jiné osobě, která třeba ani není 
povinnou osobou ve smyslu AML zákona. 
 
Je nutno odmítnout tezi, podle níž daný požadavek diskvalifikuje 
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zprávě se uvádí, že se touto změnou „vylučuje riziko, že na straně 
klienta dojde k přehlédnutí nebo ignoraci příchozí kontrolní platby“. Z 
praxe nevidíme žádný důvod, proč by samotnou kontrolní platbou 
nemohlo být poskytnutí prostředků z úvěrové smlouvy na účet uvedený 
v úvěrové smlouvě, který je prokazatelně veden na jméno dané osoby. 
 
K písm. g): 
Požadavek na doprovodné informace k první platbě považujeme za tak 
problematický, že zcela diskvalifikuje celý institut převzetí 
identifikace: 
- Poskytovatel nemá možnost ovlivnit splnění dané podmínky – celý 
institut je tak velmi nespolehlivý a může vést k velmi negativní 
zákaznické zkušenosti 
Kritickou překážku povinná osoba shledává v tom, že povinnost plnění 
podmínek tohoto písm.) a odstavce leží právě na povinných osobách. 
Toto ustanovení ovšem přenáší povinnost identifikace na klienta, 
přičemž jediná nápomoc, kterou povinná osoba může poskytnout, je 
vysvětlivka nebo poučení adresované klientovi. Ovšem musíme brát v 
potaz průměrného spotřebitele, který nebude mít zájem nebo schopnost 
zapsat takovou poznámku k jeho platbě. Současně by povinná osoba 
byla v nejistotě, zda byly naplněny podmínky tohoto ustanovení a 
náhodou neporušila povinnost identifikace a kontroly klienta. 
Nepokládáme za přiměřené, aby klient nesl povinnost, se kterou mu 
povinná osoba nemůže příliš pomoct, protože platební příkaz včetně 
tímto ustanovením vyžadovaných údajů musí provést klient. Z naší 
praxe nemáme poznatky nasvědčující tomu, že by nebyla zřejmá 
souvislost mezi první platbou a uzavřením konkrétního obchodního 
vztahu. 
- Poskytovatel musí mít přehled o všech platebních systémech, aby 
dokázal vyhodnotit, co za údaje má platbu provázet. Platební systém 
definuje zákon o platebním styku jako systém s jednotnými pravidly, 
který slouží k provádění, zúčtování nebo vypořádání platebních 
transakcí. Platební systém může provozovat i jakákoliv platební 
instituce, instituce elektronických peněz; spadá zde i systém s 
neodvolatelností zúčtování. 
Platebních systémů může tedy vzniknout větší množství a současně se 
mohou měnit jejich podmínky, které budou v lepším případě upravovat, 
zda platbu může „doprovázet informace o účelu platby, včetně 
informace o účelu identifikace a označení povinné osoby, spolu se 
jménem a příjmením fyzické osoby.“ Na povinnou osobu to klade 
nesplnitelné požadavky toho, aby si sama vedla evidenci platebních 
systémů a pravidelně udržovala popis toho, zda tento systém naplňuje 

identifikační metodu podle § 11 odst. 7. Ve většině případů platební 
systém zaslání zprávy pro příjemce umožňuje. Podmínění požadavku na 
doprovázení kontrolní platby deklarací ve zprávě pro příjemce tím, že 
touto funkcionalitou daný platební systém disponuje, představuje jen 
jakousi pojistku, zajišťující, že ani v těchto ojedinělých případech, kdy 
platební systém tuto funkcionalitu nenabídne, nebude použití uvedené 
identifikační metody, byť v daleko rizikovější formě, zcela vyloučeno. 
 
Pokud povinná osoba nechce vynakládat úsilí na rozlišení případů, kdy 
kontrolní platbu nedoprovází zpráva pro příjemce z důvodů plynoucích 
z nastavení pravidel platebního systému a případů, kdy je tomu tak z 
důvodu pokusu o zneužití identity, nic jí nebrání, aby od klientů vždy 
požadovala zaslání deklarace ve zprávě pro příjemce, a to bez ohledu na 
použitý platební systém. 
 
Podle názoru předkladatele průměrný spotřebitel je schopen zapsat do 
zprávy pro příjemce požadovaný text, a vzhledem k tomu, že má zájem 
o produkt povinné osoby, bude mít i zájem na provedení tohoto úkonu. 
Povinná osoba mu může pomoci tím, že obsah textu vygeneruje z 
identifikačních údajů sdělených klientem, a ten je poté pouze zkopíruje. 
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podmínky podle písm. e). V opačném případě by povinná osoba 
nedokázala zjistit, zda platební systém větu typu „identifikace – zákon 
253/2008 Sb., otevření běžného účtu u banky B, Jan Novák“, umožňuje 
a nikdy by nemohla použít tento typ převzaté identifikace. 
Tyto připomínky jsou zásadní 

20. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

11. Z § 12 (4) 
Službu informování o platebním účtu a službu nepřímého dání 
platebního příkazu lze poskytovatelem této služby v rámci postupu 
podle § 11 odst. 7 poskytnout i přes to, že tento poskytovatel u klienta 
doposud neprovedl první identifikaci, a to výlučně za účelem provedení 
první identifikace jeho klienta. 
 
Připomínka a zdůvodnění 
K § 12, odst. 4 
Pokud se tím zákonodárce snaží zabránit zneužívání tohoto institutu 
pro získání neoprávněného prospěchu a klamání klientů, povinná osoba 
upozorňuje, že již existují vhodné nástroje (např. zákaz nekalých 
obchodních praktik) a je na státních úřadech, aby tyto praktiky řešily, 
když jim jsou, jak vyplývá i z důvodové zprávy, známy. 
Tato připomínka je zásadní 

Nevyhověno. 
S ohledem na evropské právo není možné, aby poskytovatel služby 
informování o platebním účtu a poskytovatel služby nepřímého dání 
platebního příkazu poskytovali předmětné služby bez dalšího 
neidentifikovaným klientům. 
 
Cílem připomínkovým místem přeškrtnuté části ustanovení není potírat 
nekalé obchodní praktiky, ale zabránit situaci, kdy by povinné osoby, 
jež mohou vedle předmětných služeb poskytovat i jiné produkty 
(například banky), mohly vztáhnout výhody plynoucí ze specifického 
charakteru těchto služeb i na odlišné produkty. 

20. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

12. Z § 51 
Navrhujeme odstranit celý § 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. 
 
Připomínka a zdůvodnění 
Dle názoru povinné osoby se nejedná o přiměřené posouzení 
opakovanosti přestupku vzhledem k navrhovaným vysokým pokutám 
za přestupek. Mělo by se jednat o opakovanost vícečetnou, pouhé dva 
stejné přestupky nemohou představovat takové porušení jako přestupek 
spáchaný soustavně nebo závažným způsobem se stejně vysokou 
vyjádřenou závažnosti podle pokuty. 
Povinná osoba doplňuje, že je nutné zajistit, aby nedocházelo k 
„dělení“ zjištěných přestupků tak, aby došlo k tomu, že by se jednalo o 
„opakovaný“ přestupek. 
Současně povinná osoba upozorňuje, že jeden přestupek se může 
obsahově vztahovat na více protiprávních jednání povinné osoby. Např. 
nesplnění povinnosti identifikace klienta jednou v podobě porušení § 7 
odst. 1 a podruhé porušení § 8 odst. 7 zákona, přitom stále se bude 
jednat o přestupek podle § 44 odst. 1 písm. a) zákona. Jedná se o dvě 
rozdílná porušení, byť v rámci jednoho zákonného přestupku, které by 

Nevyhověno. 
Ustanovení je jednoznačným určením termínu „opakování“ pro účely 
AML zákona, které se považuje za nutné už vzhledem 
k připomínkovým místem zmiňovaným vysokým horním hranícím 
pokut. Normativní text tak stanoví dobu od vydání rozhodnutí, po 
kterou bude porušení AML povinností považováno za recidivu. 
Předmětné ustanovení zároveň představuje explicitní transpozici 
čl. 59 odst. 1 IV. AML směrnice., která v tomto ustanovení požaduje, 
aby se v ní stanovené horní hranice sazeb pokut vztahovaly na závažná, 
opakovaná nebo soustavná porušení povinností. 
 
Ustanovení cílí pouze na ta protiprávní jednání, která byla uskutečněna 
po právní moci rozhodnutí o přestupku.  Zde je nutno podotknout, že 
případné „dělení“ spáchaných protiprávních činů by nemělo na 
posouzení přestupku vliv, jelikož takovéto jednání by bylo spácháno 
před právní mocí rozhodnutí, tj. nenaplnilo by dispozici zvláštní 
skutkové podstaty. Zároveň by takovéto jednání porušovalo základní 
zásady správního řízení (hospodárnost, šetření práv občana). 
 
Dále se upozorňuje, že se v případě přestupků podle AML zákona jedná 
o diskreční ustanovení, tj. je na správním posouzení příslušného orgánu, 
aby vyhodnotil případnou výši dané pokuty, kterou může uložit 
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ovšem byly posuzovány jako stejně jako opakované porušení. V 
takovém případě by tedy povinná osoba byla pokutována 
mnohonásobně vyšší pokutou za typově jiná protiprávní jednání. 
Povinná osoba dále upozorňuje, že tento postup neumožňuje správní 
uvážení s ohledem na nápravu nedostatků již během prvního řízení o 
přestupku s tím, že povinná osoba i přesto byla uznána vinnou. V 
takovém případě zcela absentuje taková společenská škodlivost, aby 
byla ústavně odůvodnitelná pokuta až do výše 10 % čistého ročního 
obratu. 
Tato připomínka je zásadní 

v rozmezí 0 až 130 milionů Kč, přičemž musí být rozhodnutí 
odůvodněno. 
 
Dovolujeme si pro ilustraci též připomenout § 37 písm. a) zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, kde je obligatorním prvkem 
posuzovaným při výši výměry pokuty povaha a závažnost přestupku. 
Zároveň se lze proti excesivní výši pokuty domáhat ochrany u 
nezávislého soudu. 

20. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

13. Z Příloha č. 4 
ŽIVNOST VOLNÁ  
bod 81 
V příloze č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. navrhujeme doplnit bod 81 
v následujícím znění: 
Poskytovatele směnárenských služeb mezi virtuálními měnami a 
měnami s nuceným oběhem a poskytovatele virtuálních peněženek 
 
Připomínka a zdůvodnění 
Jméno živnosti by nemělo obsahovat jméno zákona. V okamžiku, kdy 
bude jiný zákon upravovat též poskytování služeb spojených s virtuální 
měnou tak bude další živnost? Poskytování služeb spojených s virtuální 
měnou jasně definuje, čeho se živnost týká. Dále bude problematické 
vycházet s bankami v česku i v zahraničí, když v názvu živnosti bude 
boj s financováním terorismu.  
Tato připomínka je zásadní 

Vyhověno částečně. 
Název oboru činnosti odkazuje na legální definici pojmu virtuální 
aktivum (na základě připomínky ČNB se pojem virtuální měna 
nahrazuje pojmem virtuální aktivum), která je nově obsažena v § 4 odst. 
9 AML zákona. Tato definice je relevantní pro vymezení okruhu 
povinných osob podle § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona. Pro tyto osoby 
musí podle čl. 1 odst. 29 AML směrnice existovat registrační povinnost, 
která je do českého práva provedena právě skrze živnostenský zákon. I 
pokud by v budoucnosti upravoval virtuální aktivum další zákon, 
nebude to relevantní pro definici povinných osob ve smyslu AML 
směrnice a AML zákona, a proto ani pro vymezení okruhu osob, kteří 
mají povinnost ohlásit živnost. 
V zájmu stručnosti názvu oboru činnosti však byla příloha č. 4 upravena 
v tom smyslu, že obor činnosti je v seznamu uveden jako „Poskytování 
služeb spojených s virtuálním aktivem“ a následně bude definována v 
nařízení vlády, vyhovuje se tak požadavku na vypuštění názvu zákona 
z názvu oboru činnosti. V návaznosti na uvedené pak byl upraven i 
název oboru činnosti v příloze č. 6. 

23. Česká advokátní 
komora 

1. - Obecně:  
Jakkoliv je zjevné, že právní úprava AML/FT opatření vykazuje 
některé nedostatky, na něž upozornila i Zpráva z pátého kola hodnocení 
ČR Výboru MONEYVAL, přijatá v prosinci 2018 (dále jen „Zpráva“), 
a je zde rovněž zjevná nutnost transpozice směrnice EP a Rady (EU) 
2018/843, 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 (tzv. pátá AML 
směrnice, dále jen „směrnice“), zvolená koncepce vykazuje v celé řadě 
ohledu značné nedostatky a překračuje dalece rámec požadavků jak 
Výboru MONEYVAL, tak i směrnice, a to až do té míry, je ve své části 
nesouladná s ústavním pořádkem ČR. Celou řadu problémů i 
koncepčního charakteru by se bývalo mohlo podařilo odstranit, kdyby 
byl záměr projednán s příslušnými dalšími dozorovými orgány při jeho 

Bere se na vědomí. 
Blíže viz vypořádání konkrétních připomínek. 
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přípravě. Česká advokátní komora opakovaně a na všech jednáních 
s pověřenými pracovníky FAU vyjádřila vstřícnost, pokud se týče 
nezbytné transpozice i adekvátní reakce na požadavky vyslovené 
výborem MONEYVAL. Ve zkracujícím se čase pokračujícího 
legislativního procesu s jeho lhůtami, lhůtou transpoziční, uprostřed 
letních měsíců, kdy řada odborníků spolupracujících na tématu čerpá 
řádnou dovolenou, to již bude mnohem obtížnější. Protože však jde o 
společný zájem, i v tuto chvíli je ČAK připravena ke spolupráci.  

23. Česká advokátní 
komora 

2. Z K navrženým koncepčním změnám však má tyto připomínky, jež 
je třeba považovat za zásadní:  
Rozšíření povinných osob.  
Zásah do vymezení v § 2 zákona je nekoncepční potud, že řada 
povinných osob je vymezována dvojím způsobem. Advokáti byli dosud 
zahrnuti pod jeho odst. 1 písm. g), resp. zde byly vymezeny sledované 
činnosti prováděné advokáty. Nově se však konstruuje oblast, v níž 
jsou zahrnuti advokáti, aniž by zde existovalo jednoznačné omezení na 
směrnicí sledovanou činnost. Takové řešení je však samo o sobě 
neurčité a vyvolávající polemiky o možnostech jeho výkladu v situaci, 
kdy směrnice nic takového nepožaduje. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno částečně. 
V rámci § 2 odst. 1 písm. e) byla textace upravena následovně „…(dále 
jen „advokát“), při poskytování právní pomoci ve věcech daní, 
odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech, které s nimi 
přímo souvisejí,“, aby nemohlo dojít k rozšíření působnosti AML 
zákona nad zamýšlenou oblast daňového poradenství. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Česká advokátní komora má za to, že čl. 2 odst. 1 bod 3 Směrnice (EU) 
2015/849 ve znění Směrnice (EU) 2018/843, nezavazuje členské státy, 
aby okruh povinných osob rozšířily i na advokáty, pokud poskytuje 
„právní pomoc ve věcech daní“ nebo dokonce „ve věcech, které 
s daněmi přímo souvisejí“. Česká advokátní komora se přiklání 
k závěru, že ustanovení čl. 2 odst. 1 bod 3 b) Směrnice (EU) 2015/849 
je ustanovením ve vztahu k advokátům speciálním, a že se tudíž na 
advokáty nemůže vztahovat ustanovení čl. 2 odst. 1 bod 3 písm. a) 
Směrnice (EU) 2015/849 ve znění Směrnice (EU) 2018/843. S ohledem 
na výše uvedené jde rozšíření povinností advokátů dle návrhu nad 
rámec vyžadovaný Směrnicí (EU) 2015/849 ve znění Směrnicí (EU) 
2018/843, jež zahrnuje pouze požadavek, aby se povinnými osobami 
stali auditoři, externí účetní a daňoví poradci a jakékoli jiné osoby, 
které se zaváží poskytovat hmotnou pomoc, podporu či poradenství v 
daňových záležitostech jako hlavní předmět obchodní či profesní 
činnosti. ČAK má nadále za to, že pokud by sama směrnice obsahovala 
požadavek na to, aby byl rozšířen okruh sledovaných činností u 
právnických profesí, bylo by zasaženo do ust. čl. 1, odst. 3 písm. b), 
když písm. a) téhož odstavce stojí mimo tento rámec. 

23. Česká advokátní 
komora 

3. Z Správní trestání 
I když je systém správního trestání profesními samosprávami odlišný, 
jde o uspořádání, které je dané charakterem jejich pozice. Z pohledu 
teorie správního práva je kárná odpovědnost a odpovědnost 
přestupková nesmísitelná (viz kterákoliv učebnice správního práva), 
bohužel je však nesmísitelná i z pohledu praxe. Odpovědnost některých 
profesí, jež je řešena samosprávnými organizacemi, je založena na 

Vyhověno částečně. 
Z hlediska správního trestání lze v případě České advokátní komory 
akceptovat, za předpokladu zachování principu rovnosti, v případech, 
kdy bude Česká advokátní komora vést řízení o porušení povinnosti 
podle AML zákona, že toto řízení bude nadále řízením kárným a nikoliv 
řízením přestupkovým. Pouze v případě řízení vedených Úřadem, tedy 
zejména pokud Česká advokátní komora nezahájí v zákonem stanovené 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBMFJ5PRY)



 
 
 

registračním principu jejich členů, jež je vždy osobní. U odpovědnosti 
za přestupek tomu tak není. Přitom přestupek podle zvláštního zákona a 
kárné provinění jsou v pozici navrhované úpravy často v jednočinném 
souběhu. Představa, že dojde k jejich oddělení ve smyslu 
hmotněprávním i procesním, je zcela odtržená od reality. Pouze ve 
vztahu ke kárným proviněním je zde dána pravomoc komor podle 
zvláštního zákona, pouze na tyto provinění je nastaven vnitřní 
mechanismus jejich prošetření a je na ně rovněž nastaven i příslušný 
proces, jímž kárné řízení probíhá. Toto je podřízeno jinému, v zásadě 
přísnějšímu předpisu, na který jsou nastaveny i vnitřní pravidla komor, 
jež jsou stanovena zákonem. Z organizačních předpisů, jimiž jsou 
jednotlivé komory upraveny (ČAK, Notářská Komora) nevyplývá ani 
oprávnění jejich jednotlivých orgánů k projednání přestupků, ani 
vnitřní hierarchii, která je k vedení přestupkového řízení nutná. Krom 
uvedeného, pro účely přestupkového řízení advokát není zbaven 
povinnosti mlčenlivosti (jiný postup by vyžadoval výrazný koncepční 
zásah do zákona o advokacii, jež je na první pohled v rozporu 
s ústavním pořádkem a tezemi nezávislosti advokacie a její ochrany, 
jak je vyslovil Ústavní soud v nálezech sp. zn. I. ÚS 3859/13, I. ÚS 
2894/08 a Nejvyšší správní soud například v rozhodnutí č. j. 6 Ads 
30/2012-47.  

Směrnice ostatně neobsahuje žádný požadavek na změnu dosavadního 
uspořádání a tento požadavek nevyslovil ani výbor MONEYVAL. 
Pokud jde o porovnání sankcí, zapomíná předkládací zpráva na to, že 
komorový systém obsahoval a obsahuje dosud oproti platné AML/FT 
úpravě zcela zásadní sankce v podobě zákazu výkonu advokacie, 
pozastavení činnosti až na dobu tří let a parciální zákazy výkonu, 
včetně zákazu výkonu správy majetku jako sledované činnosti podle 
zvláštního zákona, což jsou sankce mnohem více odrazující než sankce 
finanční. Zkušenosti s vymáháním pokut uložených v kárném řízení 
advokátovi jsou stále tytéž, od jistého limitu (který vyjadřuje právě 
zákonem stanovená horní hranice, mnohdy však podstatně méně) jsou 
tyto sankce reálně nevymahatelné a pouze strhávají povinné do dluhové 
pasti, včetně úpadku, s nímž se pro advokáta ze zákona pojí ukončení 
podnikání. Jejich preventivní efekt je velmi omezený.  

Je prokázanou zkušeností z jiných oborů správního trestání, že 
drakonická výše sankcí v jednotlivých předpisech nemá žádný 
odrazující charakter pro pachatele správních deliktů (pokud jejich 
účelem není přímá likvidace pachatele). Tím spíše, že judikatura 
v rámci správního trestání etablovala požadavek přiměřenosti finanční 
sankce, jež nesmí být pro potrestaný subjekt likvidační. Tuto zkušenost 

lhůtě kontrolu, se bude jednat o přestupek. 
 
Za účelem zachování principu rovnosti, který byl vůdčím principem při 
návrhu spočívajícím ve sjednocení trestání do přestupkové 
odpovědnosti, je však pro účely ochrany zájmu chráněného AML 
zákonem nutné změnit stávající kárné řízení následujícím způsobem.  
 
Hmotněprávní požadavky AML zákona musí být plně reflektovány 
v kárném řízení. Při naplnění totožné skutkové podstaty tak musí být 
totožná výše sankcí, přičemž druhy sankcí musí plnit tentýž účel, byť 
s přihlédnutím ke specifikům této právní profese (např. lze zákaz 
činnosti podle AML zákona nahradit vyškrtnutím ze seznamu advokátů 
apod.). Výše a druhy sankcí pak plynou z AML směrnice, tj. jedná se o 
implementaci evropského práva. 
 
Z hlediska procesněprávního pak je nezbytné, aby měla komora 
k dispozici obdobné právní instrumenty jako „klasický“ správní orgán 
jako např. pořádkovou pokutu či předvedení svědka. 
 
Zároveň se na základě požadavku připomínkového místa zavádí 
odpovědnost jednotlivých společníků namísto právnické osoby 
oprávněné k výkonu advokacie, aby se zachoval princip individuální 
odpovědnosti, která je dle připomínkového místa nezbytná pro efektivní 
trestání v oblasti advokacie. 
 
Výše uvedené požadavky jsou upraveny v rámci navrhované úpravy na 
základě této připomínky. 
 
Zároveň pro zvýšení ochrany údajů obsažených v § 26 a 27 AML 
zákona se zakotvuje pravomoc příslušné profesní komory vést řízení o 
protiprávním jednání zaměstnance, resp. osoby pracující pro příslušníka 
právní profese, která může naplnit skutkovou podstatu ukotvenou v 
§ 43 a 50a AML zákona, což je aspekt mlčenlivosti, který byl doposud 
opomenut. 
 
Z hlediska zachování exkluzivity trestání příslušníků profesních komor 
pouze samosprávnými stavovskými komorami je nutno pak uvést, že 
v souladu s vypořádáním připomínky č. 4 tohoto připomínkového místa 
bude zachována pravomoc Úřadu tak, jak byla původně navrhována ve 
verzi rozeslané do meziresortního připomínkového řízení, tj. protiprávní 
jednání, které Úřad odhalí (zejména v případě nečinnosti komory), bude 
stíhat v rámci přestupkového řízení s možností konkrétní kauzu předat 
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mohly předkladateli snadno zprostředkovat především správci daně. 
Účelem těchto sankcí totiž není likvidace podnikatelského subjektu, ale 
jeho náprava tak, aby svou činnost vykonával v souladu se zákonem. 
K tomu taková výše sankcí, jaká je požadována, nesměřuje ani 
náhodou, spíš naopak. Oproti tomu jakékoliv kárné řízení má výchovný 
charakter jako takové, bez ohledu na výši ukládané sankce; pokud se 
advokát dopustí kárného provinění opakovaně, sankce jsou násobeny, a 
protože se neomezují pouze na peněžní sankce, advokát, který se 
dopouští opakovaných prohřešků, je rychle z advokátního stavu 
vyloučen. Průměrně k tomu dojde u tří až šesti advokátů ročně a 
nejméně deseti až dvaceti je pozastavován jejich status na určitou dobu.  

U uvedených důvodu se navrhuje ponechat stávající systém kárné 
praxe s drobnými úpravami tak, aby bylo možné vyrovnat nepoměr 
mezi sankcemi mezi kárným proviněním a přestupkem podle 
zvláštního zákona.  

Tato připomínka je zásadní. 

komoře v případě, kdy to bude účelné (zejména bude-li se jednat o věc 
ingerující do údajů chráněných § 26 a 27 AML zákona). 
 
Ke vztahu povinnosti advokátní mlčenlivosti a příslušnosti Úřadu 
k udělování sankcí je pro posouzení existence průlomu relevantní § 21 
zákona o advokacii. Zde je v rámci odstavce 6 široce stanoveno, že 
„Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat při plnění 
povinností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu“. V obecné rovině pak lze 
konstatovat, že AML zákon obsahuje značné množství povinností, ať 
explicitních či implicitních, při jejichž plnění nemůže advokát využívat 
institut mlčenlivosti. Je nesporné, což plyne i z právní teorie, že právo, 
resp. v případě orgánu veřejné moci pravomoc, je párový pojem 
k pojmu povinnost. V rámci AML zákona je pak přiznána pravomoc 
Úřadu k vedení řízení o přestupku, tj. advokát je povinen se tomuto 
řízení podrobit. 
 
K výše uvedenému lze ještě doplnit, že průlom do advokátní 
mlčenlivosti se v AML zákoně netýká a nebude týkat práva na 
spravedlivý proces klienta (nelze využít při řízeních před soudem, ani 
pro předběžné konzultace, viz § 27 AML zákona) ani zákazu 
sebeobviňování. 
 
Zároveň je však nutno konstatovat, že AML zákon obsahuje i 
povinnosti, jejichž plnění nemůže být předmětem povinnosti 
mlčenlivosti, typicky se jedná např. o školení zaměstnanců, určení 
odpovědné osoby apod. V těchto případech je otázka advokátní 
mlčenlivosti irelevantní. 
 
Vzhledem k výše navržené úpravě pak zahájení kárného řízení zakládá 
překážku litispendence pro případné přestupkové řízení vedené 
Úřadem, jelikož se materiálně jedná o řízení týkající se téhož objektu 
resp. totožné skutkové podstaty (což v případě správního deliktu a 
správního disciplinárního deliktu není z povahy věci možné). 
 
Na závěr je nutno dodat, že celková úprava správního dozoru a 
správního trestání má kořeny v čl. 48 odst. 1a, 2 a 9 AML směrnice, 
jedná se tedy o úpravu pramenící z evropského práva. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Směrnice požaduje, aby nastavené sankce byly „účinné, přiměřené a 
odrazující“. Nikoliv to, že musí být u všech povinných osob stejně nebo 
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že se musí řídit naprosto týmiž pravidly. Nemusí tedy jít ani o 
přestupek. Směrnice dále nikde nepožaduje, aby nebyly v dalším 
respektovány zvláštnosti některých profesí, zejména pak nepožaduje 
rozšíření kontrolních a dozorčích práv úřadu i o ingerenci do prostor 
výkonu advokacie.  
 
Připustily-li profesní komory výkon správního dozoru 
prostřednictvím Úřadu jako subsidiární, nechť tedy zůstane pouze 
a jedině v rovině, kdy by dozorčí pravomoc profesních komor 
nebyla vykonána vůbec, a to ve všech případech.  
 
Z uvedených důvodů se navrhuje, aby byl Úřad povinen ke kontrole a 
kárnému postihu věc příslušné profesní komoře předat a nebyla zde 
jeho libovůle, zda tak učiní či nikoliv (pokud si dobře uvědomuji, na 
tomto principu jsme se v rámci připomínkového řízení nakonec dohodli, 
tedy by měl být červeně označený text změněn). 
 
Vyjádření předkladatele. 
Domníváme se, že se ze strany připomínkového místa jedná o 
nedorozumění. V souladu s dohodou bude pravomoc FAÚ pouze 
subsidiární, v podrobnostech blíže platné znění. 
 

23. Česká advokátní 
komora 

4. Z Výkon dozorčích pravomocí 
Nikdo, dokonce ani jinak v celé řadě bodů neoprávněně kritická zpráva 
MONEYVALu nekonstatoval, že by kontrolní pravomoci komory 
nebyly účinné nebo nebyly vykonávány řádně. Způsob zvolený 
zvláštním zákonem k jejich zakotvení je osvědčený u všech právních 
profesí se zákonnou povinností mlčenlivosti vycházející z ústavního 
práva na právní pomoc. Tomu odpovídá i vnitřní mechanismus výkonu 
této kontroly a jeho následný projev v kárném řízení. Není v zásadě 
problém s tím, aby kontroly pro oblast AML probíhaly podle 
kontrolního řádu, pokud je zde takový požadavek, jsou však ustanovení 
kontrolního řádu, jež se na danou oblast použít nedají (typicky jeho § 
22), protože lhůta pro výkon kontroly v návaznosti na kárné řízení 
(prekluzivní) je kratší než u přestupků řešených na podkladě 
veřejnoprávní kontroly podle kontrolního řádu s jeho opravnými 
prostředky, je rovněž nutné tuto lhůtu přiměřeně prodloužit.  

Ustanovení opravňující Úřad přikročit ke kontrole, pokud kontrolu 
neprovede kontrolní orgán komory je nesmyslné a nadbytečné. Jednak 
se tak nikdy nestalo, jednak je vznik tohoto oprávnění vázán na 
zahájení kontroly a nikoliv na její trvání nebo výsledek, a jednak 

Vyhověno částečně. 
Základem navrhované změny dozoru nad plněním povinností 
stanovených AML zákonem je z pohledu předkladatele principiální 
srovnání postavení povinných osob a zvýšení efektivity stávajícího 
systému kontroly AML povinností. Navrhovatel však neimplikuje 
neúčinnost ani nedůslednost výkonu kontroly profesními komorami. 
Toto lze mimo jiné potvrdit i „zesílením“ postavení příslušných 
profesních komor jejich postavením do role plnohodnotného správního 
orgánu včetně příslušných pravomocí, které plynou z kontrolního řádu.  
 
Zároveň však předkladatel právě kvůli zajištění rovného přístupu 
k povinným osobám, a to i pro zvýšení efektivity dozoru, musí setrvat 
na konceptu alespoň subsidiární pravomoci Úřadu k provedení dozoru, 
který je v současné době oprávněn kontrolovat všechny druhy 
povinných osob bez ohledu na existenci sektorového regulátora, a to 
s výjimkou právnických profesí. Uvedený koncept duality dozorových 
orgánů je pro AML oblast typický, přičemž v případě existence 
sektorového regulátora „leží“ hlavní tíže kontroly na něm a Úřad je 
spíše vedlejším dozorčím úřadem. Tato konstrukce je nutně stanovena 
tím, že Úřad je elitním útvarem s úzkou specializací a je relativně 
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samotné oprávnění Úřadu vstoupit do prostor výkonu advokacie věc 
nijak neřeší, neboť vůči němu se povinnost mlčenlivosti advokáta 
neprolamuje a zajištěním listin by ničeho nedosáhl. Přivolaný 
reprezentant ČAK nemůže dát za žádných okolností souhlas s předáním 
listin, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta, uvedený 
mechanismus v trestním a daňovém řádu řeší situace, kdy se advokát 
své povinnosti mlčenlivosti dovolávat nemůže, tedy věc pojmově 
odlišnou.  

Tuto posledně jmenovanou zásadu však právně s odkazem na 
ústavněprávní vymezení postavení advokáta změnit nelze (ostatně šlo 
by o zásah v rozporu s čl. 51 preambule směrnice).  Proto se navrhuje 
namísto této neorganické ingerence Úřadu posílit postavení kontrolní 
rady v možnosti využít prostředků kontrolního řádu při neposkytnutí 
součinnosti kontrolovaného a zároveň prodloužit lhůty pro podání 
kárné žaloby tak, aby korespondovaly klasickým přestupkům a 
umožnily kontrolní radě reagovat případně procesně na námitky proti 
kontrolnímu protokolu. 

Tato připomínka je zásadní. 

chudší v oblasti kvantity personálního substrátu, avšak potřebuje být 
pro svou operativní činnost vybaven dostatečnou paletou oprávnění, 
aby mohl plnit efektivně roli garanta ochrany zájmů chráněných AML 
zákonem. 
 
Z hlediska průlomu do mlčenlivosti advokáta podle zákona o advokacii 
je pro posouzení relevantní § 21 zákona o advokacii. Zde je v rámci 
odstavce 6 široce stanoveno, že „Povinnosti mlčenlivosti se advokát 
nemůže dovolávat při plnění povinností podle zákona o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu“. V obecné rovině pak lze konstatovat, že AML zákon 
obsahuje značné množství povinností, ať explicitních či implicitních, 
při jejichž plnění nemůže advokát využívat institut mlčenlivosti. Je 
nesporné, což plyne i z právní teorie, že právo, resp. v případě orgánu 
veřejné moci pravomoc, je párový pojem k pojmu povinnost. V rámci 
AML zákona je pak přiznána pravomoc dozorčím úřadům vykonávat 
dozor, čemuž odpovídá povinnost příslušných povinných osob tento 
dozor strpět. 
Výše uvedené pak předkladatel zohledňuje v nové úpravě § 26 a 27, 
kde se zachovává i pro dozor Úřadu stávající výjimka. 
 
Vyjádření k vypořádání. 

Ani IV. ani V. AML směrnice v žádném ze svých ustanovení výslovně 
nepožadují, aby členské státy zavedly takto komplexní a přísný systém 
kontrol prováděných přímo u povinných osob, které jsou členy 
profesních komor (tj. advokátů, notářů, daňových poradců, auditorů), 
tedy profesí, které mají zákonnou povinnost mlčenlivosti ve vztahu ke 
svým klientům. U advokátů je tato mlčenlivost téměř absolutní, neboť 
zprostit této mlčenlivosti může advokáta toliko klient nebo jeho právní 
nástupce a vztahuje se na všechny skutečnosti, o nichž se advokát 
dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Znamená to 
rovněž, že advokát se takto získanými údaji nemůže hájit před jiným 
orgánem, než je ten, který je sám nadán touž povinností mlčenlivosti. 
Už vůbec tyto směrnice nevyžadují, aby byly příslušné úřady oprávněny 
vstupovat do prostor (např. do provozních prostor advokáta) a 
vyžadovat předání dokumentů, a to ani v případě nečinnosti příslušné 
profesní komory. Je-li v důvodové zprávě uváděno, že takto navrhovaná 
úprava představuje pojistku proti ne vždy efektivnímu přístupu komor 
k vyřizování podnětů Úřadu, pak takové tvrzení nemá reálný poklad. 
Nelze naproti tomu ničeho namítat proti tomu, aby v případě advokátů 
byly přiměřeným způsobem rozšířeny dozorové a kontrolní pravomoci 
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ČAK, tak aby tato prováděla příslušné kontroly plnění povinností podle 
zákona o AML na podnět úřadu.  Je-li v důvodové zprávě k § 37 odst. 2 
uváděno, že  „tímto ustanovením se vhodněji transponuje čl. 58 odst. 1 
IV. AML, dle kterého mají členské státy zajistit, aby povinné osoby nesly 
odpovědnost za porušení vnitrostátních předpisů přijatých k provedení 
této směrnice v souladu s tímto článkem a články 59 až 61 s tím, že 
veškeré sankce nebo opatření musí být účinné, přiměřené a odrazující.“, 
pak ve směrnici citované požadavky nesměřují k cíli, který transpoziční 
novela zavádí v § 37, tedy k zavedení takových nástrojů jakým je 
prohlídka provozních prostor u advokátů. Komora v rámci své 
dohledové činnosti (takovou ostatně provádí již např. i v případě úschov 
a ověřování listin) může k provedení kontroly předložení určitých listin 
od advokáta vyžádat sama a o výsledcích kontrol Úřad informovat.     

 
Jak patrno, citované utanovení IV. směrnice o AML expresis verbis 
nepožaduje, aby úřad prováděl kontroly a prohlídky prostor u 
povinných osob, členů profesí, kteří jsou vázáni zákonnou povinností 
dodržování profesního tajemství. Naplnění požadavku směrnice lze 
nejvhodnějším způsobem dosáhnout právě prostřednictvím profesní 
komory, která může kontrolu z podnětu úřadu provést, přičemž funguje 
mimo jiné jako pojistka proti zneužití zákona k neodůvodněnému 
prolamování povinnosti mlčenlivosti. V případě podezření z daňových 
deliktů nebo v případě, kde je důvodné podezření ze spáchání trestného 
činu, existují již v platných předpisech nástroje umožňující za zákonem 
přesně stanovených podmínek provedení prohlídky prostor (zákon č. 
40/2009 Sb. trestní zákoník) nebo provedení daňové kontroly (viz. 
zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád.) Výčet výjimek, kdy se advokát 
nemůže dovolávat povinnosti mlčenlivosti zakotvuje také ust. § 21 
platného zákona o advokacii, zejména ust. odst. 5,6,7 citovaného 
paragrafu.   
České advokátní komoře není známo, že by v některé z členských zemí 
EU docházelo k podobné transpozici IV. a V. směrnice o AML 
způsobem, který je navrhován v ust. § 37 českého AML zákona. Např. 
rakouská transpozice směrnic o AML nepočítá s možností provádění 
prohlídek prostor advokátů. Přitom rakouská zákonná úprava AML je 
svou koncepcí a systematikou nejbližší stávající české úpravě. 
Rakouská transpozice zachovává v dosavadním rozsahu systém 
součinnosti profesní komory a příslušného orgánu dohledu, aniž by byl 
orgán veřejné moci nadán oprávněním disponovat přímým prováděním 
kontrol u povinných osob, členů profesní komory. 
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23. Česká advokátní 
komora 

5. Z K jednotlivým novelizačním bodům:  
K části první 
K bodu 9:  
Směrnice ani zpráva nepožadují, aby předmětem sledovaných činností 
bylo daňové poradenství poskytované akcesoricky jako právní služba 
podle zákona o advokacii advokáty.  Ustanovení čl. 2 odst. 1, sub. 3 
písm. a) požaduje, aby byly zahrnuty osoby, které provádějí daňové 
poradenství „jako hlavní předmět obchodní či profesní činnosti“ . Tak 
tomu však u advokátů není. Tuto akcesorickou službu k právní pomoci 
v nějaké míře provádí pro své klienty naprostá většina advokátů, 
přičemž by došlo k setření, kdy jde a kdy nejde o tzv. sledovanou 
činnost podle AML/FT předpisu. Vymezení, kdy advokát provádí 
sledovanou činnost, je dáno v témže ustanovení v písm. g) jednoznačně 
tak, že jsou rozlišeny sledované činnosti. Z uvedeného důvodu se 
navrhuje advokáty z tohoto ustanovení vypustit, neboť na ně směrnicí 
sledovaná definice nedopadá.  
Tato připomínka je zásadní.  

Nevyhověno. 
Daňové poradenství, tak jak je definováno v zákoně o daňovém 
poradenství, spočívá v právní pomoci a finančně ekonomických radách 
ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, přičemž samotným 
zákonem o daňovém poradenství nejsou v souladu s jeho § 2 dotčena 
oprávnění advokátů upravená zvláštními předpisy, tj. zákonem o 
advokacii. 
Samotný zákon o advokacii pak konstatuje, že výkonem advokacie se 
rozumí poskytování právních služeb advokáty, přičemž právní služby 
jsou demonstrativně uvedeny jako „zastupování v řízení před soudy a 
jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, 
sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní 
pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu“. Z tohoto lze 
jednoznačně dovodit, že hlavním předmětem činnosti advokáta je 
poskytování právní pomoci, nezávisle na oboru, tedy i v případě 
daňového poradenství. 
Nelze proto tvrdit, že předmětné ustanovení AML směrnice na 
advokáty nedopadá, a je nutné zákonem ustanovit, aby při výkonu této 
činnosti byli advokáti povinnými osobami, bez ohledu na to, zda se 
v konkrétním případě či na základě konkrétní smlouvy reálně jedná o 
činnost hlavní či akcesorickou. Stejně tak nelze tvrdit, že se nejedná o 
nejednoznačné vymezení, neboť se jedná o právní pomoc ve věcech 
daní, odvodů, poplatků a jiných plateb. 
 
S ohledem na připomínky České advokátní komory k formulaci 
zavedení nové sledované oblasti advokacie se vyhovuje v tom, že 
relevantní část § 2 odst. 1 písm. e) nově bude znít: „osoba oprávněná k 
výkonu advokacie podle zákona o advokacii (dále jen „advokát“) při 
poskytování právní pomoci ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných 
plateb, jakož i ve věcech, které s nimi přímo souvisejí“. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Viz výše. 

23. Česká advokátní 
komora 

6. D K bodu 21:  
Navrhovaná změna vyvolává otázky, kam pak bude řazena advokátní 
úschova, která byla dosud považována za obchodní vztah s ohledem na 
několik na sebe navazujících, avšak nikoliv stejných transakcí. 
V daném případě nejde ani o jednorázovou transakci, ani o trvající 
vztah. Uvedený výkladový problém by bylo vhodné vyřešit buď 
v rámci důvodové zprávy anebo doplněním upravovaného § 54 odst. 7 
zákona.  
Tato připomínka je doporučující.  

Vyhověno.  
Advokátní úschova byla a nadále bude považována za obchodní vztah, 
navrhovaná změna na ní nijak nedopadá. Cílem navrhované změny je 
pokrýt ty případy, kdy je přítomen prvek trvání, nicméně prvek 
opakování lze těžko dovodit. Navržená změna však nic nemění na 
faktu, že opakující se plnění nemusí být totožná. Uvedené bude 
doplněno i do důvodové zprávy. 
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23. Česká advokátní 
komora 

7. Z K bodu 22:  
V čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice, na který se odvolává srovnávací 
tabulka, se toto ustanovení týká jen svěřenských fondů a návrh § 4 
odst. 4 písm. b) jde tak nad rámec směrnice. Formulace „převážný 
prospěch, který dále nepředává“ je natolik obecná, že v praxi přinese 
značné výkladové problémy.  Není vůbec zřejmé, a to ani z důvodové 
zprávy, jak se tento stav bude posuzovat.  
Navrhujeme upravit tak, aby text nesměřoval nad rámec směrnice.  
Tato připomínka je zásadní.  

Vyhověno. 
Dle předkladatele připomínkované ustanovení není ustanovením 
jdoucím nad rámce směrnice, jelikož je jím transponován požadavek 
zjišťovat tzv. skutečného majitele transakce, který je uveden v čl. 3 
odst. 6 AML směrnice, konkrétně se transponuje text konstatující 
„fyzická osoba nebo osoby, jejichž jménem se transakce nebo činnost 
provádí“.  
 
V reakci na připomínku ČNB však bude ustanovení upraveno na „b) 
fyzická osoba, za kterou se obchod provádí“ a předpokládá se i bližší 
vysvětlení v důvodové zprávě, například následujícím způsobem: 
„…. 

V. AML směrnice vyžaduje, aby údaje zapisované do evidence 
skutečných majitelů byly adekvátní, přesné, aktuální a aby s nesplněním 
této povinnosti byly spojeny účinné, přiměřené a odrazující opatření 
nebo sankce. Navrhované znění ustanovení tak odkazuje na definici 
skutečného majitele ve speciálním zákoně, který implementuje 
příslušný článek V. AML směrnice, a pro účely AML zákona stanoví, 
že je za skutečného majitele považována i osoba, za kterou se obchod 
provádí, což je požadavkem čl. 3 odst. 6 IV. AML směrnice. Účelem 
zjišťování této osoby, označované rovněž jako skutečný majitel 
transakce, je postihnout situace, kdy je transakce cíleně 
konstruována takovým způsobem, aby osoby za ní stojící nebyly 
samy klientem, ani nad ním neměly vlastnické právo nebo kontrolu, 
nicméně si zachovaly schopnost v konečném důsledku vykonávat 
rozhodující vliv na provedení transakce, nebo které v konečném 
důsledku mají z provedené transakce převážný prospěch. 
Typickým příkladem takové konstrukce je použití tzv. bílých koní 
ve snaze zakrýt skutečného majitele transakce. 
“ 

23. Česká advokátní 
komora 

8. Z K bodu 85:  
Nově zaváděné ustanovení požaduje po povinných osobách další 
povinnost ve vztahu k orgánům státu, předkladatel tak na ně přenáší 
povinnosti, které jsou zakotveny členskému státu. Není možné, aby se 
povinná osoba stávala kontrolním dozorčí a ohlašovacím nástrojem 
státní moci a aby její klient na základě rozhodnutí (které samozřejmě 
nemůže mít vrchnostenský charakter) povinné osoby cokoliv konal. 
Tím je odpovědnost státu, potažmo odpovědnost subjektu, jehož se 
informace týkají, bez důvodu přenášena na třetí osobu.  
Tím spíše se nelze takovou povinnost ohlásit klienta ukládat 
profesionálovi, jež je vázán povinností mlčenlivosti. Takový návrh je 

Nevyhověno. 
Cílem tohoto ustanovení, které doplňuje a navazuje na úpravu evidence 
skutečných majitelů ve speciálním zákoně, je přispět k tomu, aby údaje 
v této evidenci skutečných majitelů byly správné a úplné. V této 
souvislosti podle předkladatele nedává smysl, aby tato povinnost byla 
uložena pouze některým povinným osobám; tím by došlo 
k významnému oslabení tohoto mechanismu. Pokud jde o povinnost 
mlčenlivosti, v souladu s § 21 odst. 6 zákona o advokacii se advokát 
nemůže dovolávat povinnosti mlčenlivosti při plnění povinností podle 
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu.  
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jednoznačně v rozporu s čl. 30 odst. 4 směrnice (Tyto mechanismy 
zahrnují požadavek, aby povinné osoby a případně i příslušné orgány 
postupovaly pouze v rozsahu, v jakém tento požadavek nebude 
zbytečně zasahovat do jejich funkcí…).  
Navrhujeme vyjmout z povinnosti podle odst. 2 a 3 advokáty, notáře a 
daňové poradce, příp. další profese s chráněnou povinností mlčenlivosti 
a stejně tak v návaznosti na to upravit sankční ustanovení.  
Tato připomínka je zásadní.  

 
K výše uvedenému však předkladatel dodává, že byť z textu AML 
směrnice nelze pro právnické profese stanovit výjimku jako pro celek, 
tak lze na základě argumentu a maiori ad minus na tyto profese 
vztáhnout výjimku uvedenou v § 26 a 27, která se týká údajů získaných 
při výkonu vybrané činnosti. Z tohoto důvodu se do § 26 odstavce 1 a § 
27 odst. 1 a 2 AML zákona doplňuje § 15a. 
 
Dále se zmírňuje znění § 15a odst. 1 a 2, které zní: 
„(1) Má-li povinná osoba důvodně zato, že při provádění identifikace 
nebo kontroly klienta zjistila, že údaje v evidenci skutečných 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. Pokud je to vzhledem k okolnostem účelné, povinná osoba 
umožní klientovi se k této nesrovnalosti vyjádřit. 
(2) Neodstraní-li nebo nevyvrátí-li klient nesrovnalost bez zbytečného 
odkladu od upozornění podle odstavce 1, oznámí povinná osoba 
nesrovnalost soudu, který je příslušný k řízení o nesrovnalosti podle 
zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů.“ 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Ustanovení jde ve více než ¾ nad rámec směrnice. Byť lze akceptovat 
založení povinnosti oznámit neshodu, směrnice nepředpokládá 
jakoukoliv formalizaci procesu „žádání klienta o vysvětlení“. V této 
části není možné návrh odůvodňovat transpozicí. Tím spíše, že plnění 
tohoto procesu je z pohledu profesí nadaných povinností mlčenlivosti 
v podstatě nemožné přezkoumat. 

23. Česká advokátní 
komora 

9. Z K bodu 89:  
Jakkoliv je zakotvení požadavku uchovávat informace o všech krocích 
uskutečněných v rámci kontroly klienta a potíží při jeho identifikaci a 
kontrole logické, uchovávání záznamů o veškeré komunikaci 
s klientem takovou logiku postrádá. Zejména u poradenských profesí 
nelze rozlišit údaje chráněné podle § 27 odst. 1 a údaje podléhající 
povinnosti předání. Tím spíše, že v mnoha případech se sledované 
činnosti a činnosti nesledované v jedné komunikaci mísí a nelze je dost 
dobře rozlišit. Požadavek uchovávat záznamy o veškeré komunikaci 
s klientem nad rámec pokynů v rámci sledovaného obchodu nebo 
obchodního vztahu zasahuje do poskytování poradenství jako 
takového. Záznamy o pokynech klienta týkajících se transakce nebo 
obchodního vztahu jsou uchovávány již podle stávající právní úpravy.  
Navrhujeme přeformulovat obě ustanovení takto:  

Vyhověno jinak. 
Na základě této, ale i dalších připomínek, byl  
§ 16 reformulován podle návrhu připomínkového místa s několika 
drobnými odchylkami: 

„§ 16 

Uchovávání údajů povinnou osobou 

(1) Povinná osoba uchovává způsobem a v rozsahu, který zajistí 
průkaznosx;t jednotlivých obchodů a postupů s nimi spojených, po 
dobu 10 let od uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo 
od ukončení obchodního vztahu s klientem  
a) identifikační a další údaje získané podle § 8 odst. 1 až 3 v rámci 

identifikace klienta nebo na základě přímo použitelného předpisu 
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„e) Záznamy o veškerých krocích uskutečněných v rámci kontroly 
klienta, informací o případných obtížích v rámci identifikace a kontroly 
klienta, včetně informací o případných obtížích v rámci identifikace a 
kontroly klienta 
f) záznamy o procesu posouzení a stanovení rizikového profilu klienta, 
volby odpovídajících opatření užitých vůči klientovi či posouzení 
souvisejícího s podáním oznámení o podezřelém obchodu.“ 
Tato připomínka je zásadní.  

Evropské unie upravujícího informace doprovázející bezhotovostní 
převody peněžních prostředků20), 

b) kopie dokladů předložených k identifikaci, byly-li pořizovány, 
c) údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci klienta, 
d) informace a kopie dokumentů získané v rámci kontroly klienta 

podle § 9, 
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 
obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta, 

e) záznamy o veškerých krocích uskutečněných v rámci identifikace a 
kontroly klienta, včetně informací o případných obtížích 
souvisejících s těmito kroky, 

f) záznamy o postupu při posouzení a stanovení rizikového profilu 
klienta, včetně volby odpovídajících opatření užitých vůči 
klientovi a při posouzení skutečností souvisejících s podáním 
oznámení o podezřelém obchodu, 

e) g) dokumenty odůvodňující výjimku z identifikace a kontroly klienta 
podle § 13a a 

f) h) v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci 
nebo číslo jednací rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka. 

 
        (2) Údaje a doklady o obchodech spojených s povinností 

identifikace uchovává povinná osoba 10 let po uskutečnění 
obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu. 

 
       (3) Povinná osoba uchovává údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 

způsobem a v rozsahu, který zajistí průkaznost jednotlivých 
obchodů a postupů s nimi spojených. 

(34) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. i) a j) uchovává 
údaje a doklady po dobu 10 let po ukončení obchodu nebo obchodního 
vztahu, byla-li hodnota obchodu 10 000 EUR nebo vyšší; v ostatních 
případech 5 let po ukončení obchodu. 

(45) Lhůta podle odstavců 1 až 3 začíná běžet prvním dnem 
kalendářního roku měsíce následujícího po roce měsíci, ve kterém byl 
uskutečněn poslední úkon obchodu známý povinné osobě. Po uplynutí 
této lhůty zajistí příslušný správce výmaz uchovávaných údajů a zničení 
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dokladů.“ 

Příslušná část DZ bude změněna takto: 

„K písmeni e) 

Nově se stanoví povinnost uchovávat informace o všech krocích 
uskutečněných v rámci identifikace a kontroly klienta, včetně informací 
o případných obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta. Na 
rozdíl od nově navrhovaného znění písmene f) obsahuje toto písmeno 
informace týkající se procesů uvnitř povinné osoby. 

K písmeni f) 

Navrhovaná úprava nově zahrnuje mezi povinně uchovávané údaje 
rovněž záznamy o veškeré komunikaci s klientem vedené v rámci 
obchodu nebo obchodního vztahu, včetně informací o případných 
obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta.  
Výslovně se stanoví povinnost uchovávat záznamy o procesu rizikové 
kategorizace klienta. Tyto záznamy mohou být v případě zpětné 
rekonstruovatelnosti případu legalizace výnosů z trestné činnosti 
či financování terorismu významným mezičlánkem.“ 

23. Česká advokátní 
komora 

10. Z K bodu 104:  
Stavovské předpisy vydávané ČAK, včetně stavovských předpisů podle 
§ 45 odst. 5 zákona o advokacii, stanoví povinnosti advokátů, tj. jsou 
normativním podzákonným předpisem. ČAK tyto předpisy zveřejňuje 
způsobem zákonem stanoveným. Podle zákona o advokacii stavovský 
předpis podléhá kontrole resortního Ministerstva spravedlnosti, nikoliv 
FAU. Tak tomu bylo i ohledně dosavadního stavovského předpisu 
upravujícího povinnosti Komory i povinnosti advokátů podle 
zvláštního právního předpisu. Teno předpis ostatně FAU zná a nikdy 
k němu nevyslovilo žádnou připomínku. Aktivních advokátů je v tuto 
chvíli přibližně 13.000, přičemž struktura jejich organizací je různá, liší 
se velikostí, formálním uspořádáním, strukturou, místem podnikání, 
uspořádáním klientely, zaměřením. To, co je možné metodicky vytvořit 
pro jednu povinnou osobu, anebo pro holding se znalostí jeho vnitřní 
struktury, dost dobře není možné vytvořit pro tak velkou a různorodou 
skupinu podnikatelů – povinných osob tak, aby to bylo možné převést 
do jasného jazyka právních norem.  

Preventivní opatření, včetně „strategií a postupů vnitřní kontroly ke 
zmírňování a účinnému řízení rizik“, jsou metodikou, rámcovým 
nástrojem, jež musí umožnit reagovat v konkrétní situaci při znalosti 
konkrétních parametrů. Není to norma, ale spíše návod. Není ani 
možné, ani vhodné, aby byla tato strategie vydávána jako stavovský 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven tak, že nebude nutné vydávat za tímto účelem 
stavovský předpis. 
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předpis. Krom uvedeného navrhovaný požadavek není požadavkem 
transpozičním ani nevyplývá ze Zprávy.  

Z uvedeného důvodu se navrhuje pozměnit navrhovaný odst. 12 tak, 
aby obsahoval povinnost Komory strategie a postupy v oblasti AML 
zveřejnit, ale pouze v rovině metodické, nikoliv stavovským 
předpisem. Pak není problém dohodnout jejich konečné znění 
s Úřadem.  

Tato připomínka je zásadní.  

 
Je rovněž na místě ohradit se jak proti tvrzením Zprávy stran znalostí 
advokátů o problematice AML, které reprodukuje důvodová zpráva. 
Hodnocení se účastnili tři advokáti, přičemž u pohovorů s nimi nebyla 
přítomna třetí osoba. Na základě hodinového pohovoru s tak malým 
vzorkem lze těžko dělat tak lakonické a v podstatě nepřezkoumatelné 
závěry (což se dá ovšem konstatovat o řadě dalších jejích závěrů). 
Komora aktivně školí v problematice AML všechny koncipienty, 
prověřování znalostí z oboru je součástí advokátní zkoušky, kromě 
toho ročně školí i velké skupiny advokátů, a to ve všech regionech. Od 
začátku roku 2019 prošlo takto školením více než 600 advokátů. 
Školení jsou přitom konána opakovaně. Komora rozeslala metodický 
předpis týkající se souhrnu povinností advokátů podle AML předpisů 
všem advokátům do datových schránek, tyto metodické pokyny jsou 
pravidelně aktualizovány. Kontrolní rada ročně provede víc než 1200 
kontrol advokátů, včetně kontroly AML povinností, pokud advokát 
provádí sledované činnosti. Tak závažná zjištění, jaká si učinil 
MONEYVAL ovšem i přes četnost kontrol a jejich hloubku učiněna 
nebyla.  

23. Česká advokátní 
komora 

11. D K bodu 109:  
Máme za to, že hodnocení rizik v písemné podobě by mělo být předáno 
členům komory, nemíří totiž ani okrajově na vlastní činnost Komory, 
ale na činnost jejích členů při výkonu advokacie. Protože zveřejnění by 
zde mohlo být kontraproduktivní, navrhuje se doplnit první větu 
ustanovení o text „a tento materiál zpřístupní svým členům.“ 

Vyhověno jinak. 
§ 21a odst. 4 byl upraven v souladu s připomínkou, ale jiným 
legislativním vyjádřením: 
 
„(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, a toto písemné hodnocení 
rizik zpřístupní svým členům. 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“ 
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23. Česká advokátní 
komora 

12. D K bodu 134:  
Tuto povinnost považujeme za zbytečnou. Uvedené údaje totiž FAÚ 
zná, není mezi nimi rozdíl.   

Vysvětleno. 
Jak je uvedeno v důvodové zprávě, jedná se o transpozici čl. 34 odst. 
3 písm. c) V. AML směrnice, jenž vyžaduje, aby profesní komory 
zveřejňovaly výroční zprávu obsahující údaje o počtu oznámení 
podezřelých obchodů, která přijaly, a počtu těchto oznámení, která 
vyhodnotily jako způsobilá a v návaznosti na to je předaly Finančnímu 
analytickému úřadu.  

23. Česká advokátní 
komora 

13. Z K bodu 152:  
Čl. 61 směrnice o žádném systému nehovoří. Jeho požadavkem je, aby 
byly zavedeny „účinné a spolehlivé mechanismy na podporu hlášení 
potenciálních nebo skutečných porušení vnitrostátních předpisů“ a 
„poskytnou jeden nebo více bezpečných komunikačních kanálů“.  
Jeho účelem je dle našeho názoru zajistit takový způsob ohlašování, 
který bude pro ohlašovatele co nejméně komplikovaný a zároveň 
zajistí, že jeho identita nebude ohrožena. Z návrhu transpozice ale nic 
takového není zřejmé a systém je slovo, které umožňuje příliš mnoho 
variant výkladu na to, aby bylo včleněno do právní normy, jež má být 
jasná a vyložitelná pouze jedním způsobem. Navrhuje se nejdříve 
zvážit, zda již v ČR stávající úprava takové požadavky neobsahuje 
(máme za to, že ano, neboť systém hlášení je jasně definován 
stavovským předpisem, včetně formuláře a příslušného informačního 
kanálu a na obsah hlášení se vztahuje povinnost mlčenlivosti člena 
Kontrolní rady dle ust. § 21 odst. 9 zákona o advokacii). Pokud by však 
taková povinnost měla být vtělována do zákona, musí požadavkům čl. 
61 konkrétně odpovídat.  
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno. 
Jedná se o obdobný mechanismus, který by měl být zaveden na základě 
návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, tudíž se i pro tento postup 
navrhuje ponechat pojem „systém“.  
  

23. Česká advokátní 
komora 

14. Z K bodu 159:  
Jak již bylo uvedeno v obecné části, změnu výkonu správního dozoru 
nepovažujeme za koncepční ani vhodné řešení, tím spíše, že mu 
nekoresponduje příslušná úprava zákona o advokacii. Navržené změny 
v připojené novele by nebyly funkční.  

V daném případě zjevně nejde o transpoziční požadavek a není 
nezbytný ani z hlediska dosavadní praxe. ČAK zahájila výkon kontroly 
vždy, když byl tento požadavek vznesen. Pokud však nedospěla 
k žádnému relevantnímu zjištění (a lze na tomto místě připomenout i ve 
správním trestání prosazovaný zákaz sebeobvinění, pokud jde o vydání 
informací pro účely správního nebo jiného postihu), nelze to brát jako 
laxní přístup ke kontrole samotné.  

ČAK se posílení správního dozoru nebrání, pokud však chce 
předkladatel skutečně dostát své proklamaci po posílení role profesních 
komor, pak je na místě posílit jejich pravomoci. Vstup Úřadu do 

Viz vypořádání k připomínce č. 4. 
Navazující úpravy v příslušných sektorových předpisech byly doplněny. 
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prostor výkonu advokacie to však neřeší ani okrajově, neboť Úřad 
nemá samostatné oprávnění vyžádat si údaje kryté zákonnou povinností 
mlčenlivosti a zmocněnec komory mu do nich nemůže umožnit 
nahlédnout nebo mu je dokonce předat. Z daňového nebo možná 
trestního řádu opsané ustanovení ani potřeby Úřadu neřeší, neboť 
prodlužuje celý mechanismus o civilně-soudní dohled, jež má celou 
řadu pravidel, jež musí úřad ve svém návrhu na vydání listin splnit 
(zejména konkretizace požadovaného údaje a odůvodnění jeho vydání). 
Reaktivita Úřadu by tedy stejně zůstala nulová.  

Protože nejde o žádný transpoziční požadavek, navrhuje se provést 
minimální zásah do zákona o advokacii (viz dále) ve směru posílení 
pravomocí kontrolní rady při výkonu kontroly a možnost Úřadu provést 
kontrolu z návrhu odstranit.  

Navrhuje se tedy odst. 2, 3, 4 a 5 odstranit a dosavadní odst. 6 označit 
jako odst. 2.  

Tato připomínka je zásadní.  

23. Česká advokátní 
komora 

15. Z K bodu 163:  
Česká advokátní komora není pouze nositelem povinnosti mlčenlivosti 
podle AML předpisů, je vázána rovněž vlastní zákonnou povinností 
mlčenlivosti podle § 21 odst. 9 zákona o advokacii. Není a nemůže 
tedy být oznamovatelem nějakých zjištěných skutečností, které 
v zásadě nesouvisejí s výkonem jejích vlastních veřejnosprávních 
činností (pravomocí). Obdobně je na tom jistě i Notářská komora a 
Komora daňových poradců. Komorový systém a úprava mlčenlivosti 
jsou součástí jejího nezávislého postavení, jež zajišťuje rovněž 
nezávislost advokacie jako součást realizovaného práva na právní 
pomoc. Její zákonná povinnost mlčenlivosti tak může být prolomena 
pouze tam, kde je to ve prospěch osob nadaných tímto právem.  

Povinnost zajistit aktuálnost a správnost údajů obsažených v evidenci 
skutečných majitelů je povinností státu, jíž rozhodně nelze v dnešní 
demokratické společnosti přenášet na třetí osoby v podobě povinnosti 
udávat informace, které se při své činnosti dozví. Pokud by 
k prolomení takové povinnosti mlčenlivosti došlo, muselo by to mít 
jiný než evidenční důvod, muselo by jít o důvod uznatelný v rovině 
ústavního pořádku.  Pouhý požadavek správnosti veřejnosprávní 
evidence však takového rozměru nedosahuje. Zákon na tento stav 
pamatuje, protože však Komora jako taková není osobou, na níž by se 
vztahovalo ustanovení § 40 odst. 4, navrhuje se  

Vysvětleno. 
Navržené doplnění lze v kontextu § 40a odst. 4, které ukládá členům a 
zaměstnancům profesních komor (s výjimkou daňových poradců) 
totožnou povinnost mlčenlivosti, a to včetně výjimek, považovat za 
nadbytečné. Zároveň lze uvést, že povinnost stanovená v §15a se na 
dozorčí úřady nevztahuje. 
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aby byl § 40 doplněn o odst. 5 tohoto znění:  

„(5) Ustanovení § 39 se na dozorčí úřady uvedené v § 35 odst. 1 písm. 
d) nevztahuje.“  

Tato připomínka je zásadní.  
23. Česká advokátní 

komora 
16. Z K bodu 172 a následujícím:  

Jak již bylo uvedeno shora, smísení odpovědnosti za přestupek a 
kárného řízení je pojmově vyloučeno, jde o legislativně technicky 
nevhodné řešení, které zasahuje do principů nezávislosti právnických 
profesí, a to zcela zbytečně. Komorový systém takové řešení 
neumožňuje, nadto by se rozpojilo šetření a postih porušení povinnosti 
advokáta jako kárného provinění a přestupku podle zvláštního právního 
předpisu, pokud by šlo o jednočinný nebo vícečinný souběh. Kárné 
systémy profesních komor jsou propracované, fungují spolehlivě a 
jejich závěry jsou prověřeny soudní praxí. Přestupková řízení komory 
nekonají a není důvodu, aby tak činily. Z hlediska závažnosti jednání 
nebo z hlediska účinnosti procesů není mezi kárnými proviněními 
rozdíl, spíš naopak lze kárné provinění vnímat jako profesně 
stigmatizující s větším výchovným účinkem, než je projednání a sankce 
za přestupek.  

Až doposud bylo porušení povinnosti advokáta podle zvláštního 
zákona (úprava byla do zákona o advokacii vložena v souvislosti se 
zavedením zákonné úpravy povinností advokáta podle AML předpisů) 
považováno za kárné provinění, pouze taková definice totiž umožňuje 
postihnout advokáty za opakované protiprávní jednání, pouze kárná 
bezúhonnost má vliv na ukládanou výši trestů v kárném řízení. 
Přestupkové řízení z tohoto systému zcela vypadává. Požadavkem na 
zavedení přestupkové odpovědnosti advokáta namísto odpovědnosti 
kárné tak bude v konečném důsledku dosaženo opačného efektu, než je 
zamýšlen, a sice represe a prevence dalšího porušování zákona.  

Pokud dosavadní ustanovení § 32 není v rovině vymezení kárné 
odpovědnosti podle zvláštního zákona považováno za dostačující (ale 
ani z důvodové zprávy ani z RIA není zřejmé proč), anebo pokud zde 
uvedené sankce nejsou považovány za dostačující, navrhuje se doplnit 
připojenou novelu zákona o advokacii o ustanovení směřující 
k navýšení sankcí, pokud se bude jednat o protiprávní jednání ve 
smyslu AML předpisů.  

Stejně tak by mělo společné ustanovení v § 43 AML předpisu 
obsahovat ustanovení o formě, v níž jsou přestupky projednávány.  

V návaznosti na to se navrhuje ještě rozšíření lhůt pro projednání 

Vyhověno jinak. 
Lhůty pro projednání kárného řízení byly prodlouženy, pravomoci 
komory posíleny. Ve zbytku viz vypořádání připomínky č. 3. 
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kárného provinění tak, aby plně korespondovala projednání přestupku a 
odstranění ustanovení o dobrovolnosti svědecké výpovědi v kárném 
řízení, jež by mohla projednávání přestupku jako kárného provinění 
ztížit.  Blíže viz připomínky k části šesté.  

Tato připomínka je zcela zásadní.  
23. Česká advokátní 

komora 
17. Z K bodu 208:  

V návaznosti na předešlou připomínku se navrhuje upravit i společná 
ustanovení k přestupkům.  
Textace vážící příslušnost k projednání přestupku na orgán, který 
porušení zjistil, je zde nevhodná, neboť teoreticky může dozorčí orgán, 
který je profesní komorou zjistit přestupek u povinné osoby, která 
podléhá dozoru ČNB a rozhodně není oprávněn řízení o přestupku vést. 
Samozřejmě to platí naopak. Samotným zakotvením příslušnosti totiž 
pravomoc nevzniká.  
§ 52 odst. 1 by tak měl nově znít:  
„§ 52 
„(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává dozorčí úřad, který je 
příslušný ke kontrole podle § 35 odst. 1 písm.  d). Jednání, které má 
znaky přestupku podle § 43 až 50, projedná příslušný dozorčí orgán 
jako kárné provinění podle jiného právního předpisu26).“ 
Tato připomínka je zásadní.  

Vyhověno jinak. 
Současné vymezení termínu „dozorčí úřad“ je v rámci § 35 AML 
zákona pro „sektorové“ dozorčí úřady  vázáno na určitý okruh 
povinných osob. Z tohoto tedy vyplývá, že v případě porušení AML 
zákona v jiných oblastech nežli pro které je tento orgán veřejné moci 
dozorčím úřadem nemůže naplnit dispozici normy obsažené v § 52, tj. 
nezjistí toto porušení jako dozorčí úřad a tedy nemůže být oprávněn 
vést přestupkové řízení. Ambicí tohoto ustanovení je rovněž určit, který 
z více věcně příslušných dozorčích úřadů má vést konkrétní řízení, což 
navržená textace neřeší. 
Současně bylo upraveno ustanovení § 52, kdy odst. 2 zní: 

„(2) Jednání, které má znaky přestupku podle tohoto zákona 
s výjimkou přestupku podle § 50, projedná Česká advokátní komora, 
Notářská komora České republiky, Komora auditorů České republiky 
nebo Komora daňových poradců České republiky jako kárné, nebo 
disciplinární provinění (dále jen „provinění“), pokud 
a) porušení zákona zjistila příslušná profesní komora nebo jí bylo 

zjištění o porušení zákona Úřadem předáno a 
b) jde o jednání 

1. advokáta, notáře, auditora nebo daňového poradce, 
2. zaměstnance osoby uvedené v bodě 1 nebo zaměstnance 

příslušné profesní komory, které má znaky přestupku podle 
§ 43, 

3.  fyzické osoby činné pro osobu uvedenou v bodě 1 nebo pro 
příslušnou profesní komoru jinak než na základě pracovní 
smlouvy, které má znaky přestupku podle § 43, nebo 

4. fyzické osoby podle § 20 odst. 1 a 2 nebo § 22 odst. 2 a 3 
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, která 
způsobila, že se advokát, notář, auditor nebo daňový poradce 
dopustil přestupku podle § 44 až 48a nebo § 49 odst. 2 a 3 
nebo že porušil povinnosti, které by byly tímto přestupkem, 
pokud by se nezprostil odpovědnosti podle § 21 nebo § 23 
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.“ 
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23. Česká advokátní 
komora 

18. Z K bodu 217: 
Tam kde dochází k deformaci koncepčně správného a funkčního 
systému a je z neznalosti nahrazován nefunkčním a nedokonalým, by 
nemělo být hovořeno o reformě. Navrhujeme tuto úpravu nerušit a 
provést úpravu způsobem navrženým v připomínce shora (protože 
došlo k retextaci dosavadního ustanovení, navrhuje se spojit vyjádření 
do § 52 odst. 1.). Tomu by pak měla odpovídat i textace ust. § 52a.  
Tato připomínka je zásadní.  

Vyhověno částečně. 
K vypořádání připomínky viz vypořádání k připomínce č. 3. 
 
 

23. Česká advokátní 
komora 

19. Z ČAK se nijak nebrání zveřejnění výrokové části odsuzujícího výroku 
kárného rozhodnutí, protože však i sám výrok obsahuje údaje chráněné 
povinností mlčenlivosti, navrhuje, aby jí bylo umožněno zveřejňovat 
pouze anonymizovanou výrokovou část podle nového odst. 2 a 
povinnost mlčenlivosti stanovená § 21 zákona o advokacii zůstala 
nedotčena při splnění záměru směrnice.  
Tato připomínka je zásadní.  

Vyhověno jinak. 
Vkládá se nový § 40a , který zní: 

„§ 40a 
Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní 

komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem 
 

Zaměstnanci příslušných profesních komor nebo Rady pro veřejný 
dohled nad auditem a fyzické osoby, které jsou pro příslušnou profesní 
komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem činné jinak než v 
základním pracovněprávním vztahu, při plnění povinností stanovených 
tímto zákonem vůči Úřadu vyloučí informace, které získal advokát, 
notář, auditor, soudní exekutor a daňový poradce podle § 26 odst. 1 a 2 
a § 27 odst. 1 a 2.“ 

23. Česká advokátní 
komora 

20. D K části šesté 
V návaznosti na připomínky k bodu 172 a násl. navrhujeme vložit do 
návrhu novely zákona o advokacii novelizační body 3 až 9, které znějí: 
3. V § 33 odst. 2 se slova „šesti měsíců“ nahrazují slovy „jednoho 
roku“ a slovo „dvou“ se nahrazuje slovem „tří“. 
 
4. V § 33 odst. 2 se věta druhá zrušuje. 
 
5. V § 33 se odstavec 6 zrušuje. 
 
6. V § 32 odst. 3 písm. c) se doplňují slova, která zní: „ ; za kárné 
provinění spočívající v porušení povinností stanovených zákonem o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu lze uložit sankce až do výše stanovené tímto 
předpisem“. 
 
7. V § 35d se vkládá nový odstavec 1, který zní: 
„(1) Komora bez odkladu informuje Finanční analytický úřad 
v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem o zahájení kárného řízení ve 
věci porušení povinností stanovených zákonem o některých opatřeních 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.“. 

Vyhověno jinak. 
Věcný záměr byl zachován, avšak vyjádřen jinou legislativní technikou. 
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8. V § 46 odst. 5 se za slova „daňovým řádem“ vkládají slova „ ; při 
výkonu kontroly postupuje podle kontrolního řádu“. 
 
9. V § 55 se odst. 3 zrušuje. Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako 
odstavce 3 až 8. 

25. Česká národní banka 1. - Seznam zkratek 
AMLZ - zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
AML/CFT - české předpisy v oblasti boje proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu  
5. AMLD, příp. AMLD - směrnice EP 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 
ČNB - Česká národní banka 
FAÚ - Finančním analytický úřad 
ZCEÚ - zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů 
ZoSM - návrh zákona o evidenci skutečných majitelů 
ZoVŘ - zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a 
fyzických osob a evidenci svěřenských fondů 

Bere se na vědomí. 

25. Česká národní banka 2. Z Zásadní připomínky: 
Obecná připomínka 
Požadujeme zajistit provázanost účinnosti ustanovení v novele AMLZ 
a souvisejících předpisů odkazujících na definici skutečného majitele v 
ZoSM a účinnosti ZoSM. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Jsme si vědomi, že oba legislativní návrhy (novela AMLZ a 
souvisejících předpisů a návrh nového zákona o evidenci skutečných 
majitelů) jsou předloženy do legislativního procesu současně. Jsme 
však toho názoru, že je nezbytné řídit riziko, že by došlo ke změnám 
v legislativním procesu a účinnost obou návrhu nastala v různou dobu. 
S ohledem na skutečnost, že novely AMLZ a souvisejících předpisů  
v navrženém znění odkazují na definici skutečného majitele obsaženou 
v ZoSM, je nezbytné zamezit možnosti vzniku situace, při níž by  
v průběhu legislativního procesu došlo ke změnám majícím za následek 
účinnost novely AMLZ a souvisejících předpisů dříve, než by nastala 
účinnost ZoSM. Taková situace by měla za následek, že definice 
skutečného majitele v AMLZ i dalších předpisech by odkazovala na 
„zákon upravující evidenci skutečných majitelů“, což je v současné 

Vyhověno. 
Předkladatel souhlasí s existencí rizika uváděného v připomínce, 
nicméně s ohledem na znění Legislativních pravidel vlády a zejména 
jejich dlouhodobou aplikaci ze strany úřadu vlády zvolil standardní 
variantu. Jako vhodné se však jeví upravit návrh zákona takovým 
způsobem, aby bylo uvedené riziko zcela vyloučeno. 
 
Účinnost bodů, které v definici skutečného majitele odkazují na nový 
zákon o evidenci skutečných majitelů, byla proto v čl. XXVIII písm. c) 
provázána s účinností zákona o evidenci skutečných majitelů. 
 
Část dvacátá tak nyní zní: 
 

ČÁST DVACÁTÁ 
Účinnost 

Čl. I 
 

„Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho 
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době zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, který odkazuje na 
definici skutečného majitele podle AMLZ. Tím by došlo k definici 
kruhem a podstatná část dotčených předpisů by nebyla aplikovatelná. 
Máme za to, že možným řešením by bylo podmínění účinnosti 
předmětných ustanovení AMLZ a souvisejících předpisů s účinností 
ZoSM, nebo přesun definice skutečného majitele zpět do AMLZ. 

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 2, 166 až 171 a 204, která nabývají účinnosti 
dnem 3. června 2021, a 

c) 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 nabytí účinnosti zákona č. …, o evidenci 
skutečných majitelů.“ 

 
Počítáme ještě s posunem číslování bodů na základě úprav vzešlých 
z meziresortního řízení. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Česká národní banka s vypořádáním souhlasí. 

25. Česká národní banka 3. Z K novele zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu 
K § 2 odst. 1 písm. b) bod 4 AMLZ [povinné osoby v sektoru 
investičních fondů]  
Požadujeme ustanovení přeformulovat takto: 
„(1) Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona  
rozumí … 4. investiční společnost, samosprávný investiční fond, hlavní 
administrátor investičního fondu, osoba oprávněná k provádění 
administrace investičního fondu anebo zahraničního investičního 
fondu, a penzijní společnost, a právnická osoba, která spravuje 
majetek způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičního 
fondu,“.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
V sektoru investičních fondů může být (a v praxi často bývá)  
na fungování investičního fondu zúčastněná řada osob a je tedy 
potřebné jednoznačně vymezit, kdo ze zúčastněných osob je 
odpovědný za naplňování povinností v oblasti AML/CFT, aby se 
předešlo zbytečnému zdvojení. Navrženou změnou upřesňujeme, že 
osobou příslušnou k naplňování povinností v oblasti AML/CFT je u 
investičních fondů administrátor tohoto fondu (či osoba provádějící 
srovnatelnou činnost), neboť je to právě administrátor, který je 

Vyhověno. 
Na základě posouzení přínosu námi navržené úpravy na jedné straně a 
administrativní zátěže, která by na povinné osoby byla kladena (a to 
ojediněle i v rámci členských států EU) na straně druhé, jsme dospěli k 
závěru, že by navržená úprava byla v tomto směru neproporcionální. 
Nicméně nevylučujeme, že pokud dospějeme např. na základě závěrů 
NRA nebo případů z praxe k opačnému názoru, bude tato otázka v 
budoucnu znovu otevřena. 
 
Bod 4 byl upraven následovně: 

„4. investiční společnost, samosprávný investiční fond, hlavní 
administrátor investičního fondu osoba oprávněná k provádění 
administrace investičního fondu anebo zahraničního investičního 
fondu, právnická osoba, která spravuje majetek způsobem 
srovnatelným s obhospodařováním investičního fondu a penzijní 
společnost,“ 
 

Vyjádření k vypořádání. 
Česká národní banka s vypořádáním souhlasí. 
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odpovědný za nabízení investic, vydávání a odkupování účastí, vedení 
seznamu investorů a compliance a za provádění dalších 
administrativních a podpůrných činností. 
Pro aplikaci tohoto ustanovení není relevantní, zda je obhospodařovatel 
a administrátor stejnou osobou, či zda administraci vykonává 
samosprávný fond či externí subjekt (investiční společnost). Zároveň 
tím není dotčena možnost, aby administrátor delegoval tyto činnosti 
na obhospodařovatele; nezbavuje se však zodpovědnosti za jejich 
výkon. Je však třeba doplnit nebo jinak vyjasnit, že právě administrátor 
může v důvodných případech rozhodnout o neuskutečnění obchodu. 
Výše uvedené doporučujeme promítnout i v důvodové zprávě. 

25. Česká národní banka 4. Z K § 2 odst. 1 písm. b) bod 7, ve spojení s § 2 odst. 1 písm. b) bod 3 
AMLZ [povinné osoby – vázaní zástupci] 
Požadujeme vynětí i jiných vázaných zástupců než v oblasti 
zprostředkování spoření, leasingu, úvěrů nebo peněžních půjček ze 
seznamu povinných osob. Např. jde o vázané zástupce podle zákona o 
podnikání na kapitálovém trhu (v § 2 odst. 1 písm. b) bod 3 AMLZ); 
obdobné postavení mají i obchodní agenti v oblasti platebního styku. 
Vhodnou formou vynětí může být doplnění nového odstavce  
do § 2, podle kterého by povinnou osobou nebyly osoby podle 
předchozích ustanovení, pokud splňují určité znaky (jednají na 
odpovědnost jiné povinné osoby, jsou zahrnuty jejím systémem 
vnitřních zásad). 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o subjekty, které jsou nezbytně zahrnuty pod systém vnitřních 
zásad osoby, pro kterou vykonávají činnost. Jelikož je režim jejich 
fungování stejný a z hlediska AML/CFT nepředstavuje dodatečná 
rizika, není důvod mezi nimi rozlišovat. 

Vyhověno jinak. 
Na základě připomínky se konstruuje odstavec 4, který vyjímá z okruhu 
povinných osob vázané zástupce vykonávající činnosti uvedené v 
§ 2 odst. 1 písm. b) bodech 3, 7 a 8. V tomto ohledu se rozšiřuje 
výjimka pro vázané zástupce oproti původnímu návrhu o vázané 
zástupce podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 
Toto pojetí negativního vymezení okruhu povinných osob poskytne 
vyšší míru právní jistoty pro adresáty normy a předejde výkladovým 
problémům. 
Zároveň však bude všem takto vyjmutým vázaným zástupcům 
zachována informační povinnost podle § 24 AML zákona, aby bylo 
zachováno oprávnění Úřadu požadovat informace přímo po vázaných 
zástupcích, nikoliv pouze po zastoupených. 
Nové znění § 2 odst. 4 je tedy následující: 
„(4)  Povinnou osobou není, s výjimkou informační povinnosti podle § 
24 odst. 1, vázaný zástupce oprávněný k činnostem uvedeným v odstavci 
1 písm. b) bodu 3, 7 a 8.“. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Česká národní banka s vypořádáním souhlasí. 
 
 

25. Česká národní banka 5. Z K § 2 odst. 2 písm. a) [zahraniční subjekty]  
Požadujeme znění § 2 odst. 2 písm. a) navržené v novelizačním bodu 
přeformulovat takto: 
„(2) Povinnou osobou je rovněž … a) zahraniční osoba, v rozsahu,  
ve kterém na území České republiky jako podnikatel vykonává činnost 
uvedenou v odstavci 1 prostřednictvím své pobočky nebo jiné 
organizační složky (dále jen „pobočka“),“. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vyhověno jinak. 
Na základě ústního vypořádání s ČNB se vzhledem k současným 
aktivitám v rámci EU ohledně vytváření jednotného AML/CFT 
dohledu, kdy bude muset dojít k jednoznačnému vymezení otázky, jaké 
zahraniční subjekty jsou považovány za povinné osoby podle 
vnitrostátní úpravy, ponechává stávající právní úprava. 
 
Legislativně-technické provazby byly provedeny následovně: 
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Odůvodnění: 
V navrženém znění by předmětné ustanovení zahrnovalo i subjekty 
poskytující služby přeshraničně na základě svobodného pohybu služeb 
bez usazení; dohled takové činnost však v souladu s AMLD náleží 
domovskému členskému státu (čl. 48 odst. 4 první pododstavec). Pro 
usazení formou „usazení jinou, než je pobočka“, což ve smyslu AMLD 
představuje nezávislé zprostředkovatele a distributory, má hostitelský 
orgán dohledu jen velmi omezenou sadu pravomocí  
(čl. 48 odst. 4 třetí pododstavec). Určení povinných osob v tak širokém 
rozsahu neodpovídá evropské právní úpravě, která je lépe a zčásti 
duplicitně transponována do § 2 odst. 2 písm. b) (specifická úprava 
přeshraničního poskytování služeb v oblasti platebního styku 
s omezeným dohledem), a zároveň by bylo v praxi nemožné 
poskytování služeb v tomto rozsahu dohlížet. 

V § 2 odst. 2 písm. a) byla vypuštěna organizační složka a vložena 
definice provozovny: 
„a) zahraniční právnická nebo fyzická osoba uvedená v odstavci 1, 
která na území České republiky působí prostřednictvím své pobočky, 
organizační složky nebo provozovny, kterou se pro účely tohoto zákona 
rozumí jiná forma usazení, než je pobočka, a to v rozsahu činnosti 
touto pobočkou, organizační složkou nebo provozovnou vykonávané,“ 
 
§ 25a nyní zní následovně: 

„ 
Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb 
Povinná osoba, která je zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou 
oprávněnou k poskytování platebních služeb nebo vydávání 
elektronických peněz a která na území České republiky působí 
prostřednictvím provozovny, 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 míst39) 

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. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Česká národní banka s vypořádáním souhlasí. 
 
Poznámka k vypořádání: Do uvedeného znění § 25a byly provedeny 
změny s ohledem na připomínku ČNB č. 25/58, na vypořádání této 
připomínky to však nemá žádný vliv. 

25. Česká národní banka 6. Z K § 4 odst. 4 písm. b) [definice skutečného majitele]  
Požadujeme v definici skutečného majitele nahradit text „osoba,  která 
má přímo nebo prostřednictvím jiného z uzavření obchodu převážný 
prospěch, který dále nepředává“ za slova „b) fyzická osoba, pro 
kterou se obchod provádí“. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Jak správně uvádí důvodová zpráva, doplnění definice skutečného 

Vyhověno jinak. 
V návaznosti na ústní vypořádání s ČNB navrhujeme textaci „b) 
fyzická osoba, za kterou se obchod provádí“. 
 
Důvodová zpráva k ustanovení byla upravena následovně: 
„…. 
V. AML směrnice vyžaduje, aby údaje zapisované do evidence 
skutečných majitelů byly adekvátní, přesné, aktuální a aby s nesplněním 
této povinnosti byly spojeny účinné, přiměřené a odrazující opatření 
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majitele je transpozicí AMLD (čl. 3 odst. 6), která mezi skutečné 
majitele zahrnuje rovněž „the natural person(s) on whose behalf 
a transaction or activity is being conducted“5 (české znění je stejně 
jako některá další poněkud zužující: „osoba nebo osoby, jejichž 
jménem se transakce nebo činnost provádí“, ale např. německé nebo 
francouzské znění odpovídá anglickému: „die natürliche(n) 
Person(en), in deren Auftrag eine Transaktion oder Tätigkeit 
ausgeführt wird“, les personnes physiques pour lesquelles une 
transaction est exécutée“). Žádné znění neodkazuje na „prospěch, 
který není dále předáván“.  
Toto ustanovení ve směrnici rovněž odpovídá definici skutečného 
majitele podle definice Finančního akčního výboru při OECD (FATF).6 
Smyslem evropské a mezinárodní úpravy je pokrýt situace, kdy jedna 
osoba uzavírá obchod (klient), ale fakticky – nikoliv nutně právně – 
jedná za jinou osobu (skutečného majitele).  
Navržené spojení „osoba,  která má přímo nebo prostřednictvím jiného 
z uzavření obchodu převážný prospěch, který dále nepředává“ zahrnuje 
spíše protistranu transakce (např. příjemce prostředků při platebním 
převodu), což není účelem výše zmíněných mezinárodních požadavků. 
Ty cílí na především na pokrytí zneužívání tzv. bílých koňů, tedy kdy 
je transakce prováděna pro někoho (za něj), ale nikoliv nutně v jeho 
(přímý nebo převážný) prospěch. 
V připomínce navržené spojení „za jiného“ případně „pro jiného“ 
odkazuje i na jiná ustanovení navrhované novely, např. „jednání 
jménem za klienta nebo na jeho účet pro něj“  v § 2 odst. 1 písm. g) 
bod 2. Na dalších místech návrh uvádí častěji „za něj“ než „pro něj“, 
obecně považujeme spojené „pro něj“ za vhodnější. 
Jelikož druhá část navrženého ustanovení (týkající se výkonu vlivu na 
uzavření obchodu) rovněž vychází z definice skutečného majitele podle 
návrhu ZoSM a bez výše uvedené první části nepokrývá všechny 
možné situace, navrhujeme ponechat obecné ustanovení spočívající 
v jednoduchém překladu definice z mezinárodních požadavků 

nebo sankce. Navrhované znění ustanovení tak odkazuje na definici 
skutečného majitele ve speciálním zákoně, který implementuje příslušný 
článek V. AML směrnice, a pro účely AML zákona stanoví, že je za 
skutečného majitele považována i osoba, za kterou se obchod provádí, 
což je požadavkem čl. 3 odst. 6 IV. AML směrnice. Účelem zjišťování 
této osoby, označované rovněž jako skutečný majitel transakce, je 
postihnout situace, kdy je transakce cíleně konstruována takovým 
způsobem, aby osoby za ní stojící neměly vlastnické právo nebo 
kontrolu nad klientem, nicméně si zachovaly schopnost v konečném 
důsledku vykonávat rozhodující vliv na provedení transakce, nebo 
které v konečném důsledku mají z provedené transakce převážný 
prospěch. Prostředník, který transakci provádí za jiného, není 
skutečným majitelem této transakce, neboť z ní má prospěch pouze 
v podobě odměny za její zprostředkování. Skutečným majitelem této 
transakce je osoba, která prostředníka za tímto účelem najala, která 
transakci ovládá a jejíž vůle je transakcí realizována.  Typickým 
příkladem takové konstrukce je použití tzv. bílých koní ve snaze zakrýt 
skutečného majitele transakce.“ 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Česká národní banka s vypořádáním souhlasí. 
 

25. Česká národní banka 7. Z K § 4 odst. 9 AMLZ [definice virtuální měny] 
1. Požadujeme nahradit pojem „virtuální měna“ pojmem „virtuální 
aktivum“.  
2. Ustanovení § 4 odst. 9 navrhujeme formulovat následovně: 
„Virtuálním aktivem se pro účely tohoto zákona rozumí elektronicky 

Vyhověno částečně. 
Výraz „virtuální měna“ bude nahrazen výrazem „virtuální aktivum“. 
 
K otázce rozlišování platební a směnné funkce 
Výslovné uvedení platební funkce musí zůstat v návrhu zachováno, aby 

 
5 Spojení „on behalf of“ vykládají internetové slovníky, např. Merriam, jako „for the benefit of someone, in support of someone“ „done for another person’s benefit or support, or because you 
are representing the interests of that person“ aj. 
6 „Another essential element to the FATF definition of beneficial owner is that it includes natural persons on whose behalf a transaction is being conducted, even where that person does not 
have actual or legal ownership or control over the customer...”. 
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uchovávaná jednotka, která je způsobilá sloužit ke směně za zboží nebo 
služby, k vsazení v sázce nebo jako investice, pokud se nejedná o  
a) cenný papír,  
b) investiční nástroj,  
c) peněžní prostředek podle § 2 odst. 1 písmeno c) zákona  
o platebním styku nebo  
d) jednotku, jíž lze provádět pouze platbu podle § 3 odst. 3 písm. c) bod 
4. až 7 zákona o platebním styku“. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Považujeme za zcela nevhodné označovat virtuální aktiva slovem 
měna. Použití slova „měna“ v tomto významu je v rozporu s jeho 
obecným významem v českém jazyce. „Měna“ je v návrhu definována 
jako „jednotka“, ovšem měna v běžném jazyce není jednotka ale 
denominátor jednotky. K transakcím se nepoužívá převod „měn“ ale 
převod „měnových jednotek“. Měnou se zpravidla rozumí jen měna 
státem uznaná. A nově má tato kategorie navíc podle návrhu pojmout  
i nástroje investiční povahy (ICOs), což nejsou v žádném slova smyslu 
měny ani jednotky měny. 
Platební a směnnou funkci není účelné rozlišovat (platební funkcí 
peněz je, že slouží jako prostředek směny).  
Dále je vhodné vypustit slova „bez ohledu na to, zda má, nebo nemá 
emitenta“, resp.  v českém jazyce spíše vydavatele, protože jde  
o nadbytečný text, který nemá normativní funkci a patří jen do 
důvodové zprávy. 
Navržené ustanovení písm. b) je nadbytečné a navíc zmatečně 
formulované (jednotka nemůže být zároveň prostředkem, tj. podmínka 
“se rozumí jednotka, která je prostředkem“ je nesplnitelná). Smyslem 
tohoto ustanovení dle důvodové zprávy je, aby i virtuální aktiva 
koupená za prostředky vyňaté z působnosti zákona o platebním styku 
byla virtuálními aktivy regulovanými předkládaným zákonem. To však 
již zajišťuje obecná definice virtuálního aktiva, tak jak ji navrhujeme 
reformulovat, neboť z hlediska této definice je irelevantní, za co byla 
pořízena (za peněžní prostředky, za jiná virtuální aktiva či zdarma, jako 
dar či výhra, směnou…). Současně máme za to, že definice povinných 
osob v § 2 odst. 1 písm. l) je natolik široká, aby se vztahovala i na 
provozovatele těchto omezených sítí. V důvodové zprávě navrhujeme 
za účelem zajištění právní jistoty výslovně zmínit, že „Vzhledem k užití 
pojmu „virtuální aktiva“ v ustanovení se toto nevztahuje na prostředí 
digitálních her, zákon se tak nevztahuje tzv. in-game currencies, což 
jsou čistě digitální aktiva využívaná hráči počítačových her, za které 

byla zajištěna plná transpozice směrnice. 
 
K otázce postavení najisto, že existence či neexistence emitenta 
daného instrumentu nemá vliv na jeho status virtuálního aktiva 
Uvedený text bude v návrhu ponechán, protože jeho funkcí je postavit 
najisto, že existence či neexistence emitenta daného instrumentu nemá 
vliv na jeho status virtuálního aktiva. Zabrání se tak právní nejistotě na 
straně adresátů normy. 
 
K navrhovanému ustanovení § 4 odst. 9 písm. b) 
Předmětné ustanovení není nadbytečné. Není pravdou, a ani z důvodové 
zprávy to nelze dovodit, že by jeho účelem bylo zahrnout pod definici 
virtuálního aktiva instrumenty pořízené za prostředky vyňaté 
z působnosti zákona o platebním styku. Ty jsou totiž virtuálním 
aktivem skutečně již na základě navrhovaného § 4 odst. 9 písm. a). 
Skutečným cílem předmětného ustanovení je zahrnout pod definici 
virtuálních aktiv takové instrumenty, jež odpovídají obecnému chápání 
virtuálního aktiva (jde tedy například zápis v blockchainu způsobilý 
plnit platební, směnnou nebo investiční funkci), ale které lze zároveň 
podřadit pod prostředky vyňaté z působnosti zákona o platebním styku, 
a to na základě jeho § 3 odst. 3 písm. c) bodu 4. Takové instrumenty by 
totiž byly bez dalšího na základě § 4 odst. 9 písm. a) bodu 2 návrhu 
z definice virtuálního aktiva vyňaty, ale přitom by sloužily jako 
prostředek k opatření virtuálního aktiva podle § 4 odst. 9 písm. a) a 
umožňovaly by obcházení zákona. V daném případě by se pak 
AML/CFT regulace stala neúčinnou. Uvedené lze ilustrovat na 
následujícím příkladu. V síti Ethereum lze vytvořit instrument, který by 
naplňoval všechny znaky pozitivně vymezující virtuální měnu ve 
smyslu navrhované zákonné úpravy, do definice by však na základě 
výjimky uvedené v navrhovaném ustanovení § 4 odst. 9 písm. a) bodu 2 
nespadal, protože by v souladu s § 3 odst. 3 písm. c) bodem 4 zákona 
č. 370/2017 Sb., o platebním styku, byl určen pouze k zaplacení úzce 
vymezeného okruhu zboží, kterým by v tomto případě byly ethery, tedy 
univerzální virtuální měna v síti Ethereum, a to prostřednictvím tzv. 
smart contractu, který lze v této síti implementovat. Tento specifický 
instrument by pak mohl být zcela nepokrytě prodáván za fiatní měnu, 
například korunu českou, a to bez aplikace AML/CFT opatření, protože 
by sám o sobě virtuální měnou ve smyslu navrhované zákonné definice 
nebyl. Jeho směna za ethery by pak již probíhala prostřednictvím smart 
contractu, tedy pomocí instrumentu určeného k distribuovanému 
zaznamenání a výkonu smluvních závazků, z čehož vyplývá, že by 
nebylo lze označit konkrétní osobu stojící za danou směnou, která již 
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hráči kupují např. doplňkový obsah.“.  
Současně navrhujeme nahradit pojem zaknihovaný cenný papír  
za cenný papír z důvodu  
(a) obecné připomínky k vhodnosti zavedení zkratky cenný papír i pro 
zaknihované cenné papíry na dalších místech návrhu (viz dále) 
(b) skutečnosti, že podle převažujícího názoru české doktríny mohou 
mít cenné papíry podle českého práva pouze hmotnou podobu, ale to se 
netýká cenných papírů vydaných v zahraničí. Relevantní je také 
současná inciativa Ministerstva financí, která potenciálně směřuje k 
rozšíření kategorií cenných papírů o imaterializované cenné papíry, 
které budou evidovány decentralizovaně. Podobně iniciativa 
Ministerstva průmyslu a obchodu k elektronickým náložním listům. 
Proto je vhodné v zájmu vyšší flexibility definice vyjmout z působnosti 
definice virtuálních aktiv všechny cenné papíry. 
Současně je třeba též upravit ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) a § 4 odst. 
8, bod 81 přílohy č. 4, odst. 1 přílohy č. 6 a důvodovou zprávu 
v souladu s novým zněním ustanovení. 

bezpochyby všechny znaky poskytovatele služby spojené s virtuální 
měnou naplňuje. Absence navrhovaného ustanovení § 4 odst. 9 písm. b) 
by tak vystavila finanční systém značnému riziku, jelikož by učinila 
úpravu AML/CFT opatření vztahující se k poskytovatelům služeb 
spojených s virtuálními měnami za neúčinnou, a rovněž by vystavila 
klasické poskytovatele těchto služeb značné konkurenční nevýhodě, 
která by mohla znamenat až jejich vytlačení z trhu. 
 
Nelze přisvědčit ani tezi, že by předmětný instrument byl podroben 
AML/CFT opatřením na základě široké definice poskytovatele služeb 
spojených s virtuální měnou. Pokud by totiž byl přijat takový výklad, 
pak by za osobu poskytující služby spojené s virtuální měnou musela 
být považována rovněž banka, z jejíhož účtu by byla provedena platba 
ve prospěch povinné osoby prodávající virtuální měnu. 
 
Není pravdou, že je § 4 odst. 9 písm. b) návrhu zmatečně formulován. 
Z připomínky není patrné, z čeho je dovozováno, že „jednotka nemůže 
být zároveň prostředkem“. Je nutno zdůraznit, že v daném kontextu je 
pojem „prostředek“ použit v obecném smyslu, tedy nikoli jako platební 
prostředek podle § 2 písm. d) zákona o platebním styku. 
 
K nahrazení pojmu „zaknihovaný cenný papír“ pojmem „cenný 
papír“ 
Podle platné právní úpravy nelze směšovat cenné papíry a zaknihované 
cenné papíry. Zaknihované cenné papíry nepředstavují podmnožinu 
cenných papírů, ale jejich náhražku (§ 525 odst. 1 občanského 
zákoníku). 
 
Iniciativy k imaterializovaným cenným papírům uchovávaným 
decentralizovaně jsou pozorně sledovány a definice virtuálního aktiva 
jim bude případně uzpůsobena. 
 
Nad rámec původně uplatněné připomínky byla na základě ústního 
vypořádání s ČNB definice virtuálního aktiva v § 4 odst. 9 legislativně 
technicky upravena následovně: 
 
„(9) Virtuálním aktivem se pro účely tohoto zákona rozumí 
elektronicky uchovávatelná nebo převoditelná jednotka, která je 
a)   způsobilá plnit platební, směnnou nebo investiční funkci, bez 
ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, pokud se nejedná o 
1.   zaknihovaný cenný papír, investiční nástroj, nebo peněžní 
prostředek podle zákona o platebním styku,  
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2.   jednotku podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 4 až 7 zákona o platebním 
styku, nebo 
3.   jednotku, kterou je prováděna platba podle § 3 odst. 3 písm. e) 
zákona o platebním styku, nebo 
b)        jednotkou 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).“ 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Česká národní banka s vypořádáním souhlasí. 

25. Česká národní banka 8. Z K § 8 odst. 3 a 4 AMLZ [zastoupení klienta]  
Požadujeme nahradit návrh odstavce 3 následovně: 
„(3) Jedná-li za klienta, který je fyzickou osobou, zákonný zástupce 
nebo opatrovník, provádí se identifikace této osoby způsobem podle 
odstavců 1 a 2. Zákonný zástupce dále doloží identifikační údaje 
zastoupeného. Fyzická přítomnost zastoupeného se nevyžaduje.  
(4) Jedná-li za klienta, který byl již identifikován podle odstavců 1  
a 2, při dalších obchodech jiná osoba, provede povinná osoba 
identifikaci zástupce způsobem podle odstavců 1 a 2.“.  
Odstavec 4 a následující navrhujeme přečíslovat odpovídajícím 
způsobem. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Je nezbytné postavit na jisto, že v případě zákonného zástupce  
a opatrovníka se nevyžaduje fyzická přítomnost zastoupeného ani 
v případě první identifikace (vyžaduje se však fyzická přítomnost 
zástupce). Zároveň je v tomto případě nezbytné, aby zástupce doložil 
identifikační údaje zastoupeného, neboť jeho identifikaci samostatně 
povinná osoba provádět nebude. 
V případě, že však dochází k  zastoupení fyzické osoby z jiného 
právního titulu, není důvod rozlišovat mezi zastoupením fyzické a 
právnické osoby. Vždy se bude jednat o případ, že proběhla první 
identifikace samotného klienta. Není tedy potřeba, aby zástupce 
předkládal identifikační údaje klienta, ale je potřeba provést 
identifikaci zástupce a ověřit jeho zmocnění. Zároveň je nezbytné 
výslovně uvést, že to se týká jen zastoupení při jednání po provedení 
klasické identifikace klienta podle § 8 odst. 1 a 2 a nezavádí se tím 
možnost, aby klient uzavřel obchodní vztah či provedl obchod 
v zastoupení bez řádného provedení identifikace klienta. 
Ve výše uvedeném smyslu je potřeba upravit i znění důvodové zprávy 
k předmětnému novelizačnímu bodu. 

Vyhověno jinak 
Souhlasíme s tím, že vznik obchodního vztahu na základě plné moci 
tak, jak je upraven ve stávajícím znění AML zákona, může představovat 
značné riziko. Věcně se proto vyhovuje připomínce. § 8 byl za účelem 
lepší systematiky upraven následovně: 
 

„§ 8 

Provádění identifikace 

(1) První identifikaci klienta, který je fyzickou osobou, a každé 
fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou, 
provede povinná osoba za fyzické přítomnosti identifikovaného, pokud 
není v tomto zákoně stanoveno jinak. 

(1) První identifikaci klienta, který je 
a) fyzickou osobou, provede povinná osoba za fyzické přítomnosti 

identifikovaného,  
b) právnickou osobou nebo svěřenským fondem, provede povinná 

osoba za fyzické přítomnosti fyzické osoby jednající za klienta. 

(2) Při identifikaci klienta, který je 
a) fyzickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená 

a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále 
zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, 
který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby 
s vyobrazením v průkazu totožnosti, 

b) právnickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená 
a ověří z dokladu o existenci právnické osoby získaného 
z důvěryhodného zdroje a v rozsahu podle písmene a) provede 
identifikaci fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném 
obchodu; je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající 
osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její 
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identifikační údaje za právnickou osobu jedná v daném obchodu 
nebo při vzniku obchodního vztahu., 

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. 

(3) V rámci identifikace klienta povinná osoba zjistí a zaznamená, 
zda klient není politicky exponovanou osobou nebo zda není osobou, 
vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona 
o provádění mezinárodních sankcí. 

(4) Je-li klient zastoupen na základě plné moci, provádí se 
identifikace zmocněnce podle odstavce 2 a dále předložením plné moci; 
tato plná moc se nevyžaduje, jestliže osoba, která jinak nebyla 
zmocněna k nakládání s peněžními prostředky na účtu, ukládá na účet 
hotovost a současně doručuje povinné osobě již vyplněné a oprávněnou 
osobou podepsané doklady, nebo pouze doručuje doklady, na základě 
kterých má být uskutečněna dispozice s peněžními prostředky na účtu.  

(5) Je-li klient zastoupen zákonným zástupcem, nebo 
opatrovníkem, provádí se identifikace zákonného zástupce nebo 
opatrovníka podle odstavce 2. Zákonný zástupce doloží identifikační 
údaje zastoupeného, opatrovník předloží i příslušné rozhodnutí soudu.  

(6) Při dalších obchodech s klientem, který byl již identifikován 
podle odstavce 2, ověří povinná osoba vhodným způsobem totožnost 
konkrétní jednající fyzické osoby. Toto ověření lze provést i bez fyzické 
přítomnosti klienta, který je fyzickou osobou, nebo fyzické osoby 
jednající jménem klienta, který je právnickou osobou. 

(3) Pokud při první identifikaci klienta jedná za klienta, který je 
fyzickou osobou, zákonný zástupce nebo opatrovník, provede povinná 
osoba identifikaci zákonného zástupce nebo opatrovníka podle 
odstavce 1 a 2. Osoba jednající za klienta je povinna doložit 
identifikační údaje klienta s tím, že fyzická přítomnost zastoupeného 
se nevyžaduje.  

(4) Jedná-li za klienta, který již byl identifikován, jiná osoba, 
provede povinná osoba její identifikaci podle odstavce 1 a 2. 

(5) Při dalších obchodech s klientem, který již byl identifikován, 
nebo jedná-li za klienta jiná osoba, pokud již byli identifikováni klient 
i tato jednající fyzická osoba, ověří povinná osoba vhodným způsobem 
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totožnost klienta nebo této jednající fyzické osoby. Ověření lze provést 
i bez fyzické přítomnosti těchto osob a lze k němu využít rovněž 
elektronickou identifikaci, při které se nepoužije kvalifikovaný systém 
elektronické identifikace podle zákona o elektronické identifikaci. 

(6) Jedná-li za klienta jiná osoba, je tato osoba povinna doložit 
oprávnění k tomuto jednání, ledaže je oprávnění k jednání zjistitelné 
z veřejného rejstříku. Povinná osoba ověří, zda a v jakém rozsahu je 
tato osoba oprávněna za klienta jednat.  

(7) Doložení oprávnění k jednání za klienta se nevyžaduje, 
jestliže osoba, která jinak nebyla oprávněna k nakládání s peněžními 
prostředky na účtu, ukládá na účet hotovost a současně doručuje 
povinné osobě již vyplněné a oprávněnou osobou podepsané doklady 
nebo pouze doručuje doklady, na základě kterých má být uskutečněna 
dispozice s peněžními prostředky na účtu. 

(8) V rámci identifikace klienta povinná osoba zjistí 
a zaznamená, zda 
a) klient, fyzická osoba jednající za klienta v daném obchodu nebo 

obchodním vztahu a jeho skutečný majitel, pokud je povinné 
osobě znám, není politicky exponovanou osobou nebo osobou, 
vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle 
zákona o provádění mezinárodních sankcí, a 

b) jiná osoba ve vlastnické nebo řídící struktuře klienta, pokud je 
povinné osobě známa, není osobou, vůči níž Česká republika 
uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění 
mezinárodních sankcí. 

(7) (9) V době trvání obchodního vztahu nebo při dalších 
obchodech povinná osoba kontroluje platnost a úplnost identifikačních 
údajů klienta, informací získaných v rámci kontroly klienta (§ 9), 
důvodnost zjednodušené kontroly klienta (§ 13) nebo výjimky z kontroly 
klienta (§ 13a) informací získaných v rámci identifikace a kontroly 
klienta, důvodnost zjednodušené kontroly klienta nebo výjimky 
z kontroly klienta a zaznamenává jejich změny. Při stanovení četnosti 
a rozsahu této kontroly povinná osoba vychází z rizikového profilu 
klienta. 

(8) (10) Jestliže povinná osoba při uzavírání obchodu má 
podezření, že klient nejedná svým jménem nebo že zastírá, že jedná za 
třetí osobu, vyzve klienta, aby doložil plnou moc oprávnění podle 
odstavce 3 6. Každý je povinen této výzvě vyhovět, pokud jiný právní 
předpis nestanoví jinak; advokát nebo notář může tuto povinnost vůči 
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povinné osobě splnit též předáním kopií příslušných částí dokladů, 
z nichž identifikační údaje zjistil. 
(9) (11) Klient poskytne povinné osobě informace, které jsou 
k provedení identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných 
dokladů. Pokud je klientem svěřenský fond, informuje osoba jednající 
za klienta o této skutečnosti povinnou osobu. Povinná osoba může pro 
účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených 
dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto 
zákona.“ 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Česká národní banka s vypořádáním souhlasí. 

25. Česká národní banka 9. Z K § 9a odst. 3 a 4 AMLZ [zesílená identifikace a kontrola klienta]  
Požadujeme nahradit kumulativní výčet dodatečných opatření při 
zesílené hloubkové kontrole klienta uvedením příkladů.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Není nezbytné, aby v každé situaci, kde je identifikováno vyšší  
riziko, byla prováděna všechna uvedená opatření. Jako příklad lze uvést 
situaci, kdy dojde při obchodním vztahu k jednorázovému převodu 
peněžních prostředků do rizikové země, kde není přiměřené ani účelné 
požadovat vždy aplikaci všech uvedených navazujících opatření (např. 
pravidelné následné zesílené monitorování obchodního vztahu). 
Rovněž požadovat souhlas statutárního orgánu v každé situaci vyššího 
rizika nepovažujeme za přiměřené. Zároveň zdůrazňujeme, že účelem 
rizikově orientovaného přístupu je zajistit uplatňování opatření, která 
jsou přiměřená a odpovídající identifikovanému riziku, a nikoliv 
paušálně požadovat naplnění univerzálního seznamu kroků. 
V této souvislosti doporučujeme zařadit opatření provedení první 
platby z ověřeného účtu (navržený odstavec 4) mezi výše uvedená 
možná opatření a navržený odstavec 4 odstranit. 

Vyhověno jinak. 
§ 9a byl upraven následovně: 

„§ 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 

vysoce rizikové třetí zemi,  
b)    před uskutečněním obchodu souvisejícího s vysoce rizikovou třetí 

zemí, 
c)     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 a 

3. zdroji finančních prostředků a zdroji majetku klienta 
a skutečného majitele, 

b)   ověřuje získané dokumenty nebo informace z více důvěryhodných 
zdrojů, 
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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, 

e)     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, nebo 

f)     provádí jiná opatření s ohledem na povahu povinné osoby, její 
činnosti a vlastní hodnocení rizik. 

(4) V případě podle odstavce 2 písm. a) nebo b) provede povinná 
osoba alespoň opatření podle odstavce 3 písm. a) až d) a f). V případě 
podle odstavce 2 písm. c) provede povinná osoba alespoň opatření 
podle odstavce 3 písm. a) bodu 3 a odstavce 3 písm. c) a d).“ 

 
Vyjádření k vypořádání. 
Česká národní banka s vypořádáním souhlasí. 

25. Česká národní banka 10. Z K § 13 odst. 2 AMLZ [zjednodušená kontrola klienta] 
Návrh § 13 odst. 2 AMLZ v novelizačním bodu požadujeme nahradit 
následovně: 
„(2) V případě použití zjednodušené identifikace a kontroly klienta 
povinná osoba alespoň 
a) ověří a zaznamená splnění podmínek podle odstavce 1, včetně 
ověření podle § 8 odst. 6, 
b) vhodným způsobem zjistí a zaznamená identifikační údaje klienta, 
a případně osoby jednající jménem klienta, 
c) vhodným způsobem zjistí a zaznamená údaje ke zjištění a ověření 
totožnosti skutečného majitele klienta, 
d) provádí identifikaci a kontrolu klienta v rozsahu potřebném 
k účinnému řízení rizik.“ 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
K písm. a): Povinné osoby musí vždy zjišťovat, zda relevantní osoby 
nejsou politicky exponované osoby (PEP) či na tzv. sankčním seznamu. 
Zatímco u PEP to vyplývá částečně z povinnosti ověřit splnění 
podmínek podle odstavce 1 téhož ustanovení, povinnost kontroly oproti 
sankčním seznamům z předloženého znění nevyplývá. Předložený text 

Vyhověno jinak. 
Připomínce se věcně vyhovuje s tím, že se navrhuje odlišná formulace: 

„(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 

1. identifikační údaje klienta a osoby jednající za klienta, včetně 
postupu podle § 8 odst. 8, 

2. údaje k ověření totožnosti skutečného majitele klienta, včetně 
postupu při jeho zjišťování a postupu podle § 9 odst. 2 písm. b),   
c) provádí další úkony v rámci identifikace a kontroly klienta v rozsahu 
potřebném k účinnému řízení rizik.“ 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Česká národní banka s vypořádáním souhlasí. 
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by tedy mohl vést k domněnce, že vůči takovým klientům povinná 
osoba nesmí uplatnit zjednodušenou kontrolu klienta, pokud se jinak 
dozví, že se jedná o osoby na sankčních seznamech, ale nemusí sama 
tuto skutečnost aktivně zjišťovat. Tuto povinnost lze rovněž vložit 
samostatně jako nové písmeno. 
K písm. b): Identifikace osoby jednající jménem klienta je jedním ze 
základních požadavků tzv. „customer due diligence“ a vždy je tedy 
potřeba identifikaci této osoby provést. Pouze rozsah a způsob této 
identifikace může být podřízen úrovni identifikovaného rizika. 
Viz 5. AMLD (čl. 13 odst. 1 a 2). 
K písm. c): Ačkoliv zjišťování skutečného majitele je součástí kontroly 
klienta, korektiv uvedený v navrženém písm. c) [ (ve znění navrženém 
v této připomínce výše se jedná o písm. d) ], který vhodně zajišťuje 
rizikově vážený přístup a umožňuje dostatečnou flexibilitu povinných 
osob, by však mohl vést k domněnce, že i zjišťování skutečného 
majitele může být prováděno v návaznosti na identifikované riziko, což 
by bylo v rozporu s požadavky FATF (skutečný majitel musí být 
zjišťován vždy). 
K písm. d): I v případě zjednodušené identifikace klienta je nezbytné 
provést ostatní součásti § 8, zejména průběžnou aktualizaci informací 
podle § 8 odst. 7 aktuálně platného znění AMLZ; je proto nezbytné 
doplnit i odkaz na průběžné provádění identifikace klienta, nejen 
kontroly.  
Zároveň i v případě zjednodušené identifikace a kontroly klienta  
se může v případě obchodního vztahu jednat o průběžnou povinnost, 
kterou je potřeba vykonávat i následovně po navázání obchodního 
vztahu (např. monitorování transakcí) a považujeme za vhodnější tedy 
použít průběhový tvar slovesa „provádět“. 

25. Česká národní banka 11. Z K § 15 odst. 3 AMLZ [souhlas statutárního orgánu s obchodním 
vztahem s PEP]  
Předmětné ustanovení je třeba zachovat. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
V návaznosti na připomínku výše k novému § 9a (rozporování 
zavedení povinnosti aplikovat v něm uvedená opatření kumulativně ve 
všech případech zvýšeného rizika) doporučujeme neodstraňovat 
povinnost zajistit souhlas statutárního orgánu pro uskutečnění obchodu 
či navázání obchodního vztahu s PEP. Tato povinnost vyplývá nejen 

Vyhověno jinak. 
Vzhledem k tomu, že opatření souhlasu statutárního orgánu je v nově 
navrženém § 9a  (viz vypořádání Vaší připomínky č. 9) nutno aplikovat 
vždy, pokud se jedná uskutečnění o uskutečnění obchodu či navázání 
obchodního vztahu s PEP, považujeme tuto připomínku věcně za 
vypořádanou. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Česká národní banka s vypořádáním souhlasí. 
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z doporučení FATF, ale i z 5. AMLD a musí tedy být výslovně 
zavedena i v českém právu.7 

25. Česká národní banka 12. Z K § 21 odst. 8 AMLZ [systém vnitřních zásad] 
Požadujeme doplnění novelizačního bodu ve znění: 
V § 21 odst. 8 se za slova „s výjimkou investičního zprostředkovatele“ 
vkládají slova „a právnické osoby, která spravuje majetek způsobem 
srovnatelným s obhospodařováním investičního fondu,“. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Nově se povinnými osobami podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) bodu 
4 AMLZ stávají rovněž právnické osoby, které spravují majetek 
způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičního fondu; tyto 
osoby však podle § 534 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních 
společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
nepodléhají dohledu České národní banky, proto by jí ani neměly 
zasílat systém vnitřních zásad.  
Proto se navrhuje, aby byly mezi případy osob na finančním trhu, které 
zasílají systém vnitřních zásad FAÚ, uvedeny i právnické osoby, které 
spravují majetek způsobem srovnatelným s obhospodařováním 
investičního fondu. 

Vyhověno. 
§ 21 odst. 8 byl upraven následujícím způsobem:  

„(8) Úvěrová instituce, platební instituce, instituce elektronických 
peněz, finanční instituce uvedená v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 11 
a povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. c) doručí Úřadu systém 
vnitřních zásad do 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou; 
oznámení o změnách v systému vnitřních zásad včetně jeho nového 
znění doručí Úřadu do 30 dnů ode dne jejich přijetí. Povinná osoba 
uvedená v § 2 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 4, s výjimkou investičního 
zprostředkovatele a právnické osoby, která spravuje majetek způsobem 
srovnatelným s obhospodařováním investičního fondu, má tyto 
povinnosti vůči České národní bance.“ 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Česká národní banka s vypořádáním souhlasí. 
 

25. Česká národní banka 13. Z K Příloze č. 2 [faktory vyššího rizika] 
Požadujeme odstranění novelizačního bodu. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, proč by měla být osoba oprávněná ze životního pojištění 
vždy spojena s vyšším rizikem. Samozřejmě vyšší riziko představovat 
může, ale nikoliv z podstaty toho, že je beneficientem ze životního 
pojištění. Zároveň v případě zavedení nových faktorů vyššího rizika do 
AMLZ by bylo vhodné tyto změny podložit přesvědčivým 
odůvodněním v důvodové zprávě. 

Vyhověno jinak. 
Novelizační bod byl vypuštěn. Je však nutné zajistit naplnění 
požadavku doporučení FATF č. 10, a proto se do § 9 odst. 6 písm. c) 
vkládá doplnění bodu 1. Toto by mělo lépe vyhovovat i z hlediska 
systematiky úpravy. Písm. c), kde byly rovněž zohledněny změny 
týkající se svěřenského fondu, bylo upraveno následovně: 

„c)     oprávněného ze životního pojištění, který je 

1. určen jako konkrétní osoba nebo svěřenský fond, jeho jméno 
a příjmení nebo název, 

2. určen na základě jeho vztahu k pojištěnému anebo jinak, 
informace dostatečné ke ztotožnění konkrétního oprávněného 
v okamžiku výplaty plnění, 

3. politicky exponovanou osobou, všechny významné okolnosti 
a průběh obchodního vztahu, 

4. právnickou osobou nebo svěřenským fondem a kterému byla 
postoupena smlouva o životním pojištění nebo který byl 

 
7 Čl. 20 písm. b) bod (i) 5. AMLD, Doporučení FATF 12.1(b). 
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určen jako nový oprávněný, rovněž totožnost jeho skutečného 
majitele k okamžiku postoupení smlouvy o životním pojištění 
nebo k okamžiku určení nového oprávněného a postup při 
jeho zjišťování, 

5. právnickou osobou nebo svěřenským fondem a u kterého je 
zjištěno zvýšené riziko legalizace výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, rovněž totožnost skutečného majitele 
k okamžiku výplaty plnění a postup při jeho zjišťování.“ 

 
Vyjádření k vypořádání. 
Česká národní banka s vypořádáním souhlasí. 

25. Česká národní banka 14. Z Nad rámec předloženého návrhu změn 
K poznámce pod čarou č. 5, § 2 odst. 1 písm. b) bod 3 AMLZ [povinné 
osoby poskytující investiční služby] 
Požadujeme doplnění nového novelizačního bodu ve znění: 
XX. Na konci poznámky pod čarou č. 5 se tečka nahrazuje čárkou  
a za stávající text doplňuje: 
„‚§ 11 odst. 1 písm. c) až f) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních 
společnostech a investičních fondech.‘„. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
V návaznosti na vyjasnění subjektu odpovědného za provádění 
povinností v oblasti AML/CFT v sektoru kolektivního investování  
(viz výše připomínka k novelizačnímu bodu 3 k § 2 odst. 1 písm. b) 
bod 4 AMLZ) považujeme za klíčové výslovně doplnit investiční 
společnosti poskytující investiční služby pod toto ustanovení, aby bylo 
zřejmé, že při této činnosti podléhají povinnostem v oblasti AML/CFT 
shodně jako jiné osoby poskytující stejné služby (banky, obchodníci 
s cennými papíry, případně investiční zprostředkovatelé).  

Vyhověno jinak. 
Poznámky pod čarou nemají normativní charakter, tj. jejich rozšířením 
nelze dosáhnout účinku předpokládaného připomínkovým místem. 
Vzhledem k možnému zmatení adresáta současným zněním poznámky 
pod čarou se tato z návrhu zákona vypouští, přičemž v rámci důvodové 
zprávy bude uvedeno, že investiční společnosti poskytující investiční 
služby spadají pod ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) bod 3, aby bylo 
zřejmé, že při této činnosti podléhají povinnostem v oblasti AML/CFT 
shodně jako jiné osoby poskytující stejné služby (banky, obchodníci s 
cennými papíry, případně investiční zprostředkovatelé). 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Česká národní banka s vypořádáním souhlasí. 
 

25. Česká národní banka 15. Z Nad rámec předloženého návrhu změn 
K § 4 odst. 1 AMLZ [definice obchodu] 
Požadujeme doplnění nového novelizačního bodu, kterým by byla 
definice obchodu doplněna identicky jako definice obchodního vztahu 
k vyjasnění, že obchodem pro potřeby AMLZ se jednání stane  
pouze, pokud povinná osoba jedná v rámci výkonu činnosti, pro kterou 
je povinnou osobou (viz novelizační bod 20). 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Definice obchodu i obchodního vztahu jsou zásadní pro založení řady 

Vyhověno. 
§ 4 odst. 1 byl upraven následujícím způsobem: 
„Obchodem se pro účely tohoto zákona rozumí každé jednání povinné 
osoby, která jedná jako taková, s jinou osobou, pokud takové jednání 
směřuje k nakládání s majetkem této jiné osoby nebo k poskytnutí služby 
této jiné osobě.“ 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Česká národní banka s vypořádáním souhlasí. 
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stejných (či alespoň obdobných) povinností vyplývajících z AMLZ, 
z obou definic by mělo být zřejmé, že jde pouze o jednání povinné 
osoby při činnosti, pro kterou je povinnou osobou. Odůvodnění 
v návrhu důvodové zprávy k novelizačnímu bodu 20 je aplikovatelné i 
zde. 

25. Česká národní banka 16. Z Nad rámec předloženého návrhu změn 
K § 9 odst. 1 písm. a) AMLZ [kontrola klienta] 
Navrhujeme vložit nový novelizační bod ve znění: 
„V § 9 odst. 1 písm. a) se doplňuje nový bod č. 6 v následujícím znění: 
‚6. při převodu peněžních prostředků v hodnotě 1 000 EUR nebo 
vyšší‘.“ 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Tzv. customer due diligence (CDD) podle mezinárodních požadavků se 
skládá z identifikace, ale i některých aspektů kontroly klienta podle 
AMLZ a v případech, kdy mezinárodní standardy požadují provádění 
CDD, musí být stanovena v AMLZ povinnost vykonat identifikaci i 
kontrolu klienta. Jednou z těchto situací jsou i převody peněžních 
prostředků nad 1 000 EUR (čl. 11 písm. b) bod ii AML8 směrnice a 
Doporučení FATF č. 16). 

Vyhověno. 
Novelizační bod byl doplněn podle Vašeho návrhu. 
Do zvláštní části důvodové zprávy se k tomuto bodu uvede: 
„Dále se stanoví povinnost provádět kontrolu klienta v případě, že 
obchod spočívá v převodu peněžních prostředků v hodnotě 1 000 EUR 
nebo vyšší, což odpovídá čl. 11 písm. b) bod ii AML směrnice a 
Doporučení FATF č. 16. Již v současnosti je většina situací 
podřaditelných pod tento nový bod pokryta povinností provádět 
kontrolu klienta, a to na základě skutečnosti, že převod peněžních 
prostředků ve výše uvedeném smyslu typicky probíhá prostřednictvím 
účtu, a povinnost provádět kontrolu klienta se tak na něj vztáhne na 
základě § 9 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 7 odst. 2 písm. b) a s 
§ 54 odst. 7 písm. a). V některých případech však převod může 
proběhnout i bez použití účtu - tak tomu je například v případě 
poukazování peněz ve smyslu § 3 odst. 1 písm. f) zákona o platebním 
styku.“ 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Česká národní banka s vypořádáním souhlasí. 

25. Česká národní banka 17. Z Nad rámec předloženého návrhu změn 
K § 48 odst. 9 AMLZ [přestupky] 
Požadujeme zvýšit horní hranici pokuty pro odstavce 1, 2 a 4, které se 
týkají vypracování systému vnitřních zásad (SVZ) a jeho rozsahu a 
kvality. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
K důslednému zajištění předcházení legalizace výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu je zavedení kvalitního systému 
vnitřních zásad klíčovým aspektem. Zároveň systémové chyby 
spočívající v chybném nastavení vnitřních postupů v praxi vedou 
k opakovaným či trvalým pochybením, což je závažnějším porušením 
než jednorázové nedodržení jednotlivých povinností. Tuto povinnost 

Nevyhověno. 
Horní hranice sazby pokuty, jež dosahuje v případě přestupku podle 
§ 48 odst. 1 5 000 000 Kč, a v případě přestupku podle 
§ 48 odst. 2 1 000 000 Kč je dle názoru předkladatele dostatečná 
k potírání předmětného protiprávního jednání. 
 
V této souvislosti nelze argumentovat srovnáním s horní hranicí sazeb 
pokut v případě přestupků podle § 48 odst. 5 nebo 6 – tyto totiž 
představují transpozici čl. 46 odst. 4, respektive čl. 46 odst. 1 5. AML 
směrnice, a z toho důvodu se k nim, v souladu s čl. 59 odst. 1 písm. d), 
musejí vázat horní hranice sazeb pokut uvedené v čl. 59 odst. 2 a 3. 
. 
Vyjádření k vypořádání. 
Česká národní banka s vypořádáním souhlasí. 

 
8 „Členské státy zajistí, aby povinné osoby uplatnily opatření hloubkové kontroly klienta za těchto okolností: … b) při provádění příležitostné transakce: i) ve výši 15 000 EUR nebo více, ať již 
je tato transakce prováděna jako jediná operace, nebo jako několik operací, které se zdají být spojeny; nebo ii) představujícího převod peněžních prostředků ve smyslu čl. 3 bodu 9 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 (30) ve výši nad 1 000 EUR.“ 
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tedy považujeme za naprosto zásadní, čemuž by měla odpovídat i sazba 
pokuty. Zároveň je porušení těchto povinností nepochybně závažnější, 
než porušení povinností podle odst. 5 a 6 (např. školení zaměstnanců). 

25. Česká národní banka 18. D Doporučující připomínky: 
K novele zákona o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

K § 2 odst. 1 písm. b) bod 9 AMLZ [technická připomínka] 
V návrhu dle novelizačního bodu doporučujeme nahradit spojku 
„nebo“ spojkou „anebo“. 
 
Odůvodnění: 
Všechny činnosti uvedené v předmětném ustanovení mohou být 
vykonávány samostatně, ale i kumulativně (předmětná osoba tedy 
může vykupovat i pouze dluhy, nebo pouze pohledávky).  

Nevyhověno. 
Vzhledem k faktu, že i připomínkové místo uvádí, že vztah mezi 
činnostmi je alternativní, tak je vhodnější užití spojky „nebo“. Dle 
slovníku spisovné češtiny je navrhovaná spojka „anebo“  spojkou 
souřadící vylučovací9, zatímco spojka „nebo“ kromě vylučovacího 
poměru také vyjadřuje i vztah mezi dvěma a více možnostmi10, což z ní, 
vzhledem k účelu textu činí spojku vhodnější. 

25. Česká národní banka 19. D K § 2 odst. 2 písm. b) AMLZ [přeshraniční poskytování služeb formou 
usazení jinou než je pobočka] 
Doporučujeme v důvodové zprávě doplnit odkaz na stanovisko EBA 
k přeshraničnímu poskytování služeb platebními institucemi  
a institucemi elektronických peněz a souvisejícím povinnostem.11 
 
Odůvodnění: 
Považujeme za vhodné poskytnout bližší informace relevantním 
subjektům k rozlišení mezi přeshraničním poskytováním služeb a 
usazením jiným než pobočka. 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva bude doplněna. 

25. Česká národní banka 20. D K § 2 odst. 2 písm. a) a b) AMLZ [přeshraniční poskytování služeb] 
Doporučujeme vypustit z písm. a) a i písm. b) slova „jako podnikatel“. 
 
Odůvodnění: 
S ohledem na § 2 odst. 3 AMLZ považujeme toto zdůraznění  
za nadbytečné. 

Vyhověno jinak. 
Viz vypořádání Vaší připomínky č. 5. 

25. Česká národní banka 21. D K § 2 odst. 4 AMLZ [omezení okruhu povinných osob] 
Navržený novelizační bod navrhujeme vypustit. 
 
Odůvodnění: 
S ohledem na § 2 odst. 3 AMLZ považujeme toto nové ustanovení 
za nadbytečné. V návaznosti na § 420 odst. 1 občanského zákoníku 
(dále jen „OZ“) je podnikatelem ten, kdo „samostatně vykonává na 
vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

 
9 http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=anebo 
10 http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=nebo 
11 https://eba.europa.eu/documents/10180/2622242/EBA+Opinion+.pdf. 
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obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 
dosažení zisku“. Osoby vykonávající činnost na základě 
pracovněprávního či obdobného vztahu pro jiné zcela zjevně 
nenaplňují podmínku „samostatnosti“, tedy ani nemohou být 
podnikatelem a v návaznosti na § 2 odst. 3 AMLZ je nelze považovat 
za povinné osoby. 

25. Česká národní banka 22. D K § 4 odst. 2 AMLZ) [definice obchodu a obchodního vztahu] 
Doporučujeme doplnit do důvodové zprávy, že tato změna zároveň 
nepřímo omezuje definici klienta, kterým je protistrana povinné osoby 
při obchodu či obchodním vztahu. Provedenou změnou se jednoznačně 
stanoví, že klientem je osoba, které je poskytována služba či je jinak 
nakládáno s jejím majetkem pouze při výkonu relevantní podnikatelské 
činnosti povinné osoby. Stanoví se tím tedy najisto, že klientem pro 
potřeby předpisů v oblasti AML/CFT je v sektoru kolektivního 
investování investor.  
 
Odůvodnění: 
Vyjasnění v tomto ohledu je nezbytné k zajištění právní jistoty 
povinných osob a odpovídá souvisejícím rizikům. Předmětem činnosti 
investičního fondu je zajišťování investic pro investory a mělo by být 
vyjasněno, že i klientem je v tomto případě pouze investor. Tento 
přístup je v souladu s mezinárodními požadavky v oblasti AML/CFT 
a odpovídá praxi v jiných členských státech Evropské unie.  

Nevyhověno. 
Uvedená úprava důvodové zprávy by byla nadbytečná. Z povahy věci 
lze o klientovi hovořit pouze ve spojitosti s povinnou osobou. 
Skutečnost, že subjekt je povinnou osobou pouze tehdy, pokud 
vykonává činnost, pro kterou je povinnou osobou, je podle 
navrhovaného znění patrná z § 4 odst. 1 a 2. Proto podle našeho názoru 
není nutné toto redundantně uvádět v důvodové zprávě. 

25. Česká národní banka 23. D K § 4 odst. 12 a 13 AMLZ [třetí země] 
Před ustanovení o třetích zemích doporučujeme zavést obdobné 
ustanovení jako v § 195 ZPKT („Pokud tento zákon hovoří o členském 
státě Evropské unie, rozumí se jimi i další státy tvořící Evropský 
hospodářský prostor.“) nebo legislativní zkratku se stejným 
významem.  
 
Odůvodnění:  
Současný text AMLZ opakuje spojení „státy tvořící Evropský 
hospodářský prostor.“ celkem 11x. 

Nevyhověno. 
Navrhovaná legislativní zkratka by mohla být matoucí ve vztahu k 
ustanovení § 41, které se vztahuje k EU a nikoli EHS. 
 

25. Česká národní banka 24. D K § 5 odst. 1 písm. a) AMLZ [identifikační údaje právnické osoby] 
Navrhujeme vypustit pohlaví ze základních identifikačních údajů 
fyzické osoby. 
 
Odůvodnění: 
Tento údaj nebývá uveden v identifikačních dokladech všech cizích 
států a zároveň se nejedná o údaj, který by byl nezbytný ke zjištění 
identity klienta. Navrhujeme případně zjišťování pohlaví přesunout do 
odstavce 2 mezi ostatní možné dodatečné informace. 

Nevyhověno. 
U některých klientů, zejména cizích státních příslušníků, může pohlaví 
být velmi významným identifikačním údajem. 
 
Novelizační bod přináší materiální změnu spočívající ve skutečnosti, že 
pokud bylo fyzické osobě přiděleno rodné číslo, nezjišťuje se pohlaví, 
neboť z rodného čísla lze tuto informaci odvodit. 
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Zároveň upozorňujeme, že návrh novelizačního bodu v současném 
znění pouze mění pořadí zjišťovaných údajů, ale nepřináší žádné 
faktické změny, což nepovažujeme za vhodné. 

25. Česká národní banka 25. D K § 5 odst. 1 písm. b) AMLZ [identifikační údaje právnické osoby] 
1. Doporučujeme sjednotit terminologii ohledně spojení „ověření 
totožnosti“ a „zjištění a ověření totožnosti“. 
 
Odůvodnění: 
Návrh § 5 odst. 1 písm. b) bodů 2 a 3 hovoří o „údajích ke zjištění  
a ověření fyzické osoby“. Oproti tomu § 9 odst. 6 písm. a) o „údajích 
k ověření totožnosti [skutečného majitele]“. Doporučujeme zajistit, aby 
nedocházelo následně k nejistotě ohledně skutečnosti, zda mezi oběma 
ustanoveními je či není rozdíl (případně, pokud mezi nimi rozdíl je, tak 
jaký). 
 
2. Doporučujeme stanovit, které údaje jsou dostatečné ke zjištění  
a ověření totožnosti fyzické osoby. 
Odůvodnění: 
Jelikož zákon rozlišuje mezi identifikací a zjištěním a ověřením 
totožnosti fyzické osoby, doporučujeme jednoznačně vyjasnit, v čem 
tento rozdíl spočívá (jaký rozsah a způsob zjištění a ověření totožnosti 
fyzické osoby jsou dostatečné). 
 
3. Doporučujeme definovat pojem ovládající osoba. 
Odůvodnění: 
Považujeme za vhodné doplnit alespoň odkaz na zákon o obchodních 
korporacích, jako je tomu v případě návrhu zákona o evidenci 
skutečných majitelů. 
 
4. Doporučujeme nahradit navržené znění bodu 3 následovně: 
„3. základní identifikační údaje právnické osoby, která je členem jejího 
statutárního orgánu anebo ovládající osobou této právnické osoby, 
a údaje ke zjištění a ověření totožnosti osoby, která je členem 
statutárního orgánu této právnické osoby, a fyzické osoby, kterou tato 
právnická osoba zmocnila, aby ji ve statutárním orgánu zastupovala,“ 
Odůvodnění: 
Dle výkladu FAÚ se statutární orgány zjišťují do „druhé úrovně“ – 
tedy v případě, že je statutárním orgánem či jeho členem právnická 
osoba (PO), i statutární orgán či členové statutárního orgánu této 
právnické osoby. Navržené znění je však alternativní a povinná osoba 
by tedy musela zjišťovat buď pouze statutární orgán, nebo ovládající 
osobu. Zároveň omezuje tuto „druhou úroveň“ pouze na fyzické osoby 

Vyhověno jinak. 

§ 5 odst. 1, písm. b) body 2 a 3 byly upraveny následovně: 
„2. údaje ke zjištění a ověření totožnosti fyzické osoby, která je 
členem jejího statutárního orgánu, a 
3. základní identifikační údaje právnické osoby, která je členem 
jejího statutárního orgánu, a údaje ke zjištění a ověření totožnosti 
fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu této právnické osoby 
nebo kterou tato právnická osoba zmocnila, aby ji ve statutárním 
orgánu zastupovala,“ 
Z ustanovení se vypouští povinnost zjišťovat identifikační údaje 
ovládající osoby v reakci na připomínku č. 7/3 Ministerstva 
spravedlnosti. 

 
 
Důvodová zpráva k tomuto bodu byla upravena následujícím 
způsobem: 
„K bodu 27  (§ 5 odst. 1 písm. b)) 
Dochází ke zpřesnění identifikačních údajů u právnických osob, 
zejména ve vztahu k jejich statutárním orgánům. Je jednoznačně 
určeno, že identifikačními údaji právnické osoby pro účely identifikace 
podle AML zákona se též rozumí údaje ke ztotožnění fyzické osoby, 
která je členem jejího statutárního orgánu, jejichž rozsah je tak užší než 
v případě identifikačních údajů podle odstavce 1 písmena a). Zároveň 
se těmito údaji rozumí též identifikační údaje (obsažené v návětí písm. 
b) a bodu 1.) právnické osoby, která je statutárním orgánem či jeho 
členem. 
 
AML zákon rozlišuje mezi identifikací, při které je nezbytné zjištění, 
ověření a zaznamenání všech identifikačních údajů uvedených v § 5, a 
zjištěním a ověřením totožnsoti fyzické osoby ( v § 5 odst.1 písm. b) bod 
2. a § 9 odst. 2)  kdy  je povinnost zjistit, ověřit a zaznamenat pouze 
údaje, které jsou dostatečné z hlediska jednoznačného ztotožnění dané 
osoby, konkrétně jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu, resp. 
bydliště, což je i v souladu s rozsahem informací, které budou v souladu 
s návrhem ZESM zaznamenávány do evidence skutečných majitelů 
(kromě státního občanství, které je ale u klientů i jejich skutečných 
majitelů zjišťován vždy z důvodu kontroly, zda jeho země původu 
nespadá mezi rizikové země).“ 
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(FO) zastoupené ve statutárním orgánu právnické osoby, která je 
statutárním orgánem klienta. Doporučujeme nastavit požadavek 
jednoznačně  
a konzistentně. 
Domníváme se, že účelem v případě identifikace právnické osoby je 
zjistit: 

1. informace o samotné právnické osobě, 
2. informace o členech jejího statutárního orgánu (FO/PO), 
3. v případě, že je členem statutárního orgánu PO, pak 

rovněž: 
- informace o členech jejího statutárního orgánu 

(FO/PO) a  
- osobě zastupující PO ve statutárním orgánu 

klienta PO (pokud se jedná o jinou osobu) (FO). 
U osoby ovládající klienta – PO není z návrhu zřejmé, zda je cílem u ní 
rovněž zjišťovat členy statutárního orgánu. 
Zároveň člen statutárního orgánu může být totožný s ovládající osobou, 
doporučujeme tedy rovněž nahradit spojku „nebo“ za „anebo“. 
S ohledem na výše uvedené doporučujeme upravit i důvodovou zprávu.  

 

25. Česká národní banka 26. D K § 6 odst. 2 písm. a) AMLZ [podezřelý obchod] 
1. Navrhujeme nahradit předmětné ustanovení následovně: 
„a) klientem nebo, osobou v jeho vlastnické nebo řídící struktuře, jeho 
skutečným majitelem, osobou jednající za klienta anebo osobou, která 
se jinak podílí na obchodu a je-li povinné osobě známa, je osoba, vůči 
níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona 
o provádění mezinárodních sankcí17), nebo“. 
Odůvodnění: 
K situaci, kdy za klienta jedná osoba uvedená na sankčním seznamu, 
nebo když je na sankčním seznamu uvedená protistrana obchodu (ať již 
jako příjemce nebo odesílatel), by měl být uplatňován stejný přístup 
jako v ostatních již vyjmenovaných scénářích. Doporučujeme toto 
vyjasnit i v důvodové zprávě. 
 
2. Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné vyjasnit pojem „řídící 
struktura“. 
AMLZ používá na několika místech pojem řídící struktura. Není jasné, 
které osoby jsou zahrnuty do řídící struktury (zda pouze statutární 
orgán klienta nebo i statutární orgán mateřské společnosti klienta, 
obdobně jako je u § 5 odst. 1 písm. b) bod 3 AMLZ, zda i další de facto 
ředitelé společnost, atd.). V důvodové zprávě je uvedeno, že není třeba 
nutně zjišťovat všechny FO ve vlastnické struktuře klienta, z čehož 
však nevyplývá, které osoby se zjišťovat musí. Tato nejasnost je 

Ad 1: Vyhověno jinak. 
 
Souhlasíme, že pro účely AML zákona je žádoucí, aby byl za podezřelý 
obchod považován vždy i takový obchod, kdy osobou jednající za 
klienta anebo osobou, která se jinak podílí na obchodu a je-li povinné 
osobě známa, je osoba, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní 
sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí. Problematika 
mezinárodních sankcí je natolik specifická, že vyžaduje ze strany 
povinných osob zvýšenou pozornost a obezřetnost. Účelem provádění 
mezinárodních sankcí je především udržení nebo obnovení 
mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a 
boje proti terorismu. Aby bylo tohoto účelu dosaženo, je z pohledu 
činnosti Finančního analytického úřadu nezbytná jakákoliv informace 
týkající se sankcionovaného subjektu či předmětu. S ohledem na 
uvedené se tak přikláníme k tomu, aby bylo vymezení subjektu v 
předmětném ustanovení co nejširší. Navržený text byl drobně 
legislativně technicky upraven. 
Uvedené bude rovněž propsáno do znění DZ. 
 
Ad 2: Vyhověno. 
Aby v praxi nedocházelo k výkladovým nejasnostem a aplikačním 
problémům, bude do DZ doplněno, že „vlastnickou a řídící strukturou“ 
se rozumí „struktura vztahů“ dle zákona o evidenci skutečných 
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spojená především s povinností kontroly klienta v § 9 odst. 2 písm. b)  
bod 1, nově je zde však i souvislost s prověřováním vůči sankčním 
listům. 
Pokud tedy má i nadále platit výklad, že se řídicí struktura zjišťuje do  
2. úrovně, doporučujeme toto uvést alespoň do důvodové zprávy spolu 
s ujasněním, zda se klient považuje za úroveň 0 nebo 1. Tato 
připomínka souvisí i s § 8 odst. 6 (novelizační bod 38) a § 9 odst. 2 
písm. b) bod 1 AMLZ (novelizační bod 52).  

majitelů. 
 

25. Česká národní banka 27. D K § 7 odst. 2 AMLZ [skutečnosti, při kterých se provádí identifikace 
klienta] 
Navrhujeme zrušit rovněž písmeno c) a stávající písmeno e) označit 
jako písmeno c). 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k úpravě definice obchodního vztahu, kde je nyní nově 
zaveden i prvek trvání, je zřejmé, že smlouva o nájmu bezpečnostní 
schránky a smlouva o úschově jsou vždy obchodním vztahem (což 
postačí uvést v důvodové zprávě). 

Vyhověno. 
Písmeno c) se zrušuje a v důvodové zprávě se uvede: 

„K bodu 33 (§ 7 odst. 2 písm. c)) 

K písm. c): 

Vzhledem k úpravě definice obchodního vztahu v § 4 odst. 2, kde je nyní 
nově zaveden i prvek trvání, je zřejmé, že smlouva o nájmu 
bezpečnostní schránky a smlouva o úschově jsou vždy obchodním 
vztahem. Povinnost identifikovat klienta při uzavření smlouvu o nájmu 
bezpečnostní schránky nebo smlouvy o úschově tak i nadále trvá, nově 
však vyplývá z § 7 odst. 2 písm. b).“ 

25. Česká národní banka 28. D K § 8 odst. 5 AMLZ [identifikace klienta] 
Doporučujeme slova „za fyzické přítomnosti fyzické osoby jednající za 
klienta“ nahradit slovy „za fyzické přítomnosti fyzické osoby 
oprávněné jednat za klienta“. 
 
Odůvodnění: 
Nejde o jakoukoli osobu jednající za klienta, ale pouze o takovou 
osobu, která je k takovému jednání oprávněna, srov. § 8 odst. 4 AML 
zákona. 

Nevyhověno. 
Vzhledem ke skutečnosti, že ve Vámi odkazovaném § 8 odst. 5 se 
citovaný text nevyskytuje, předpokládáme, že se připomínka týká § 8 
odst. 1. 
Vyhovění připomínce by představovalo značný legislativně-technický 
zásah, neboť by bylo nutno na mnoha místech novelizovat i stávající, 
novelou nedotčený, text používající stejnou formulaci. 
Zároveň nelze dovozovat, že by z námi navrhovaného znění vyplývala 
možnost jednání neoprávněné osoby. Samotný text „jedná za“ označuje 
zastoupení, ať již přímé či nepřímé (srov. § 436 an. o.z.). Z Vámi 
odkazovaného § 8 odst. 4 jednoznačně vyplývá povinnost povinné 
osoby ověřit oprávnění jednající osoby. 
I přes veškerou péči povinné osoby se samozřejmě může stát, že bude 
jednat osoba neoprávněná (představme si např. jednatele, který byl 
odvolán, ale tato skutečnost dosud nebyla zapsána do obchodního 
rejstříku nebo zfalšovanou plnou moc). Tyto situace nelze nikdy zcela 
vyloučit, a to ani ve Vámi navrhovaném znění. Právo má proto obecné 
mechanismy řešení těchto situací, ať už v soukromoprávní (např. § 436 
an. o.z.) nebo trestněprávní rovině. 
Z výše uvedených důvodů vyplývá, že Vámi navrhovaná změna není 
nutná. 
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25. Česká národní banka 29. D K § 8 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 2 písm. b) bod 2 AMLZ [identifikace 
klienta] 
Doporučujeme uvést v důvodové zprávě, které zdroje informací o 
identitě klienta právnické osoby se považují za důvěryhodné. 
 
Odůvodnění: 
V rámci právní jistoty považujeme za vhodné uvést alespoň příklady 
důvěryhodných zdrojů ověření identity právnické osoby. Alternativně 
navrhujeme v důvodové zprávě alespoň uvést, že prohlášení klienta 
není možné považovat za důvěryhodný zdroj.  
Tato připomínka současně platí i pro „důvěryhodný zdroj“, ze kterého 
se zjišťuje skutečný majitel (viz § 9 odst. 2 písm. b) bod 2 AMLZ ve 
znění v předloženém návrhu novely).  

Vysvětleno. 
K § 8 odst. 2 písm. b) 
Důvodová zpráva k tomuto ustanovení bude upravena následovně: 

„Tato změna je rovněž splněním požadavku z hodnocení Moneyvalu, 
kdy zatímco u fyzických osob je výslovně uvedeno, že identifikační údaj 
údaje budou ověřeny z dokladu totožnosti, což bezpochyby představuje 
důvěryhodný spolehlivý zdroj, u právnických osob tento požadavek 
výslovně uveden nebyl. Důvěryhodným zdrojem v kontextu 
identifikačních údajů právnické osoby jsou zejména veřejné rejstříky. 
Problematika identifikačních údajů, v případě, že členem statutárního 
orgánu je jiná právnická osoba, je nově přesunuta do § 5 odst. 1 písm. 
b) bod 2.“ 
 
K § 9 odst. 2 písm. b) 

Poslední odstavec důvodové zprávy k § 9 odst. 2 písm. b) bude upraven 
následovně: 

„Za důvěryhodný zdroj lze považovat zejména výpis z registru či 
databáze vedené státním orgánem nebo veřejnou listinu (např. notářský 
zápis). Prohlášení klienta ve většině případů za důvěryhodný zdroj 
považovat nelze. Pokud to je objektivně jediný zdroj informací 
o skutečném majiteli, je na povinné osobě, aby na základě rizikově 
orientovaného přístupu zhodnotila, zda je na místě s klientem odmítnout 
uskutečnit obchod či uzavřít obchodní vztah, nebo zda ho minimálně 
zařadit do kategorie se zvýšeným rizikem.“ 
 

25. Česká národní banka 30. D K § 8 AMLZ [identifikace klienta] 
1. K § 8 odst. 5 AMLZ [identifikace zástupce klienta] 
Navrhujeme v novelizačním bodě nahradit slova „V případě, že je 
klient zastoupen na základě plné moci, tak se plná moc nevyžaduje“ za 
„Doložení právního důvodu zastoupení se nevyžaduje“. 
 
Odůvodnění: Zavedená výjimka je relevantní pro všechny způsoby 
zastupování, nejen na základě právní moci. 

Vyhověno. 
§ 8 byl pro lepší srozumitelnost přeformulován, Vámi navrhovaná 
změna je reflektována v novém znění odstavce 7. 

K znění § 8 viz Vaše připomínka č. 8. 

25. Česká národní banka 31. D K § 8 odst. 6 AMLZ [zjišťování PEP a sankcí] 
Navrhujeme zrušit v písmenu a) slova „pokud je povinné osobě znám“.  
 
Odůvodnění: V případě, že by tato část nebyla relevantní (klient by 
z nějakého důvodu neměl skutečného majitele – např. by se jednalo  
o fyzickou osobu), pak by se automaticky ustanovení neaplikovalo. 
V případě, že však skutečný majitel existuje, pak jej musí povinná 

Vysvětleno. 
Povinná osoba má podle § 9 odst. 2 písm. b) AML zákona povinnost 
zjišťovat skutečného majitele teprve v rámci kontroly klienta, na čemž 
nic nemění ani předmětné ustanovení § 8 odst. 6 písm. b), jehož účelem 
je pouze zajistit, aby v případě, že je povinné osobě skutečný majitel 
znám, bylo u něj provedeno zjištění, zda není politicky exponovanou 
osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBMFJ5PRY)



 
 
 

osoba znát (nebo alespoň jako takového označit statutární orgán 
klienta). Nepovažujeme však za vhodné vyvolávat dojem, že je možné, 
aby skutečný majitel existoval a povinná osoba ho neznala.  

sankce. 
 
Důvodová zpráva byla změněna následujícím způsobem, aby v ní byla 
výše uvedená teze zdůrazněna: 
 

„Rozšířením uvedeného ustanovení, jež bylo původně obsaženo 
v odstavci 3, dochází pouze ke zpřesnění, aby bylo zřejmé, u kterých 
osob spojených s klientem je třeba zjišťovat status politicky exponované 
osoby a skutečnost, zda vůči těmto osobám nejsou Českou republikou 
uplatňovány mezinárodní sankce podle zákona o provádění 
mezinárodních sankcí. Bude se tak jednat o povinnost nejen vůči 
klientovi, ale rovněž vůči osobě jednající jménem klienta v daném 
obchodu nebo obchodním vztahu a vůči jeho skutečnému majiteli. 
V případě skutečného majitele se však povinnost uplatní pouze tehdy, 
pokud je povinné osobě znám; ustanovení § 8 odst. 6 písm. a) 
neukládá povinnost jej zjišťovat – tato povinnost se v souladu s 
§ 9 odst. 2 písm. b) váže teprve na proces kontroly klienta. 
V souvislosti s uplatňováním mezinárodních sankcí je třeba toto 
zjišťovat rovněž u jiných osob ve vlastnické struktuře klienta 
(neznamená to však, že je nutné zjišťovat všechny fyzické osoby ve 
vlastnické struktuře klienta). Ačkoliv již ze současné podoby AML 
zákona vyplývá povinnost zjišťovat statut politicky exponované osoby 
u osoby, která je skutečným majitelem klienta právnické osoby, nepřímo 
z ustanovení § 54 odst. 8 AML zákona, toto vymezení není pro povinné 
osoby zcela jednoznačné a zvyšuje jejich právní nejistotu.“ 
 

25. Česká národní banka 32. D K § 8 odst. 6 AMLZ [zjišťování PEP a sankcí] 
Doporučujeme v důvodové zprávě vyjasnit, vůči kterým osobám ve 
vlastnické a řídicí struktuře klienta je potřeba provádět kontrolu vůči 
sankčním seznamům. 
 
Odůvodnění: V důvodové zprávě k novelizačnímu bodu 31 se  
uvádí: „zda jsou vůči dané osobě uplatňovány mezinárodní sankce, je 
nezbytné zjišťovat nejen u klienta a jeho skutečného majitele, ale 
v případě klienta právnické osoby rovněž u osob v jeho vlastnické 
a řídicí struktuře“. V důvodové zprávě k novelizačnímu bodu 38 se 
uvádí: „…neznamená to však, že je nutné zjišťovat všechny fyzické 
osoby ve vlastnické struktuře klienta“. Považujeme tedy za vhodné 
vyjasnit v jednom z bodů důvodové zprávy, které fyzické osoby ve 
vlastnické a řídicí struktuře se zjišťují, a především, že kontrola na 
sankce se vykonává právě vůči těm osobám, které již povinná osoba 

Vyhověno. 
Domníváme se, že již ze stávajícího textu důvodové zprávy, pokud je 
čten společně s vlastním legislativním textem jednoznačně vyplývá, že 
zjišťovat, zda jsou vůči dané osobě uplatňovány mezinárodní sankce je 
nezbytné vždy u klienta, fyzické osoby jednající za klienta a u 
skutečného majitele; u dalších osob z vlastnické a řídicí struktury pouze 
v tom případě, pokud byly v rámci kontroly klienta zjištěny. 
 
Důvodová zpráva však byla v reakci na Váš návrh upravena 
následovně: 
 

 „K odstavci 6 

Rozšířením uvedeného ustanovení, jež bylo původně obsaženo 
v odstavci 3, dochází pouze ke zpřesnění, aby bylo zřejmé, u kterých 
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zjistila. osob spojených s klientem je třeba zjišťovat status politicky exponované 
osoby a skutečnost, zda vůči těmto osobám nejsou Českou republikou 
uplatňovány mezinárodní sankce podle zákona o provádění 
mezinárodních sankcí. Bude se tak jednat o povinnost nejen vůči 
klientovi, ale rovněž vůči osobě jednající jménem klienta v daném 
obchodu nebo obchodním vztahu a vůči jeho skutečnému majiteli. 
V případě skutečného majitele se však povinnost uplatní pouze tehdy, 
pokud je povinné osobě znám. Ustanovení § 8 odst. 6 písm. a) 
neukládá povinnost jej zjišťovat – tato povinnost se v souladu s 
§ 9 odst. 2 písm. b) váže teprve na proces kontroly klienta. 
V souvislosti s uplatňováním mezinárodních sankcí je třeba toto 
zjišťovat rovněž u jiných osob ve vlastnické struktuře klienta, které jsou 
povinné osobě známy (neznamená to však, že je nutné zjišťovat všechny 
fyzické osoby ve vlastnické struktuře klienta). Ačkoliv již ze současné 
podoby AML zákona vyplývá povinnost zjišťovat statut politicky 
exponované osoby u osoby, která je skutečným majitelem klienta 
právnické osoby, nepřímo z ustanovení § 54 odst. 8 AML zákona, toto 
vymezení není pro povinné osoby zcela jednoznačné a zvyšuje jejich 
právní nejistotu.“ 
 

25. Česká národní banka 33. D K § 8 odst. 8 AMLZ [aktualizace informací o klientovi] 
1. Požadujeme upravit text způsobem, aby bylo zřejmé, že postup podle 
§ 8 odst. 6 (zjištění PEP a mezinárodních sankcí) není možné 
odvozovat z rizikového profilu klienta. 
Odůvodnění: V poslední větě návrhu týkající se četnosti a rozsahu 
kontroly platnosti a úplnosti informací získaných v rámci identifikace  
a kontroly klienta se uvádí, že tuto aktualizaci povinná osoba provádí 
v návaznosti na identifikované riziko. Kontrolu sankčních seznamů 
však nelze vykonávat na základě rizikově váženého přístupu. 
 
2. Doporučujeme přesunout toto ustanovení do § 9 odst. 2 AMLZ. 
Odůvodnění: Identifikace klienta je činnost související s uskutečněním 
obchodu či uzavřením obchodního vztahu, zatímco aktualizace 
informací o klientovi věcně souvisí spíše s průběžnou kontrolou 
obchodního vztahu. Domníváme se, že zařazení této povinnosti mezi 
kontrolu klienta by usnadnilo následný výklad tohoto ustanovení a 
způsob jejího provádění. Zároveň by toto umožnilo i přímé podřazení 
pod korektiv v § 9 odst. 3 AMLZ, tedy aby k jejímu provádění 
docházelo v návaznosti na identifikovaná rizika. 

Nevyhověno. 
Domníváme se, že úprava zde není nutná, protože toto pravidlo (nyní 
obsaženo v odstavci 9) se nevztahuje na prvotní zjištění informací (tedy 
ani na zjištění statusu politicky exponované osoby a osoby, vůči které 
jsou uplatňovány mezinárodní sankce) ale na to, zda jsou tyto 
informace ještě nadále aktuální.  
 
 
 
 
Nevyhověno. 
Podle našeho názoru je vhodnější povinnost aktualizace údajů 
získaných v rámci identifikace a kontroly klienta ponechat v § 8, jenž se 
zabývá právě identifikací klienta. Z porovnání § 7 a § 9 odst. 1 totiž 
vyplývá, že mohou nastat situace, kdy má povinná osoba povinnost 
provést identifikaci klienta, avšak nikoli jeho kontrolu. Ze 
systematického hlediska by tedy nebylo vhodné, aby povinnost 
aktualizace údajů získaných v rámci identifikace klienta byla uložena 
§ 9 týkajícím se jeho kontroly. V úvahu sice přichází možnost v § 8 
zvlášť uložit povinnost aktualizace údajů získaných v rámci identifikace 
klienta a v § 9 uložit povinnost aktualizace údajů získaných v rámci 
jeho kontroly, takové řešení se však rovněž zdá být nevhodné, jelikož 
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by zákon zbytečně znepřehlednilo. 

25. Česká národní banka 34. D K § 8a odst. 1 AMLZ [využití prostředku pro elektronickou 
identifikaci] 
Doporučujeme zrušit slova „a § 8 odst. 2 písm. a)“. 
 
Odůvodnění: Tento způsob identifikace může nahradit jakoukoliv 
identifikaci fyzické osoby za její fyzické přítomnosti a vztahuje se 
právě i na osoby jednající jménem klienta (ať už klienta právnické 
osoby či klienta fyzické osoby, včetně zákonného zástupce nebo 
opatrovníka). Z tohoto důvodu považujeme za dostačující uvést odkaz 
na § 8 odst. 1 AMLZ, na který následně všechna relevantní ustanovení 
odkazují. Konkrétní uvedení § 8 odst. 2 písm. a) AMLZ by mohlo vést 
k závěru, že lze toto ustanovení aplikovat pouze na identifikaci klienta 
fyzické osoby, ale zároveň by tím vznikaly pochybnosti ohledně 
výkladu druhé části věty, která již o zastoupení hovoří. 

Nevyhověno. 
Námi navržené znění je přesnější, jelikož identifikace za fyzické 
přítomnosti je řešena jak v § 8 odst. 1, tak i v § 8 odst. 2 písm. a). Na 
postup podle v § 8 odst. 2 písm. a) je odkazováno i v dalších 
ustanoveních, jež v rámci procesu identifikace ukládají identifikaci 
konkrétní fyzické osoby (například § 8 odst. 3, 4, 5). 

25. Česká národní banka 35. D K § 9 odst. 1 písm. a) bod 4 AMLZ [kontrola klienta] 
Doporučujeme odstranit z důvodové zprávy slova „tedy některou 
z forem tzv. neosobní identifikace“. 
 
Odůvodnění: Ustanovení se týká pouze postupu podle § 11 odst. 7 
AMLZ, což je jedna konkrétní forma neosobní identifikace. Uvedená 
formulace by znamenala, že by se mohlo jednat o jakoukoliv formu 
neosobní identifikace, což by bylo i v rozporu s předchozí částí stejné 
věty. 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva byla upravena následujícím způsobem: 

„Zakotvuje se povinnost kontroly klienta v případě, že je klient 
jednorázového obchodu identifikován postupem podle ustanovení § 11 
odst. 7 AML zákona, tedy některou z forem tzv. neosobní identifikace, 
a to bez ohledu na výši částky, které se obchod týká. Důvodem je 
skutečnost, že daný postup distanční identifikace je spojen se zvýšeným 
rizikem zneužití identity a následně, že v případě převzetí identifikace 
je zde vyšší riziko zneužití pro účely praní peněz či financování 
terorismu, což potvrzují i závěry Národního hodnocení rizik. 
Z důvodu odstranění výkladových nejasností se v bodu 5 výslovně 
stanovuje povinnost kontroly klienta ze strany provozovatelů 
hazardních her při obchodu v hodnotě 2 000 EUR, pokud se jedná 
o obchod mimo obchodní vztah, v rámci obchodního vztahu se tento 
limit neuplatňuje.“ 

25. Česká národní banka 36. D K § 9 odst. 2 písm. a) a b) AMLZ [kontrola klienta] 
1. Doporučujeme zvážit přesun požadavku na zjišťování informací  
o povaze činnosti (podnikání) klienta z písmene a) do nového bodu 3 
písmene b). 
Odůvodnění: Doporučení FATF (Doporučení 10, kritérium 10.8) 
zavádí povinnost zjišťovat povahu činnosti klienta („nature of 
customer´s business“) pouze u právnických osob a svěřenských fondů. 
Zavedení této povinnosti do písmene a), které se vztahuje na všechny 
druhy klientů, by mohlo být nepřiměřené. 
 

Ad 1: Nevyhověno. 
Doporučení FATF stanoví mezinárodní standard a základní rámec 
opatření, která by státy měly implementovat, aby srovnatelným 
způsobem bojovaly proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, 
financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení. 
Záleží na uvážení konkrétního členského státu, zda se rozhodne jít nad 
rámec těchto doporučení. V rámci předmětného ustanovení považujeme 
za účelné a k naplnění smyslu a účelu AML zákona za vhodné, aby 
informace o povaze podnikání klienta byly zjišťovány nejen u 
právnických osob a svěřenských fondů, ale i u fyzických osob – 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBMFJ5PRY)



 
 
 

2. Dáváme ke zvážení doplnit minimálně důvodovou zprávu  
o vysvětlení využití nestandardního pojmosloví (vlastnická a řídicí 
struktura) ve spojení se svěřenskými fondy. 
Odůvodnění: V případě svěřenského fondu je sporné hovořit  
o vlastnické a řídicí struktuře klienta, svěřenský fond totiž nemá 
vlastnickou strukturu, ale zakladatele a obmyšlené. Zároveň svěřenský 
fond nemá právní osobnost, jde o non-subjekt, a jako takový nemá 
řídicí strukturu, ale svěřenské správce a osoby pověřené dohledem - ti 
mohou sice utvářet dle statutu opatrovnické rady atp., nicméně nejde o 
orgán a nejde ani o orgán řídicí. Jsme si vědomi, že tato úprava je již 
v platném AMLZ a pojmosloví vychází ze směrnice, považujeme však 
za vhodné zavedený přístup vyjasnit, a to alespoň v textu důvodové 
zprávy. 
 
3. Z důvodové zprávy k bodu 52 požadujeme odstranit slova 
„v případech spojených s nízkým rizikem tak postačí například pouhé 
prohlášení klienta“. 
Odůvodnění: Nepovažujeme za prospěšné uvádět tento názor 
v důvodové zprávě, aby prohlášení klienta nebylo využíváno 
nepřiměřeně často. Navíc v případě nízkorizikových klientů se bude 
jednat o klienty ze zemí EU/EHP, kde ve většině případů je možné 
skutečného majitele zjistit z veřejných evidencí/registrů, a proto u nich 
nebude třeba předkládat čestné prohlášení. 

podnikatelů. Nepovažujeme toto opatření za nepřiměřené a výrazným 
způsobem pro povinné osoby zatěžující. 
Ad 2: Vyhověno. 
Jsme si vědomi specifické povahy svěřenského fondu, která byla při 
přípravě navrhovaného znění AML zákona brána v potaz. Lze souhlasit, 
že navrhované znění daného ustanovení je ve vztahu ke svěřenským 
fondům nepřesné, jelikož se nejedná o subjekt v právním slova smyslu a 
jako takový nemá řídící strukturu. Aby bylo zabráněno výkladovým 
nejasnostem a aplikačním problémům, bude tento postup vyjasněn 
v textu důvodové zprávy, a to následovně: 
 
„Zjišťování řídící a vlastnické struktury požaduje čl. 13 odst. 1 písm. b) 
5. AML směrnice rovněž v případě svěřenských fondů. V takovém 
případě bude typicky řídící struktura spořívat v osobě svěřenského 
správce a vlastnická struktura v osobě obmyšleného.“ 
 
 
  
Vyhověno. 
Poslední věta prvního odstavce DZ k bodu 52 byla upravena 
následujícím způsobem: 

„Při volbě tohoto zdroje povinná osoba zohlední rizikově orientovaný 
přístup, v případech spojených s nízkým rizikem tak postačí například 
pouhé prohlášení klienta“.  
 

25. Česká národní banka 37. D K § 9 odst. 3 AMLZ [kontrola klienta] 
Doporučujeme doplnit za slova „produktu nebo obchodu“  
slova „; všechny součásti kontroly klienta podle odst. 2 však musí být 
vždy naplněny“. 
 
Odůvodnění: Souhlasíme s prováděním kontroly na základě rizikově 
váženého přístupu. Rizikově vážený přístup však může ovlivnit pouze 
rozsah jednotlivých součástí kontroly a způsob jejího provedení, nesmí 
však dojít k tomu, že by některá součást kontroly klienta nebyla vůbec 
provedena. Doporučujeme toto vyjasnit, a to buď přímo v textu zákona 
(dle připomínky), nebo alespoň výslovně v důvodové zprávě. 

Vyhověno. 
Zvláštní část důvodové zprávy k bodu 53 byla doplněna následujícím 
způsobem: 
„Staví se najisto, že při provádění všech úkonů kontroly klienta podle § 
9 odst. 2 je nutné uplatňovat zásadu rizikově orientovaného přístupu, 
který vede k lepší alokaci zdrojů a v konečném důsledku k posílení 
účinnosti kontroly klienta jako celku, coby nezbytného předpokladu k 
odhalení podezřelého obchodu. Nicméně rizikově vážený přístup může 
ovlivnit pouze rozsah jednotlivých součástí kontroly klienta a způsob 
jejího provedení, nesmí však vést k tomu, že by některé z prvků 
kontroly klienta, uvedených v § 9 odst. 2, nebyly provedeny vůbec. 
Uvedenou změnou se rovněž zajistí transpozice čl. 30 odst. 8 V. AML 
směrnice, který vyžaduje, aby povinné osoby nespoléhaly při zjišťování 
skutečného majitele pouze na evidenci skutečných majitelů, přičemž 
tento požadavek má být naplněn za použití rizikově orientovaného 
přístupu. Na základě zjištěného nízkého rizika tak lze jako na další zdroj 
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vedle evidence skutečných majitelů spoléhat například i na prohlášení 
zástupce klienta, naopak při zvýšeném riziku je nutno provádět vlastní 
šetření v otevřených zdrojích nebo si vyžádat dodatečné podklady od 
zástupce klienta k potvrzení skutečnosti, že zápis v evidenci skutečných 
majitelů odpovídá aktuálnímu stavu.“ 

25. Česká národní banka 38. D K § 9a AMLZ [zesílená identifikace a kontrola klienta] 
K § 9a odst. 2 písm. a) AMLZ 
Doporučujeme nahrazení odkazu na všechna geografická spojení 
klienta s určitou zemí odkazem na „zemi původu“.  
 
Odůvodnění: AMLZ používá nejednotně několik pojmů, mj. „osoba 
usazená“, které však nevysvětluje a nedefinuje. Pro povinné osoby je 
klíčové, aby bylo jednoznačně určeno, vůči kterým zemím spojeným 
s klientem a jinými relevantními osobami mají kontroly a navazující 
opatření provádět. Doporučujeme proto použít pojem „země původu“, 
který je již dlouhodobě zaveden v AML vyhlášce a je známý povinným 
osobám, které jsou úvěrovou nebo finanční institucí. Zároveň tím bude 
i vyjasněno, že povinné osoby nemusí opatření na základě AML 
vyhlášky provádět vůči jinému okruhu zemí, než ukládá AMLZ.  

Vyhověno jinak  
Lze souhlasit, že bude pro povinné osoby přehlednější, pokud bude 
terminologie AML zákona a AML vyhlášky v co nejširší míře 
sjednocená. S ohledem na uvedené bude v důvodové zprávě u 
dotčených ustanovení (§ 9 odst. 1 písm. a), bod 3, § 9a odst. 2 písm. a) a 
b), § 11 odst. 10 a Příloha č. 2, odst. 1 písm. b)  AML zákona uvedeno, 
že pojmem „osoba usazená“ se rozumí „země původu“ ve smyslu AML 
vyhlášky  

25. Česká národní banka 39. D K  § 9a odst. 2 písm. b) AMLZ 
Doporučujeme nahradit navržené znění § 9a odst. 2 písm. b) 
následovně: 
„b) při vzniku a v průběhu korespondenčního vztahu, když jako 
korespondenční instituce poskytuje služby respondenční instituci se 
zemí původu ve třetí zemi,“. 
 
Odůvodnění: Slovo „zahraniční“ je již obsaženo v dovětku „usazenou 
ve třetí zemi“, a je tedy nadbytečné. Pojem „respondenční instituce“ již 
AMLZ používá v § 4 odst. 7 a legislativní zkratka by měla být 
zavedena na prvním místě, kde je pojem použit. Zároveň není zřejmé, 
co je myšleno tím, když je instituce „usazená“ ve třetí zemi, a 
doporučujeme sjednotit terminologii v tomto ohledu, a to zejména 
s přihlédnutím k pojmu „země původu“ zavedeným v AML vyhlášce, 
který je obecně používaný, obzvlášť finančními institucemi. 
Dále upozorňujeme, že „zahraniční úvěrová, finanční nebo obdobná 
instituce“ není nezbytně „respondenční institucí“, tou je protistrana 
korespondenční instituce, tato legislativní zkratka je podle našeho 
názoru nevhodně použitá (na rozdíl od § 4 odst. 7 AMLZ). Mimo jiné 
i z tohoto důvodu navržené ustanovení hovoří obecně  
o korespondenčním vztahu, avšak jeho smyslem je, aby zesílenou 
kontrolu klienta uplatňovala korespondenční banka vůči respondenční; 
ustanovení je nezbytné v tomto smyslu vyjasnit (což činí námi výše 

Vyhověno jinak. 
Připomínkovaný text byl z § 9a vypuštěn na základě vypořádaní Vaší 
připomínky č. 9.  
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navržená změna). 

25. Česká národní banka 40. D K  § 9a odst. 2 písm. c) AMLZ 
Doporučujeme alespoň v důvodové vyjasnit, co se rozumí obchodem 
„souvisejícím“ se třetí rizikovou zemí. 
 
Odůvodnění: Z legislativního textu jednoznačně nevyplývá, co se tímto 
spojením rozumí.  

Vyhověno. 
Pojem „obchod/obchodní vztah/transakce související s vysoce rizikovou 
třetí zemí“ užívá na četných místech rovněž AML směrnice. Máme za 
to, že z jazykového výkladu uvedeného pojmu zcela jasně vyplývá 
jakékoliv napojení obchodu/obchodního vztahu/transakce na vysoce 
rizikovou třetí zemi – ať už např. prostřednictvím osoby klienta (např. 
trvalý/přechodný pobyt v takové zemi) či např. prostřednictvím 
předmětu obchodu (např. předmět obchodu pocházející z takové země, 
finanční prostředky zasílané z/do takové země) apod. Aby však v praxi 
povinných osob nevznikaly výkladové problémy, bude důvodová 
zpráva doplněna o následující text: 
„Souvislost s vysoce rizikovou třetí zemí je dána v případě jakéhokoliv 
napojení obchodu, resp. obchodního vztahu nebo transakce, na vysoce 
rizikovou třetí zemi. Souvislost může být dána jak prostřednictvím 
osoby klienta (např. trvalý nebo přechodný pobyt v takové zemi), tak 
prostřednictvím předmětu obchodu (např. předmět obchodu pocházející 
z takové země, finanční prostředky zasílané z/do takové země) či 
jakoukoliv jinou vazbou na takovou zemi.“ 

25. Česká národní banka 41. D K § 9a odst. 3 písm. a) bod 3 AMLZ 
Doporučujeme bod 3 formulovat takto: 
„3. zdroji peněžních prostředků a jiného majetku klienta a skutečného 
majitele“. 
 
Odůvodnění: Správně má být tady odkazováno na peněžní prostředky  
a před slovem „majetku“ doporučujeme doplnit slovo „jiného“, neboť  
i peněžní prostředky jsou majetkem klienta, nejde o dvě nesouvisející 
kategorie. 

Vyhověno. 
Bod 3 byl upraven na Vámi navrhované znění. 

25. Česká národní banka 42. D K  § 9a odst. 4 AMLZ 
Doporučujeme předmětné ustanovení vložit mezi výčet v odstavci  
3 (který by měl být v návaznosti na výše uvedenou zásadní připomínku 
demonstrativní). 
 
Odůvodnění: Povinné osoby mohou požadovat provedení první platby 
uvedeným způsobem (již za současné právní úpravy), k tomu není 
nezbytné vkládat do zákona specifické svolení. Je však relevantní toto 
opatření vložit mezi ostatní možné kroky zesílené kontroly klienta 
(jejichž výčet v § 9a odst. 3 by měl být demonstrativní – viz výše 
zásadní připomínka). 

Vyhověno jinak. 
Viz vypořádaní připomínky č. 9. 
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25. Česká národní banka 43. D K § 11 odst. 3 AMLZ [převzetí identifikace] 
Doporučujeme nahradit v návrhu novelizačního bodu „...nejpozději při 
vzniku obchodního vztahu“ za „...před vznikem obchodního vztahu“. 
 
Odůvodnění: Je zřejmé, že účelem je, aby klient nemohl obchodního 
vztahu využívat do doby, než bude mít všechny požadované informace 
k dispozici. Upřednostňujeme však jednodušší formulaci. 

 
Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

25. Česká národní banka 44. D K § 11 odst. 5 AMLZ [technická připomínka] 
Doporučujeme doplnit za slova „která jedná za tuto“ slovo „povinnou“. 
 
Odůvodnění: V textu jsou dva subjekty „povinná osoba“ a „osoba“, 
kterou je subjekt, který jedná jménem povinné osoby. Považujeme za 
přehlednější označení povinné osoby vždy jako takové. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

25. Česká národní banka 45. D K § 11 odst. 7 AMLZ [identifikace na dálku] 
1. Doporučujeme v návětí zahrnout pouze části týkající se skutečně 
získání a ověření identifikačních údajů (tedy nikoliv té části 
identifikace podle § 8, která se týká například zjišťování, zda je klient 
PEP či na sankčním seznamu). 
 
2. Doporučujeme nahradit v návětí slovo „jestliže“ za slova „splněním 
následujících podmínek“. 
 
3. Doporučujeme v písmenu b) doplnit za slova „bodu 1“ slovo „i“. 
 
4. Doporučujeme doplnit písmeno h) ve znění: „povinná osoba nemá 
pochybnost o totožnosti této fyzické osoby“. 
 
Odůvodnění: Uvedený postup nahrazuje v praxi pouze fyzickou 
přítomnost identifikované osoby. Mělo by tedy být zřejmé, že povinná 
osoba musí i nadále naplnit ostatní povinnosti vyplývající z § 8, stejně 
jako že identifikací zástupce nelze nahradit identifikaci klienta. 

Ad 1: Vysvětleno.  
Návětí odkazuje na § 8 odst. 1 až 4, což odpovídá získání a ověření 
identifikačních údajů. Zjišťování, zda je klient politicky exponovanou 
osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní 
sankce, je upraveno odstavcem 6, na který návětí neodkazuje. 
 
Ad 2: Nevyhověno. 
Navrhovanou textaci považujeme za nevhodnou, neboť písm. a) až g) 
popisují postup, nikoliv podmínky. 
 
Ad 3: Vysvětleno. 
Pro splnění podmínek identifikace na dálku je nutné splnit podmínky 
kumulativně, tzn. dodržet všechna písmena v odst. 7. Povinnost 
identifikovat samotného klienta vyplývá z písm. a) a v žádném případě 
nemůže být nahrazena postupem podle písm. b). 
Ad 4: Vyhověno jinak. 
Materiálně se vyhovělo, byť za užití odlišné legislativní techniky. 

25. Česká národní banka 46. D K § 12 odst. 3 a 4 AMLZ [provedení identifikace některými 
poskytovateli platebních služeb] 
Ustanovení § 12 odst. 3 a 4 AMLZ v novelizačním bodu doporučujeme 
nahradit následovně: 
V odst. 3 větě první navrhujeme text „prostřednictvím vyhrazeného 
rozhraní podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se 
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366  
a upravují se společné a bezpečné otevřené standardy komunikace,“ 
nahradit textem: „v rámci poskytování platební služby“. 
V odst. 4 navrhujeme text „a to výlučně za účelem provedení první 
identifikace jeho klienta.“ nahradit textem „a to v případě, že v rámci 

Nevyhověno. 
K typu rozhraní 
Ostatní rozhraní používaná k ověřování uživatelů platebních služeb 
z povahy věci nejsou natolik bezpečná, jako vyhrazená rozhraní, a to 
z toho důvodu, že jejich prostřednictvím dochází ke kompromitaci 
alespoň jednoho faktoru autentizace. Proto se nejeví jako vhodné 
v jejich případě umožňovat využití zvláštního režimu uvedeného v 
§ 12 odst. 3 až 6. 
K § 12 odst. 4 
Skutečnost, že je služba informování o platebním účtu nebo služba 
nepřímého dání platebního příkazu poskytována na základě požadavku 
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tohoto poskytnutí bude první identifikace klienta provedena následně. 
Takto lze u daného klienta postupovat jen jednou. V případě, že kopie, 
doklady a údaje podle § 11 odst. 7 písm. a) nebudou klientem 
po poskytnutí služby zaslány, opakovaný postup podle tohoto 
ustanovení není možný.“.  
 
Odůvodnění: Zaváděný zvláštní režim v odst. 3 by neměl být omezen 
pouze na situace, kdy jsou platební služby informování o platebním 
účtu nebo nepřímého dání platebního příkazu poskytovány 
prostřednictvím vyhrazeného rozhraní. K silnému ověření klienta 
dochází i v případě použití rozhraní zpřístupněného uživatelům 
platebních služeb za účelem ověření a komunikace s jejich 
poskytovatelem platebních služeb, který vede účet (ať už jako hlavního 
rozhraní ve smyslu čl. 31, nebo jako nouzového mechanismu podle čl. 
33 odst. 4 nařízení 2018/389). 
Navržené znění odst. 4 se nezdá řešit problém provádění či přebírání 
identifikace poskytovateli platební služby informování o platebním 
účtu nebo nepřímého dání platebního příkazu. Ani jednu ze služeb není 
možné provést „výlučně za účelem provedení první identifikace jeho 
klienta“, když jsou obě poskytovány na základě požadavku klienta a 
v jeho, typicky širším, rámci.  
Představitelné je, že by první poskytnutí služby v rozsahu 
požadovaném dosud neidentifikovaným klientem mohlo proběhnout 
s tím, že kopie, doklad(y) a údaje požadované v § 11 odst. 7 písm. a) 
budou klientem zaslány následně. Zároveň by ale bylo vhodné 
neumožnit opakovat tento postup více než jednou. 

klienta, nevylučuje, že bude v konkrétním případě poskytnuta pouze pro 
účely jeho identifikace. Z toho důvodu je možné využít navrhovanou 
konstrukci k adaptaci postupu podle § 11 odst. 7 na nové platební 
služby. 

25. Česká národní banka 47. D K § 13a odst. 3 [výjimky z identifikace a kontroly klienta] 
Navrhujeme novelizační bod nahradit následovně: 
„75. V § 13a odst. 3 se slova „100 EUR“ nahrazují „50 EUR nebo 
v případě platebního příkazu k provedení platby v hodnotě vyšší než 50 
EUR, který držitel dává prostřednictvím internetu nebo elektronického 
zařízení, které lze použít k dálkové komunikaci.“. 
 
Odůvodnění: K zajištění souladu s § 223 odst. 2 zákona  
č. 370/2017 Sb., o platebním styku doporučujeme nahradit pojem 
„dálkové zařízení“ za „elektronické zařízení“.  
Zároveň ze současného návrhu doplnění předmětného ustanovení  
se zdá, že se musí jednat o zařízení, které lze použít k provedení platby 
nad 50 EUR, je tedy potřeba alespoň doplnit čárku mezi slova 
„komunikaci“ a „k“, neboť spojení „výše platby“ rozvádí pojem 
„provedený příkaz“ a nevztahuje se k pojmu „použité zařízení“. 

Nevyhověno. 
Cílem ustanovení je vyloučit uplatnění výjimky pro předplacené karty, 
pomocí kterých lze zpětně vybrat nebo dálkově zaplatit více než 50 
EUR. Je tedy nutné zachovat stávající znění, kdy se tento limit vztahuje 
k použitému zařízení, ne k provedenému příkazu. 
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25. Česká národní banka 48. D K § 15 odst. 1 AMLZ [neuskutečnění obchodu] 
Doporučujeme nahradit písm. a) a b) společným obecným 
ustanovením, že obchod se nesmí uskutečnit, nelze-li provést 
identifikaci anebo kontrolu klienta v plném rozsahu. 
 
Odůvodnění: V § 15 odst. 1 považujeme písmeno a) za nadbytečné, 
neboť ustanovení stanoví, že pokud je dána povinnost identifikace 
anebo kontroly klienta a tuto povinnost nelze naplnit, pak povinná 
osoba nesmí provést obchod či uzavřít obchodní vztah. Není však 
důležité, z jakého důvodu, a rozdělování podle písm. a) považujeme za 
těžkopádné a zbytečné. 

Vyhověno. 
§ 15 odst. 1 byl upraven následovně: 

(1) Povinná osoba odmítne uskutečnění obchodu nebo navázání 
obchodního vztahu anebo ukončí obchodní vztah v případě, že je dána 
povinnost identifikace nebo kontroly klienta a 
a)  nelze provést identifikaci anebo kontrolu klienta v požadovaném 

rozsahu, nebo 
b) má-li osoba provádějící identifikaci nebo kontrolu pochybnosti 

o pravdivosti informací poskytnutých klientem nebo o pravosti 
předložených dokladů. 

25. Česká národní banka 49. D K § 15a AMLZ [hlášení nesrovnalostí] 
Doporučujeme v důvodové zprávě vyjasnit postup povinných osob 
v případě identifikace nesrovnalostí. 
 
Odůvodnění: Domníváme se, že by při identifikaci nesrovnalostí měla 
povinná osoba uplatnit postup, který je obdobný situaci, kdy má 
povinná osoba pochybnosti o pravdivosti jiných údajů zjišťovaných při 
identifikaci a kontrole klienta. Považujeme však za vhodné vyjasnit 
tuto skutečnost alespoň v důvodové zprávě, aby bylo zřejmé zejména, 
jak má povinná osoba přistupovat k provádění klientových transakcí 
(pokud byl již obchodní vztah navázán) nebo navázání obchodního 
vztahu do doby vyjasnění nesrovnalostí. 

Vyhověno. 
 
Důvodová zpráva bude upravena následujícím způsobem: 

„Uvedené ustanovení obsahuje vazbu na úpravu evidence skutečných 
majitelů. Odhalí-li povinná osoba při provádění kontroly klienta, že 
závěr o jeho skutečném majiteli, ke kterému v průběhu této činnosti 
došla, se liší od údaje uvedeného v této evidenci, má povinnost tento 
rozpor řešit. V první fázi povinná osoba rozpor řeší s klientem, a to tak, 
že se u něj nejprve ujistí, zda její závěr o totožnosti skutečného majitele 
není chybný a pokud tomu tak není, vyzve klienta, aby opravil záznam 
o svém skutečném majiteli v evidenci. Pokud tento tak neučiní, oznámí 
povinná osoba nesrovnalost soudu. 

Uvedený mechanismus přispěje k udržování správnosti údajů v evidenci 
skutečných majitelů a zároveň zajistí, že povinné osoby budou pomocí 
jejího prostřednictví fakticky sdílet závěry o výsledcích zjišťování 
skutečných majitelů. 
Uvedeným postupem nejsou dotčeny jiné povinnosti povinných osob 
podle AML zákona, jako je například kontrola klienta podle § 9 a 9a, 
či povinnost neuskutečnit obchod, nenavázat obchodní vztah nebo již 
navázaný obchodní vztah ukončit ve smyslu § 15a.“ 

25. Česká národní banka 50. D K § 16 odst. 1 AMLZ [uchovávání informací] 
Doporučujeme zvážit použití slova „průkaznost“ a případně zajistit 
jeho výklad. 
 
Odůvodnění: Není zřejmé, co znamená slovo průkaznost, resp. zda se 
jedná o stejný pojem jako „rekonstruovatelnost“ ve smyslu vyhlášky  
č. 67/2018 Sb.). Pokud je to rekonstruovatelnost, doporučujeme použití 
tohoto termínu, pokud ne, je třeba pojem průkaznost vyjasnit. 

Vyhověno. 
 
Ustanovení § 16 odst. 1 bylo v reakci na jiné připomínky změněno a 
pojem „průkaznost“ již neobsahuje. Tento pojem se však nově 
vyskytuje v odstavci 3 (k tomu vizte vypořádání připomínky č. 39/3). 
 
Důvodová zpráva bude v části k nově vloženému odstavci 3 obsahovat 
následující: 
 
„ 
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K odstavci 3 
Požadavek na průkaznost vyjadřuje, že údaje, jež jsou povinnou osobou 
uchovávány, musejí umožnit rekonstruovat jednotlivé obchody a 
postupy s nimi spojené (zejména identifikaci a kontrolu klienta), a to 
prokazatelným způsobem, což reaguje na skutečnost, že právě na 
povinné osoby se obracejí orgány činné v trestním řízení při opatřování 
důkazů.  
Uvedená změna koresponduje s prvním odstavcem doporučení FATF 
č. 11.“ 
 

25. Česká národní banka 51. D K § 16 odst. 4 AMLZ [lhůta pro uchování informací] 
Doporučujeme zvážit soulad pravidla pro výpočet lhůty s unijním 
právem. 
 
Odůvodnění: AML směrnice umožňuje nastavit maximální lhůtu  
v délce10 let (5 + 5 let) od výkonu posledního úkonu. Ačkoliv 
nastavením počátku lhůty již na počátek měsíce následujícího po 
provedení úkonu (oproti dnešnímu prvnímu dni následujícího roku) je 
přiblížením k textu směrnice, nadále není zřejmé, že jde o text souladný 
s mezinárodními požadavky. 

Nevyhověno. 
Domníváme se, že už navrhovaná změna stanovit počátek lhůty na 
počátek měsíce následujícího po provedení úkonu bude znamenat 
zvýšenou administrativní zátěž pro povinné osoby. 
Vámi navrhované řešení, které by jistě bylo, pokud vycházíme pouze 
z jazykového výkladu, přesnější transpozicí, by pro povinné osoby bylo 
obrovskou zátěží. Náš návrh je podle našeho názoru rozumným 
kompromisem a zároveň stále naplněním smyslu a účelu, který 
směrnice sleduje. 

25. Česká národní banka 52. D K § 21 odst. 6 AMLZ [compliance] 
1. Doporučujeme za slovy „nezávislý útvar“ doplnit slova „přímo 
podřízený statutárnímu orgánu“, alternativně doplnit slova „přímo 
podřízený řídicímu orgánu povinné osoby“. 
Odůvodnění: V rámci korporace nemůže být zřizovaný zcela nezávislý 
útvar, z textace není ani jasné, na kom má být nezávislý. Útvar má být 
zřejmě nezávislý na výkonných útvarech, ale nikoli na řídicím orgánu. 
V českém právním prostředí půjde typicky o statutární orgán, 
tj. představenstvo, správní radu, jednatele, kterému by takový jinak 
nezávislý útvar měl být nadále podřízený. 
 
2. Doporučujeme zvážit nahrazení slova „útvar“ slovem „funkce“. 
Odůvodnění: Pojem „útvar“ dle našeho názoru vede k závěru, že by se 
mělo jednat o organizační uskupení o více osobách. Dáváme ke 
zvážení, zda jej nenahradit pojmem „funkce“, který využívá například 
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách a který je dle našeho názoru 
flexibilnější. 

Ad 1: Vyhověno. 
Poslední věta ustanovení § 21 odst. 6 byla upravena následovně: 
„Je-li to opodstatněno rozsahem a povahou činnosti povinné osoby, 
zřídí za účelem tohoto prověřování nezávislý útvar přímo podřízený 
statutárnímu orgánu povinné osoby.“ 
 
 
 
2. Nevyhověno. 
Nepovažujeme za vhodné nahrazovat pojem „útvar“ pojmem „funkce“. 
Pojem „útvar“ byl užit právě z důvodu, aby se jednalo o 
formalizovanější organizační uskupení osob, které budou 
disponovat dostatečnými pravomocemi ke zmírňování a účinnému 
řízení rizik v rámci strategií a postupů vnitřní kontroly v rámci dané 
povinné osoby. 

25. Česká národní banka 53. D K § 21a odst. 2 AMLZ [písemné hodnocení rizik] 
Navrhujeme doplnit novelizační bod způsobem, aby byly vyjmuty 
z povinnosti vypracovat písemné hodnocení rizik i osoby, které nemusí 
vypracovávat písemný systém vnitřních zásad v návaznosti na výjimky 
v § 21 odst. 3 a 4 AMLZ. Doplnění lze provést následujícím způsobem: 

Vyhověno. 
§ 21 a odst. 2 byl upraven následujícím způsobem: 

„(2) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) až d) a h), h) a l), 
pokud se na ni nevztahuje výjimka podle § 21 odst. 3 a 4, vypracuje 
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„(2) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) až d) a h) , h) a l), 
nevztahuje-li se na ni výjimka podle § 21 odst. 3 a 4, vypracuje 
nejpozději...“. (nebo „Povinná osoba podléhající povinnosti vypracovat 
písemný systém vnitřních zásad podle § 21 odst. 2...“). 
 
Odůvodnění: Doporučujeme jednoznačně stanovit, že pokud nemusí 
povinná osoba vypracovávat písemný systém vnitřních zásad (SVZ), 
nemusí vypracovat ani písemné hodnocení rizik. Ačkoliv § 21 odst. 2 
říká, že součástí písemného SVZ je i písemné hodnocení rizik, 
nevyplývá z tohoto ustanovení samo o sobě, že v případě, že není 
povinnost vyhotovit písemné SVZ, tak odpadá i povinnost vyhotovit 
písemné hodnocení rizik. Uplatnění takové povinnosti však působí 
nepřiměřeně.  

nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou, písemné 
hodnocení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu pro typy poskytovaných obchodů a obchodních vztahů, a to 
v rozsahu, ve kterém provádí činnosti podléhající působnosti tohoto 
zákona. Zohlední v něm rizikové faktory, zejména typ klienta, účel, 
pravidelnost a délku trvání obchodního vztahu nebo obchodu mimo 
obchodní vztah, typ produktu, hodnotu a způsob uskutečnění obchodu 
a rizikovost zemí nebo zeměpisných oblastí, k nimž se obchody 
vztahují.“ 

 

Do zvláštní části důvodové zprávy k § 21a odst. 2 bude doplněn 
následující text: 
Navrhovaná změna jednoznačně stanoví, že pokud nemusí povinná 
osoba vypracovávat písemný systém vnitřních zásad (SVZ), nemusí 
vypracovat ani písemné hodnocení rizik. 

25. Česká národní banka 54. D K § 24 odst. 1 AMLZ [poskytování informací povinnými osobami pro 
výkon správního dozoru] 
V návrhu novely § 24 odst. 1 navrhujeme slova „a výkonu správního 
dozoru“ z textu zákona nevypouštět. 
 
Odůvodnění: Zákon o bankách v § 38 odst. 3 prolamuje bankovní 
tajemství vůči Finančnímu analytickému úřadu „za podmínek, které 
stanoví zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu nebo zákon o provádění 
mezinárodních sankcí anebo zákon o pojišťování a financování vývozu 
se státní podporou“. Máme pochybnosti o závěrech v důvodové zprávě, 
které odůvodňují návrh na vypuštění výše uvedeného textu  
v § 24 odst. 1 AMLZ nadbytečností dané části ustanovení („Dále se 
ruší oprávnění tento mechanismus využívat pro výkon správního 
dozoru, protože k tomuto účelu jsou určeny odpovídající instituty 
kontrolního řádu.“). Vypuštěním slov týkajících se výkonu správního 
dozoru by mohly vznikat pochybnosti ohledně rozsahu průlomu 
bankovního tajemství (možný výklad ve směru zúžení povinnosti 
banky poskytnout údaje jen při prověřování oznámení podezřelého 
obchodu a nikoliv pro účely správního dozoru podle § 35 až § 37 AML 
zákona, které se na povinné osoby rovněž vztahují). Zákon o bankách 
navíc pro určité případy veřejného zájmu prolamuje bankovní 
tajemství, ale nezavádí pravomoc informace od bank vyžadovat; tuto 
pravomoc zakládá vždy trestní řád, daňový řád nebo jiný předpis 
upravující veřejný zájem, na který zákon o bankách navazuje. 
Uvedené se týká i dalších regulovaných osob působících na finančním 

Vyhověno.  
 
V § 24 odst. 1 nebudou slova „a výkonu správního dozoru“ vypuštěna. 
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trhu, které mají zákonem uloženu povinnost zachovávat mlčenlivost, 
případně dalších povinných osob. S ohledem na uvedené navrhujeme 
zachovat výše uvedený text v § 24 odst. 1 AML zákona 

25. Česká národní banka 55. D K § 24a odst. 2 AMLZ [skupinové postupy] 
Doporučujeme doplnit do důvodové zprávy odkaz na související 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/758. 
 
Odůvodnění: Jedná se o důležitý standard na úrovni EU, na který  
by bylo vhodné upozornit, neboť uvádí konkrétní opatření, která 
povinné osoby musí implementovat vůči svým pobočkám ve třetích 
zemích, které neumožňují dodržování AML povinností na úrovni EU 
(tato opatření jsou rozdělena podle konkrétních situací). 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva k bodu 115 byla upravena následovně: 
„Za účelem zajištění plné transpozice čl. 45 odst. 3 již IV. AML 
směrnice se výslovně doplňuje korektiv, podle kterého se opatření pro 
kontrolu klienta a uchovávání záznamů uplatňují pouze v rozsahu, který 
právo dané třetí země umožňuje. V takovém případě stanovuje 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/758 ze dne 31. 
ledna 2019 minimální standard opatření, která povinná osoba musí 
uplatnit.“ 

25. Česká národní banka 56. D K § 25 odst. 2 písm. d) AMLZ [korespondenční vztahy] 
Požadujeme ustanovení odstranit. 
 
Odůvodnění: Stejná povinnost již pro všechny úvěrové a finanční 
instituce vyplývá z § 13 odst. 1 vyhlášky č. 67/2018 Sb. a nevidíme 
přidanou hodnotu v jejím zavádění do AMLZ, neboť pro jiné druhy 
povinných osob není relevantní. 

Nevyhověno. 
Viz zvláštní část důvodové zprávy k tomuto bodu: „Nově vloženým 
písmenem d) se transponuje čl. 19 písm. d) IV. AML směrnice, který 
vyplývá z písm. d) doporučení FATF č. 13. Uvedená úprava je v 
současné době uvedena v § 13 odst. 1 vyhlášky České národní banky 
č. 67/2018, nicméně ta nedopadá na všechny úvěrové a finanční 
instituce, ale pouze na ty, nad nimiž vykonává dohled Česká národní 
banka. Z tohoto důvodu bylo nutné uvedenou úpravu vložit přímo do 
zákona.“ 
V této souvislosti je rovněž třeba poukázat na právní sílu jednotlivých 
právních předpisů – vyhláška je „pouze“ podzákonným prováděcím 
právním předpisem. K vykázání transpozice shora uvedeného článku 
AML směrnice je tak třeba promítnout daný požadavek do právního 
předpisu vyšší právní síly. 

25. Česká národní banka 57. D K § 25 odst. 6 AMLZ [souhlas statutárního orgánu s poskytnutím 
plnění ze životního pojištěné PEP] 
V navrženém textu ustanovení („K postoupení plnění ze životního 
pojištění na politicky exponovanou osobu, u které je zjištěno zvýšené 
riziko zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování 
terorismu, musí vydat souhlas statutární orgán příslušné finanční 
instituce nebo osoba jím pověřená k řízení v oblasti opatření proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.“) 
požadujeme odstranit poslední část věty: „nebo osoba jím pověřená  
k řízení v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti  
a financování terorismu“. 
 
Odůvodnění: Článek 21 5. AMLD a doporučení FATF (Doporučení  
12, kritérium 12.4) požadují, aby v případě, kdy je obmyšlený PEP  
a bylo identifikováno zvýšené riziko, byl informován statutární orgán 
před výplatou pojistného (a rovněž zavádí požadavek provést 

Vyhověno jinak. 
 
Směrnice v daném kontextu hovoří o vrcholném vedení, kterým 
v souladu s jejím čl. 3(12) je „člen vedení nebo zaměstnanec, který je 
dostatečně obeznámen s expozicí instituce vůči riziku praní peněz a 
financování terorismu a v dostatečném postavení k tomu, aby přijímal 
rozhodnutí, jež ovlivní tuto její expozici; nemusí se vždy jednat o člena 
představenstva“ 
Není tedy pravdou, že jím vždy musí být člen statutárního orgánu. 
Osoba vymezená jinak než člen statutárního orgánu je však v návrhu 
vymezena takovým způsobem, že směrnice není zcela naplněna. Z toho 
důvodu bude předmětné ustanovení upraveno následujícím způsobem: 

(6) K postoupení plnění ze životního pojištění na politicky 
exponovanou osobu, u které je zjištěno zvýšené riziko zneužití pro 
legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, 
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důkladnou kontrolu celého předcházejícího vztahu a zvážit zaslání 
oznámení  
o podezřelém obchodu). Evropská právní úprava a mezinárodní 
standardy tedy neupravují, kdo má vydat souhlas s výplatou (ani 
nepožadují, aby někdo takový souhlas vydal), a není tedy 
problematické, aby to byla i AML pověřená osoba (pokud je účelem 
předloženého návrhu jít nad rámec výše uvedených mezinárodních 
požadavků). Klíčové však je, že navržená textace by nezaručila, aby 
byl vždy před výplatou informován statutární orgán, neboť by mohlo 
dojít (a v praxi by jistě docházelo) k přesunu této agendy plně na AML 
pověřenou osobu. 

musí vydat souhlas statutární orgán příslušné finanční instituce 
nebo osoba zaměstnanec jím pověřená pověřený k řízení v oblasti 
opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, který je dostatečně obeznámen s riziky v této oblasti a 
který má dostatečné postavení k tomu, aby přijímal rozhodnutí 
k řízení těchto rizik. 
 

25. Česká národní banka 58. D K § 25a AMLZ [ústřední kontaktní místo] 
1. Doporučujeme písm. b) (tedy „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“) nahradit následovně: 
„tak rozhodne Česká národní banka, pokud je tento požadavek 
přiměřený riziku, které představují tyto povinné osoby nebo jejich 
provozovny, identifikovanému v nadnárodním či národním 
hodnocení rizik; pokud je tato podmínka splněna u druhově 
určených osob, vydá Česká národní banka opatření obecné 
povahy. Přestane-li být podmínka podle věty první plněna, Česká 
národní banka rozhodnutí nebo opatření obecné povahy zruší.“ 
Odůvodnění: Nemusí se nutně jednat o riziko představované konkrétní 
provozovnou, ale může se jednat o riziko obecně představované 
některým druhem poskytovaných služeb, atd. Toto je v souladu 
s relevantními unijními předpisy, které hovoří i o zavedení této 
povinnosti pro „kategorie“ subjektů národním orgánem na základě 
posouzení rizik. V těchto případech navíc nemůže jít o individuální 
rozhodování a je na místě vydat opatření obecné povahy. Současně  
je žádoucí zavést postup pro případ změny okolností, tedy zavést 
pravomoc ČNB opatření či rozhodnutí následně zrušit.  
 
2. Doporučujeme doplnit, že povinná osoba nejen určí kontaktní místo, 
ale navíc jeho prostřednictvím zajišťuje určitou činnost. 
Odůvodnění: Současný návrh pouze řeší vznik kontaktního místa, 
nikoliv však jeho činnost či význam. Považujeme za zásadní toto 
doplnit, a to alespoň opět odkazem na odpovídající nařízení EU (RTS). 
Dále doporučujeme vyjasnit alespoň v důvodové zprávě, že se 
nepožaduje takto zajistit výkon činností, u kterých ponechávají RTS na 
uvážení členského státu, zda je bude požadovat (čl. 6 – např. hlášení 
podezřelých obchodů). Pokud by ČR vyžadovala jejich naplňování, pak 

Vyhověno jinak. 
Vámi navrhované změna by ale naopak nedávala možnost zavést toto 
opatření v reakci na rizikovost konkrétní provozovny. Proces, ve kterém 
by podnětem bylo pouze riziko identifikované v rámci NRA nebo 
SNRA se nám zdá velmi nepružný, neboť tyto procesy trvají řádově 
roky.  
Materiál byl upraven následovně: 
 

„§ 25a 

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb  

(1) Povinná osoba, která je zahraniční právnickou nebo fyzickou 
osobou oprávněnou k poskytování platebních služeb nebo vydávání 
elektronických peněz a která na území České republiky působí 
prostřednictvím provozovny, 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 míst39) nebo 

b) tak rozhodne 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 a stanovení této povinnosti je přiměřené riziku, které 
představují tyto povinné osoby nebo jejich provozovny. 

(2) Pokud jsou podmínky pro vydání rozhodnutí podle odstavce 1 
písm. b) splněny u druhově určených osob, vydá Česká národní banka 
opatření obecné povahy. 
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by tak muselo být výslovně uvedeno. (3) Přestanou-li být plněny podmínky, na základě kterých bylo 
rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydány, Česká národní banka 
rozhodnutí nebo opatření obecné povahy zruší. 
(4) Činnost ústředních kontaktních míst bude vykonávána v rozsahu 
činností uvedených v článku 4 a článku 6 odst. 1 přímo použitelného 
předpisu uvedeného v odstavci 1.“ 

25. Česká národní banka 59. D K § 30a AMLZ [národní hodnocení rizik] 
1. K § 30a AMLZ obecně 
Navrhujeme, aby byl zákonem formalizován proces přípravy národního 
hodnocení rizik (NHR), např. formou formální pracovní skupiny 
složené ze zúčastněných orgánů, která bude jednat na základě formálně 
vytvořeného pracovního plánu. 
 
Odůvodnění: Jedním z identifikovaných nedostatků hodnocení 
MONEYVAL byla nedostatečná formalizace koordinace postupů 
v oblasti AML/CFT. Vzhledem k významu NHR jako klíčového 
dokumentu, na jehož základě jsou prováděna všechna opatření jak ze 
strany soukromého sektoru, tak i příslušných orgánů, se domníváme, že 
proces jeho přípravy a aktualizace by měl být zformalizován, a to jak 
s ohledem na metodologii jeho přípravy, tak i okruh zúčastněných 
orgánů a samotný proces prací. Tato pracovní skupina může následně 
vytvářet další pracovní podskupiny s ohledem na konkrétní součásti 
NHR. 

Nevyhověno. 
Zřízení pracovní skupiny předpokládáme, nicméně nevidíme důvod, 
aby její zřízení bylo přímo v zákoně (což ani Moneyval nepožadoval).  

25. Česká národní banka 60. D K § 30a odst. 1 AMLZ 
Navrhujeme úpravu textu v tom smyslu, aby FAÚ byla stanovena 
odpovědnost za proces posouzení rizik, nejen za koordinaci. 
 
Odůvodnění: Požadujeme jednoznačně stanovit orgán odpovědný za 
vypracování národního hodnocení rizik, který bude následně při jeho 
přípravě spolupracovat s ostatními relevantními subjekty. 

Nevyhověno. 
Domníváme se, že současná úprava je dostatečná. Navíc je třeba 
připomenout, že jedná o Hodnocení rizik na úrovni ČR a ne na úrovni 
FAÚ. 
 
Jak jistě kolegové z ČNB vědí z průběhu prvního kola národního 
hodnocení rizik, proces probíhal přesně tak, jak požadujete. FAÚ 
vypracovával národní hodnocení rizik a při jeho přípravě spolupracoval 
s ostatními relevantními subjekty.   

25. Česká národní banka 61. D K § 30a odst. 2 AMLZ 
Dáváme ke zvážení, zda nepoužít místo mezinárodní institucí množné 
číslo tohoto výrazu. 
 
Odůvodnění: V § 35 odst. 7 se rovněž hovoří o hodnocení rizik 
zpracovaném „mezinárodními institucemi“. 

 
Vyhověno jinak. 
V § 35 odst. 7 byla slova „mezinárodními institucemi“ nahrazena slovy 
„mezinárodní institucí“. Užívání jednotného čísla je požadavkem čl. 40 
odst. 5 Legislativních pravidel vlády. 

25. Česká národní banka 62. D K § 30a odst. 4 AMLZ 
Požadujeme ustanovení („Při zpracování dílčího hodnocení rizik se 
Úřad a orgány veřejné moci řídí mezinárodně uznávanými standardy  

Vyhověno jinak. 
V první větě došlo na základě vašeho návrhu k vypuštění slova 
„dílčího“ protože aplikace mezinárodních standardů se týká celého 
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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.“) 
odstranit. 
 
Odůvodnění: Ustanovení neupravuje povahu „dílčího“ hodnocení rizik  
a není zřejmé, o co se má jednat. Jsme si vědomi, že tento pojem je již 
ve stávajícím platném textu, ani ten však neposkytuje bližší vysvětlení. 
Považujeme za klíčové zakotvit povinnost jasné metodologie přípravy 
národního hodnocení rizik, odstavec 4 však dle našeho názoru 
nepřináší žádnou přidanou hodnotu. 

národního hodnocení rizik komplexně. 
 
§ 30a odst. 4 byl tedy upraven následovně: 
 
„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.“ 
 
Pokud jde o druhou větu, tu v zákoně ponecháme, protože právě ona 
zakotvuje základní princip procesu, tedy že dílčí hodnocení rizik tj. 
hodnocení rizik k jednotlivým tématům zpracují věcní gestoři a 
koordinační roli má poté FAÚ. 
 

25. Česká národní banka 63. D K § 30a odst. 5 AMLZ 
Doporučujeme specifikovat odkaz na „evropské orgány dohledu“. 
 
Odůvodnění: V návrhu zákona se odkazuje obecně na evropské orgány 
dohledu. Tento odkaz je však neurčitý. V té souvislosti srov. § 33 
(odkaz na orgány se stejnou věcnou působností) nebo § 35 odst. 11 
AMLZ, kde je upraveno, že jde o orgány dohledu nad finančními 
institucemi. Domníváme se však, že v navrženém ustanovení jsou 
myšleny evropské orgány dohledu ve smyslu ESMA, EBA a EIOPA – 
doporučujeme tedy vyjasnit v tomto ohledu 
např. v poznámce pod čarou.  

Nevyhověno. 
Co se týká ESAs, jeví se jako vhodnější vyčkat případné evropské 
úpravy jejich kompetencí. 
 
Nicméně z důvodu vyjasnění tohoto ustanovení navrhujeme následující 
změnu § 30a odst. 5: 
 
Úřad poskytne výsledky národního hodnocení rizik příslušnému výboru 
Rady Evropy se stejnou věcnou působností, Evropské komisi, 
evropským orgánům dohledu a orgánům ostatních členských států 
Evropské unie za předpokladu, že mají stejnou věcnou působnost a že 
sdělené informace se použijí výhradně pro účely předcházení legalizace 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Úřad zajistí, aby 
shrnutí národního hodnocení rizik bylo veřejně přístupné. 
 
K navrhované poznámce pod čarou lze uvést, že Legislativní pravidla 
vlády v čl. 47 odst. 2 mimo jiné uvádí, že poznámka pod čarou obsahuje 
citaci právní předpisu a text jiné povahy se do poznámek pod čarou 
neuvádí. 
 

25. Česká národní banka 64. D K § 30a odst. 8 AMLZ 
Doporučujeme vyjasnit druhou větu. 
 
Odůvodnění: Doporučujeme vyjasnit, že ustanovení upravující přípravu 
národního hodnocení rizik se uplatní i na přípravu jeho následných 
aktualizací. Případně rovněž vyjasnit, zda jsou aktualizace národního 
hodnocení rizik podle § 30a odst. 8 pouze v případě ad hoc 

Vyhověno částečně. 
 
Podle našeho názoru je druhá věta § 30a odst. 8 jednoznačná a 
nepotřebuje další vyjasnění.  
 
Aktualizacemi ve smyslu § 30a odst. 8 se rozumí zpracování pouze 
dílčích hodnocení k jednotlivým tématům, pokud to bude nezbytné 
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úpravy/doplnění národního hodnocení rizik a periodická příprava 
národního hodnocení rizik se považuje za nové národní hodnocení 
rizik, či zda i druhý případ se považuje za aktualizaci podle § 30a odst. 
8 (tedy zda druhé kolo národního hodnocení rizik, které v současné 
době probíhá, je novým hodnocením rizik podle § 30a odst. 1, nebo 
aktualizací existující národního hodnocení rizik podle § 30a odst. 8). 

s ohledem na konkrétní nová rizika nebo na požadavky Evropské 
komise. Pokud se však neobjeví nová rizika či nové požadavky, toto 
dílčí hodnocení vůbec nemusí proběhnout. 
Nicméně jednou za určitý časový úsek (a zde s vámi souhlasíme, že by 
bylo vhodné stanovit konkrétní interval) se provádí nové komplexní 
hodnocení rizik ve smyslu § 30a odst. 1. V současné době probíhá 
druhé takovéto komplexní hodnocení rizik.  
 
Nově tedy bude včleněn, do § 30a odst. 4, požadavek, že proces 
Národního hodnocení rizik se opakuje vždy nejpozději po 5 letech. 
 

25. Česká národní banka 65. D K  § 30a odst. 8 AMLZ 
Doporučujeme vyjasnit pravidelnost aktualizace NHR. 
 
Odůvodnění: Stávající text požaduje „průběžnou“ aktualizaci, 
domníváme se však, že aktualizace by měla probíhat a) v pravidelných 
intervalech a b) průběžně v návaznosti na konkrétní identifikovaná 
rizika (ad hoc). S ohledem na první bod by měla být stanovena 
konkrétní lhůta, ve které vždy dojde k aktualizaci. 

Viz vypořádání Vaší připomínky č. 64. 

25. Česká národní banka 66. D K § 34 odst. 1 AMLZ [povolování výjimek] 
Doporučujeme zvážit rozšíření okruhu osob, které mohou žádat FAÚ  
o výjimku z uplatnění AMLZ12, o ostatní druhy povinných osob, které 
vykonávají činnost v minimálním rozsahu. 
 
Odůvodnění: Domníváme se, že i jiné povinné osoby, zejména osoby 
podle § 2 odst. 2 písm. d) AMLZ (právnická osoba nepodnikatel mj. při 
obchodu v hotovosti na 10 000 eur), by byly schopny prokázat 
důvodnost přiznání výjimky podle § 34 AMLZ. Omezení možnosti 
udělení výjimky pouze na finanční instituce nepovažujeme za 
odůvodněné. 

Nevyhověno. 
Nepovažujeme za opodstatněné rozšiřovat okruh osob, které mohou 
žádat Finanční analytický úřad o výjimku z uplatňování AML zákona. 
Jsme si vědomi skutečnosti, že pojetí AML zákona je v tomto případě 
užší než pojetí AML směrnice. AML směrnice však ve svém textu 
členským státům výslovně umožňuje přijmout za účelem předcházení 
praní peněz a financování terorismu přísnější opatření než ta v AML 
směrnici stanovená. 

25. Česká národní banka 67. D K § 35 AMLZ [výkon správního dozoru] 
K § 35 odst. 8 AMLZ [spolupráce se zahraničními orgány dohledu] 
Doporučujeme přesněji specifikovat odkazy na dozorčí orgány jiných 
členských států a na členský stát. 
 
Odůvodnění: Není jasné, o jaké dozorčí orgány se jedná, v jakém 
rozsahu věcné působnosti. Dále není ani jasné, o jaké členské státy 
se jedná, zda o členský stát EU, EHP. Definice členského státu 

Vyhověno částečně. 
 
V § 35 odst. 8 bude všude za „členský stát“ vloženo „Evropské unie 
nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“.  
 
Pokud jde o požadavek na specifikaci dozorčích orgánů, tak se nám zdá 
z textu jednoznačné, že musí jít o dozorčí orgány, do jejichž věcné 
působnosti spadá oblast AML/CTT.  

 
12 „Úřad na základě žádosti rozhodne, že finanční instituce, která některou z činností uvedených v § 2 odst. 1 písm. b), s výjimkou činnosti spočívající v provedení převodu peněžních 
prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce (poukazování peněz), vykonává pouze příležitostně nebo ve velmi omezené míře … nebude … 
považována za povinnou osobu podle tohoto zákona“. 
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v zákoně není uvedena (viz připomínku výše). Navíc, Evropská komise bude na podkladě informací od členských států 
vést seznam těchto dozorčích orgánů. 

25. Česká národní banka 68. D K § 35 odst. 10 AMLZ [spolupráce s ECB] 
Doporučujeme nahradit navržený text předmětného ustanovení 
(„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.“) 
následovně: „Úřad a Česká národní banka spolupracují 
v souvislosti s výkonem správního dozoru nebo dohledu 
s Evropskou centrální bankou.“ 
 
Odůvodnění: Obsah vzájemné spolupráce mezi ČNB/FAÚ a ECB je již 
dán obsahem uzavřeného Společného prohlášení o praktických 
postupech pro výměnu informací mezi Úřadem, Českou národní 
bankou a Evropskou centrální bankou (MoU) a je širší než jen 
poskytování informací. 

 Vyhověno jinak. 
 
Text § 35 odst. 10 byl upraven následovně: 
 
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. Úřad 
a Česká národní banka spolupracují v souvislosti s výkonem 
správního dozoru nebo dohledu s Evropskou centrální bankou. 

25. Česká národní banka 69. D K § 35 odst. 11 AMLZ [spolupráce s evropskými orgány dohledu] 
Doporučujeme upřesnit pojem evropské orgány dohledu. 
 
Odůvodnění: Viz připomínka výše k § 30a odst. 5 AMLZ. 

Viz vypořádání připomínky č. 63. 

25. Česká národní banka 70. D K § 39 odst. 2 písm. a) AMLZ [spolupráce s ECB] 
Doporučujeme doplnit upřesnění pojmu „skupina“, má se jednat o 
„finanční skupinu“. 
 
Odůvodnění: K zajištění souladu se zavedenou definicí v § 4 
doporučujeme doplnit slovo „finanční“. 

Nevyhověno. 
Naším úmyslem bylo, aby se použila definice v § 4, kde je definován 
pojem skupina. 

25. Česká národní banka 71. D K § 44 odst. 3, § 45 odst. 3, § 46 odst. 5, § 47 odst. 5, § 48 odst. 9, § 
48a odst. 5 a § 49 odst. 6 AMLZ [nepeněžité sankce] 
Doporučujeme vložit na konec ustanovení písm. e) spojku „anebo“. 
 
Odůvodnění: Doporučujeme vyjasnit, že nepeněžité sankce podle písm. 
e) a f) lze uložit samostatně, ale i kumulativně, případně i s peněžitou 
sankcí podle předchozích písmen. Zatímco u peněžitých sankcí podle 
písm. a) až d) bude sankce ukládána za porušení pouze podle jednoho 
z daných ustanovení, zákaz činnosti anebo zveřejnění rozhodnutí  
o přestupku je důležité umožnit uložit i kumulativně (tedy samostatně 
nebo s jiným opatření nebo s pokutou podle předchozích písmen). 

Nevyhověno. 
Vzhledem k faktu, že i připomínkové místo uvádí, že vztah mezi 
činnostmi je alternativní, tak je vhodnější užití spojky „nebo“. Dle 
slovníku spisovné češtiny je navrhovaná spojka „anebo“  spojkou 
souřadící vylučovací13, zatímco spojka „nebo“ kromě vylučovacího 
poměru také vyjadřuje i vztah mezi dvěma a více možnostmi14, což z ní, 
vzhledem k účelu textu činí spojku vhodnější. 

 
13 http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=anebo 
14 http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=nebo 
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25. Česká národní banka 72. D K § 54 odst. 4 AMLZ [spolu související plnění] 
Navrhujeme nahradit novelizační bod („Je-li platba rozdělena obchod 
rozdělen na několik samostatných plnění, je hodnotou obchodu nebo 
platby jejich součet, jestliže spolu tato plnění souvisí“) následovně: 
„183. V § 54 se odstavec 4 nahrazuje následovně: ‚Je-li obchod 
rozdělen na několik samostatných plnění, která spolu souvisí, je 
hodnotou obchodu součet hodnoty těchto plnění.‘„ 
 
Odůvodnění: Jedná se o vhodnější formulaci. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven podle Vašeho návrhu. 

25. Česká národní banka 73. D K § 54 odst. 7 AMLZ [obchodní vztah] 
1. Doporučujeme uvést návětí takto:  
„Pro účely tohoto zákona se za obchodní vztah považuje vždy“  
a dále přesunout toto ustanovení do § 3, resp. k definici obchodního 
vztahu v § 4 odst. 2, jako vymezení pojmu. 
Odůvodnění: Doporučujeme korektně uvést vymezení do definice 
pojmů a omezit toto vymezení na tento zákon. Je to logičtější, než 
hledat jednu z klíčových definic na konci zákona, tím spíše, že celý 
zákon upravuje identifikaci klienta při obchodu nebo obchodním 
vztahu. 
 
2. Doporučujeme doplnit rovněž smlouvu o doplňkovém penzijním 
spoření, úschovu cenností a pronájem bezpečnostních schránek mezi 
činnosti, které jsou vždy obchodním vztahem. 
Odůvodnění: Po doplnění znaku trvání do definice obchodního vztahu 
se domníváme, že je zřejmé, že tyto činnosti budou vždy obchodním 
vztahem. K zajištění jednotného výkladu se však přikláníme k jejich 
výslovnému uvedené v tomto ustanovení. Případně je možné rovněž 
tuto skutečnost uvést v důvodové zprávě u novely § 4 (definice 
obchodního vztahu).  
 
Pro přehlednost úpravy bude navíc přínosné, pokud budou příklady 
obchodního vztahu uvedeny u jeho definice a nikoliv na konci zákona.   
3. Dáváme ke zvážení vhodnost zahrnutí „jednorázového vkladu“ mezi 
obchodní vztahy. 
Odůvodnění: Jsme si vědomi, že tato část ustanovení se novelou 
nemění a toto znění je tedy již platné a účinné. Dáváme však ke 
zvážení jeho vhodnost, neboť jednorázovým vkladem by mohl být i 
vklad hotovosti třetí osobou na účet klienta, kde se zcela jistě nejedná o 
založení obchodního vztahu osoby, která účet klienta vede, s touto třetí 
osobou („vkladatelem“). 

Nevyhověno. 
Připomínka je nad rámec této novely a s ohledem na stávající adresáty 
se ustanovení ponechává na stávajícím místě. 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 2: Vyhověno. 
Do zvláštní části důvodové zprávy byl doplněn následující text: 
„Doplnění znaku trvání do definice obchodního vztahu dopadá 
například na smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, o úschově 
cenností a o pronájmu bezpečnostní schránky, které budou vždy 
obchodním vztahem. “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 3: Nevyhověno. 
Jednorázovým vkladem se rozumí institut podle § 2680 občanského 
zákoníku. Jeho vyjmutí z § 54 odst. 7 tedy není na místě. 
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25. Česká národní banka 74. D Nad rámec předloženého návrhu změn 
K § 2 odst. 1 písm. b) body 6. a 7. AMLZ [technická připomínka] 
Doporučujeme předmětné ustanovení revidovat dle terminologie OZ, 
který neupravuje „peněžní půjčky“, ale „peněžité zápůčky“, viz § 2391 
odst. 1 OZ. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

25. Česká národní banka 75. D Nad rámec předloženého návrhu změn 
K § 9 odst. 2 AMLZ [kontrola klienta] 
Doporučujeme doplnit nové písmeno f) ve znění: 
„f) zjišťování, zda osoba, která se jinak podílí na obchodu, je-li povinné 
osobě známa, není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje 
mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.“. 
 
Odůvodnění: Doporučujeme výslovně zavést povinnost kontrolovat 
vůči sankčním seznamům protistrany obchodů, zejména u platebních 
transakcí (a to přijímající i odesílající stranu). Jelikož ne vždy je 
protistrana povinné osobě známa (např. v rámci EU mohou být platební 
převody doprovázeny pouze jedinečným identifikátorem, burzovní 
obchody jsou typicky anonymní aj.), je potřeba tuto povinnost opatřit 
patřičným korektivem, aby nebyla zaváděna nová identifikační 
povinnost, ale pouze kontrola již známých osob spojených s obchodem. 
Preferujeme vložení do kontroly klienta, neboť při obchodu v rámci 
obchodního vztahu nebude nezbytně docházet k identifikaci klienta ve 
smyslu § 8 AMLZ, a tedy by se ustanovení o identifikaci neaplikovala. 

Nevyhověno. 
Uvedená povinnost by z důvodu navrhovaného korektivu mohla tlačit 
povinné osoby k tomu, aby nezjišťovaly totožnost protistrany, což by 
mohlo mít negativní dopad na jiné aspekty AML/CFT režimu. 
Povinné osoby již dnes kontrolují uvedenou skutečnost, a to proto, že 
by se provedením obchodu, které by z důvodu s ním spojené osoby 
odlišné od klienta představovalo porušení mezinárodních sankcí, 
vystavovaly riziku postihu za některý z přestupků podle § 18 odst. 1 
zákona o provádění mezinárodních sankcí. 

25. Česká národní banka 76. D Nad rámec předloženého návrhu změn 
K § 10 odst. 1 AMLZ [zprostředkovaná identifikace] 
Doporučujeme vložit nový novelizační bod v následujícím znění: 
XX. V § 10 odst. 1 se slovo „notář“ nahrazuje slovy „notář, zahraniční 
notář“. 
 
Odůvodnění: Komentářová literatura dovozuje přípustnost provedení 
tohoto způsobu identifikace i zahraničním notářem za podmínky, že 

Vysvětleno. 
Souhlasíme s uvedeným tvrzením, avšak nepovažujeme za nutné 
zasahovat do navrhovaného legislativního textu. Přípustnost provedení 
zprostředkované identifikace i zahraničním notářem za podmínky, že 
jsou naplněny požadavky na uznávání zahraničních veřejných listin, 
vyplývá z § 12 ZMPS. Tato informace bude také obsažená 
v identifikační  metodice vydané FAÚ. 
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jsou naplněny požadavky na uznávání zahraničních veřejných listin 
(apostila, atd.).15 To je věcně vhodné, ze samotného ustanovení však 
toto neplyne. Notářem je podle § 1 notářského řádu jen „…osoba 
splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil 
notářským úřadem.“ 

25. Česká národní banka 77. D Nad rámec předloženého návrhu změn 
K § 11 odst. 6 AMLZ [převzetí identifikace] 
Doporučujeme toto ustanovení odstranit. 
 
Odůvodnění: Investiční zprostředkovatel je již povinnou osobou  
a k převzetí identifikace od investičního zprostředkovatele by mělo 
dojít stejně jako u ostatních finančních institucí – podle odstavce 1 
(případně odstavce 5). Předmětné ustanovení je již obsolentní.  

Nevyhověno. 
Nesouhlasíme s odstraněním ustanovení § 11 odst. 6 AML zákona. 
Máme za to, že předmětné ustanovení staví najisto, že identifikace 
provedená investičním zprostředkovatelem před účinností zákona 
č. 368/2016 Sb. může být převzata i poté. 
Nadto má předmětné ustanovení význam rovněž z toho důvodu, že nově 
navrhované znění ustanovení § 11 odst. 1 AML zákona stanoví, že lze 
převzít pouze identifikaci provedenou v souvislosti se vznikem 
obchodního vztahu. Pak by hrozilo, že by investiční zprostředkovatel 
provedl identifikaci v souvislosti s investičním poradenstvím 
poskytnutým jednorázově, tedy bez obchodního vztahu, přičemž by pak 
např. obchodník s cennými papíry tuto identifikaci nemohl převzít, resp. 
by musela proběhnout v režimu dle § 11 odst. 5 

25. Česká národní banka 78. D Nad rámec předloženého návrhu změn 
K § 12 odst. 1 AMLZ [společná ustanovení k převzetí identifikace] 
Doporučujeme doplnit nový novelizační bod v následujícím znění: 
„XX. V § 12 odst. 1 se doplňují za slovo „obchodu“ slova „anebo 
vznikem obchodního vztahu“.“. 
 
Odůvodnění: V případě vzniku obchodního vztahu musí mít povinná 
osoba relevantní informace vždy před vznikem tohoto obchodního 
vztahu. 

Nevyhověno.. 
Navržená úprava předmětného ustanovení by mohla vyústit v aplikační 
problémy například při postupu podle § 11 odst. 5, a to tehdy, pokud by 
klient byl v pozici obláta a identifikační údaje by od něj nebyly získány 
předem distančně, ale například až při samotné návštěvě kurýra, při níž 
by zároveň byla uzavřena smlouva zakládající obchodní vztah. 
Lze tedy říci, že stávající úprava poskytne větší flexibilitu při provádění 
postupu podle § 11 odst. 5.  
Z hlediska AML/CFT režimu je navíc dostačující, pokud bude 
rozhodným okamžikem uskutečnění obchodu. 

25. Česká národní banka 79. D Nad rámec předloženého návrhu změn 
K § 22 odst. 1 AMLZ [kontaktní osoba] 
Doporučujeme slova „nebude zajišťovat přímo statutární orgán“ slovy 
„nebude zajišťovat přímo člen statutárního orgánu“.  
 
Odůvodnění: Je zřejmé, že nejde o statutární orgán, ale o zajišťování 
členem statutárního orgánu, srov. § 22 odst. 2, který je zvláštní 
k odstavci 1 a upravuje, že člen statutárního orgánu může být 
za určitých okolností kontaktní osobou. Po rekodifikaci soukromého 
práva už právní předpisy nerozlišují případy, kdy je určitá osoba sama 
statutárním orgánem, a vždy používají označení člen statutárního 

 
Vyhověno jinak. 
Změna byla promítnuta i do odst. 4. § 22 byl upraven následovně: 

„§ 22 

Kontaktní osoba 

(1) Povinná osoba určí konkrétního zaměstnance nebo člena 
statutárního orgánu k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 
a k zajišťování průběžného styku s Úřadem, pokud tyto činnosti nebude 
zajišťovat přímo statutární orgán. O určení této osoby a o případných 

 
15 TVRDÝ, Jiří, VAVRUŠKOVÁ, Adriana. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, 
s. 66. 
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orgánu. následných změnách informuje úvěrová nebo finanční instituce 
a povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. c), d) a h) neprodleně c), 
d), h) a l) Úřad do 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou, 
nebo do 30 dnů ode dne, kdy změny nastaly, s uvedením jména, 
příjmení, pracovního zařazení a údajů pro spojení včetně telefonického 
a elektronického. 

(2) Člen statutárního orgánu úvěrové nebo finanční instituce 
nesmí být kontaktní osobou, ledaže by to bylo nezbytné s ohledem na 
velikost instituce, způsob řízení či počet zaměstnanců. 

(3) Kontaktní osobou úvěrové nebo finanční instituce nesmí být 
zaměstnanec, který je odpovědný za uzavírání nebo vypořádávání jejích 
obchodů, anebo je osobou podílející se na výkonu vnitřního auditu, 
ledaže by to bylo nezbytné s ohledem na velikost instituce, způsob 
řízení nebo počet zaměstnanců. 

(4) Nezajišťuje-li činnosti kontaktní osoby přímo statutární 
orgánčlen statutárního orgánu, povinná osoba zajistí kontaktní osobě 
možnost přímé komunikace se statutárním a dozorčím orgánem povinné 
osobys členem statutárního a dozorčího orgánu povinné osoby.“ 

25. Česká národní banka 80. D Nad rámec předloženého návrhu změn 
K § 24a odst. 4 AMLZ [poskytování informací FAÚ] 
Navrhujeme přesunout toto ustanovení do § 24 AMLZ. 
 
Odůvodnění: Předmětné ustanovení s § 24a nesouvisí a mělo by být 
spíše v § 24. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

25. Česká národní banka 81. D Nad rámec předloženého návrhu změn 
K § 35 odst. 1 AMLZ [výkon dohledu] 
Doporučujeme nahradit slova „Dozorčím orgánem pro správní dozor“ 
slovy „Dozorčím orgánem pro správní dozor nebo dohled“. 
 
Odůvodnění: Činnost České národní banky v této oblasti se tradičně 
neoznačuje jako správní dozor, ale jako dohled. V této souvislosti 
odkazujeme na rozlišování dozoru a dohledu v dosavadním § 35 odst. 4 
AML zákona. 

Nevyhověno. 
Jsme si vědomi, že stávající terminologie nerespektuje plně teorii 
správního práva (ať již v použití termínu dozor ve vztahu k činnosti 
České národní banky nebo v označení profesních komor jako úřadů). 
Tento nesoulad však nemá za následek nesrozumitelnost nebo nejasnost 
právní úpravy. Oproti tomu, úprava této terminologie by byla 
nepřiměřeným legislativním zásahem, neboť kromě samotného § 35 by 
tato změna musela být promítnuta i např. do § 38, § 43 an. a všech 
ostatních ustanovení, která používají pojem „dozorčí úřad“. 

25. Česká národní banka 82. D Nad rámec předloženého návrhu změn 
K § 44 odst. 1 písm. c) AMLZ [porušení zákazu neuskutečnit obchod] 
Navrhujeme vložení nového novelizačního bodu ve znění: 
„XX. V § 44 odst. 1 písm. c) se za slovo „vztah“ doplňují slova „nebo 
povinnost ukončit obchodní vztah“.“ 
 
Odůvodnění: Ve stávajícím návrhu není obsažena sankce za porušení 

Nevyhověno. 
Uvedená změna by podle našeho názoru mohla být vnímána jako 
příklad hypertrofie správního trestání. 
Proto s ohledem na zásadu legislativní zdrženlivosti a na skutečnost, že 
účelu zákona je učiněno zadost tím, že je vždy postihováno neprovedení 
obchodu, bude setrváno na stávajícím znění. 
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povinnosti rozvázat již navázaný obchodní vztah, proto ji 
doporučujeme doplnit. 

25. Česká národní banka 83. D Nad rámec předloženého návrhu změn 
52. K § 46 a 49 AMLZ [přestupky] 
Doporučujeme v § 46 zaměnit pořadí odstavců 3 a 4 a v § 49 odstavců 
4 a 5. 
 
Odůvodnění: Připomínkovaná ustanovení nejprve stanovují výši 
pokuty za níže upravený přestupek a až následně za přestupek 
upravený v dřívějším ustanovení, což není standardní. 

Nevyhověno. 
Připomínka je v rozporu se zvolenou systematikou, časti šesté, dle které 
jsou výše pokut stanoveny vzestupně od nejnižší po nejvyšší, nezávisle 
na umístění skutkové podstaty. 

25. Česká národní banka 84. D Nad rámec předloženého návrhu změn 
K § 54 odst. 1 AMLZ [společná ustanovení] 
Doporučujeme ustanovení odstranit. 
 
Odůvodnění: V návaznosti na navržené úpravy definic obchodu  
a obchodního vztahu je již toto ustanovení nadbytečné. Zároveň ani 
v současné době ustanovení dostatečně jasně nestanoví, že se jedná  
o činnosti či služby, pro které je povinná osoba povinnou osobou. Již 
§ 2 odst. 3 stanoví, že povinnou osobou je jen podnikatel, § 54  
odst. 1 říká, že povinnosti dle AML zákona se na něj vztahují pouze při 
jeho podnikatelské činnosti, ale již nebere v úvahu možnost, že může 
vykonávat i jiné podnikatelské činnosti než jen ty, pro které je 
povinnou osobou. Domníváme se tedy, že nově navržené úpravy 
definic obchodu a obchodního vztahu lépe řeší potřebu vyjasnit rozsah 
činností, při kterých musí povinné osoby uplatňovat opatření na 
základě AMLZ. 

Nevyhověno. 
Předkladatel nepovažuje úpravu uvedenou v § 54 odst. 1 totožnou 
s úpravou uvedenou v rámci nově navrhované úpravy definic obchodu  
a obchodního vztahu, naopak považuje doplnění úpravy obchodního 
vztahu jako zpřesnění § 54 odst. 1 Z tohoto důvodu by vypuštěním 
došlo k nežádoucí změně. 

25. Česká národní banka 85. D Nad rámec předloženého návrhu změn 
K § 54 AMLZ [společná ustanovení] 
Navrhujeme vložení nového novelizačního bodu ve znění: 
„XX. V § 54 se doplňuje nový odstavec 11, který zní: 
(11) Ustanovení tohoto zákona o cenných papírech se použijí i na 
zaknihované cenné papíry, ledaže to vylučuje jejich povaha nebo tento 
zákon.“ 
 
Odůvodnění: Stávající AMLZ odkazuje na řadě míst na „cenné  
papíry“, což jsou pouze listinné cenné papíry. Pravidla pro cenné 
papíry se podle OZ (§ 525 odst. 2) použijí i na zaknihované cenné 
papíry, pokud to jejich povaha nevylučuje, ale doporučujeme přesto 
zvážit výslovnou úpravu s ohledem na pochyby, nakolik uvedený 
odkaz v OZ platí i pro oblast veřejného práva, a na úpravu v jiných 
předpisech na finančním trhu (např. § 194 zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu, nedávný návrh novely zákona o ČNB aj.).  

Vyhověno jinak. 
 
Návrh AML zákona pracuje s pojmem cenné papíry na následujících 
místech: 
 

1. V ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) bodu 1, a to v souvislosti s 
osobou vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci 
cenných papírů vedenou centrálním depozitářem. Zákon o 
podnikání na kapitálovém trhu ale ve svém § 92 hovoří o 
centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou se na 
základě odstavce 4 tohoto paragrafu rozumí i evidence 
imobilizovaných cenných papírů. 

2. V ustanovení § 4 odst. 7 písm. b), kdy jako příklad 
korespondenčního vztahu uvádí vztah mezi finančními nebo 
úvěrovými institucemi v postavení korespondenční a 
respondenční instituce vytvořený za účelem transakcí s 
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cennými papíry. 
3. V ustanovení § 41 odst. 1, když mezi instrumenty, jejichž 

dovoz při vstupu do České republiky z oblasti mimo území 
Evropské unie nebo vývoz při výstupu z České republiky do 
takové oblasti je fyzická osoba povinna oznámit celnímu 
úřadu, zařazuje i cenné papíry na doručitele nebo na řad. 

 
V případě č. 3 jde o adaptaci 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, které se zaknihovaných cenných papírů netýká. 
 
Případy č. 1 a 2 však skutečně míří jak na cenné papíry, tak na 
zaknihované cenné papíry.  
 
V případě č. 1 tedy bude pojem cenný papír nahrazen pojmem 
zaknihovaný cenný papír, přičemž imobilizované cenné papíry budou 
pokryty prostřednictvím § 92 odst. 4 ZPKT. 
 
V případě č. 2 budou za slova „cennými papíry“ doplněna slova „nebo 
zaknihovanými cennými papíry“. 

25. Česká národní banka 86. D Nad rámec předloženého návrhu změn 
K příloze č. 2 [faktory vyššího rizika] 
Doporučujeme doplnit následující rizikové faktory spojené s klientem 
(bod 1 přílohy č. 2): 

- neprůhledná vlastnická struktura právnické osoby a 
svěřenského fondu (resp. jiného „zařízení“) a 

- předmět činnosti klienta je spojen s vyšším rizikem. 
 
Odůvodnění: Tyto dva faktory jsou dle našeho názoru jednoznačně 
spojeny s vyšším rizikem a je vhodné je uvést přímo v zákoně jako 
takové. 

Vyhověno jinak. 
Do bodu 1 přílohy č. 2 budou doplněna následující písmena: 
„XXX)  vlastnická struktura klienta je neprůhledná, 
YYY) předmět činnosti klienta je spojen s vyšším rizikem.“ 

25. Česká národní banka 87. D Nad rámec předloženého návrhu změn 
Obecná připomínka [postavení osob disponenta a ručitele] 
Dáváme ke zvážení vyjasnit výslovně postavení osob disponenta (zejm. 
u účtu) a zejména osoby ručitele. 
 
Odůvodnění: V současném znění AMLZ není jednoznačné, zda tyto 
osoby jsou klientem či osobou jednající jménem klienta. Zejména  
např. ručitele věcně nelze zařadit ani do jedné z kategorií, avšak je 
nezbytné zajistit, že vůči němu budou plněna opatření podle AMLZ. 
V tomto ohledu je potřeba rovněž zvážit, ve které fázi by měla být 

Vysvětleno. 
Ručitel se v souladu s konstantním výkladem FAÚ stává klientem 
povinné osoby v okamžiku, kdy vznikne jeho povinnost uspokojit 
věřitele namísto dlužníka. FAÚ se nesetkal s tím, že by uvedená otázka 
představovala výkladový problém. 
Proto tedy není nezbytné, a s ohledem na zásadu legislativní 
zdrženlivosti ani vhodné, připomínkovým místem navrhovanou úpravu 
do AML zákona vkládat. 
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opatření vůči těmto osobám přijata (v době vzniku ručitelství či při 
nástupu povinnosti hradit pohledávku). 

25. Česká národní banka 88. D Nad rámec předloženého návrhu změn 
Obecná připomínka [škoda vs. újma] 
Doporučujeme nahradit ustanovení AMLZ, která odkazují na „náhradu 
škody“ pojmem „náhrada újmy“. 
 
Odůvodnění: Doporučujeme respektovat terminologii OZ o náhradě 
újmy (viz § 11 odst. 5 AMLZ nebo § 39 odst. 1 písm. k) AMLZ ve 
znění novely). 

Vyhověno částečně. 
Ve vztahu k § 39 odst. 1 písm. j) nebylo vyhověno, protože se jedná o 
škodu ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., který sám ještě nerespektuje 
rekodifikovanou terminologii soukromého práva. 
V bodě 163 byla slova „škody“ nahrazena slovy „škody nebo 
nemajetkové újmy“. 

25. Česká národní banka 89. D Nad rámec předloženého návrhu změn 
Obecná připomínka [EU vs. EHP] 
Doporučujeme nahradit celý obrat „členský stát Evropské unie nebo 
stát tvořící Evropský hospodářský prostor“ obratem „členský stát 
Evropského hospodářského prostoru“.  
 
Odůvodnění: AMLZ ve znění navrhované novely používá obrat 
„členský stát Evropské unie nebo stát tvořící Evropský hospodářský 
prostor“, ačkoliv nejde o dvě odlišné kategorie, ale první je 
podmnožinou druhé. Členský stát EU je vždy též členským státem EHP 
(viz v té souvislosti § 4 odst. 12, § 11 odst. 7 písm. e), § 10 odst. 10, § 
12 odst. 5, § 25a  AMLZ). 

Nevyhověno. 
Obrat „členský stát Evropské unie nebo stát tvořící Evropský 
hospodářský prostor“ je užívaný v mnoha zákonech (např. zákon č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů nebo zákon č. 594/1991, o soudních 
poplatcích). 
Přestože je pravda, že členský stát EU je vždy také státem EHP, 
domníváme se, že adresátům právní normy nemusí být tato skutečnost 
jasná.  

25. Česká národní banka 90. D Nad rámec předloženého návrhu změn 
Obecná připomínka [k odkazům na jiná ustanovení] 
U mnohých odkazů na ustanovení zákona je použito slovo „uvedený“ 
v příslušném jazykovém tvaru, přičemž je ve většině případů zbytečné  
a postačí uvést „podle § xy“. Jsme si vědomi, že novelizovaný zákon 
již takto na několika místech odkazuje. V případě nově vkládaných či 
doplňovaných ustanoveních však doporučujeme toto zvážit pro 
zjednodušení textu. 

Vyhověno částečně. 
Upraveno v § 11 odst. 7. 

25. Česká národní banka 91. D Nad rámec předloženého návrhu změn 
Obecná připomínka [jazyková korektura] 
Doporučujeme provést jazykovou korekturu textu (např. § 41 odst. 1 
doplnění čárky za text „10 000 EUR nebo vyšší“, § 43 odst. 3 oddělit 
slova „auditem“ a „příslušnou“, v části šesté v § 15 přesun čárky 
za “statutárního orgánu“ až za „takovéto společnosti“). 

Vyhověno. 
Jazyková korektura byla provedena. 

25. Česká národní banka 92. D Nad rámec předloženého návrhu změn 
Dodatečný podnět [řešení důsledku dříve neprovedených identifikací] 
V návaznosti na doporučení MONEYVAL a skutečnost, že od doby 
zavedení povinnosti identifikace nebyla nikdy přijata taková opatření, 
která by obecně zajistila zrušení již existujících produktů, kde nebyla 
identifikace provedena (výjimkou byly vklady a vkladní knížky), 

Vyhověno. 
Bylo doplněno následující přechodné ustanovení: 
„1. Pokud povinná osoba uzavřela s klientem vztah, kterým je 
obchodním vztahem podle zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přede dnem nabytí účinností 
tohoto zákona, provede povinná osoba identifikaci klienta nejpozději 
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doporučujeme doplnit pravidlo pro tyto situace. při prvním kontaktu s ním v rámci tohoto vztahu.“ 

25. Česká národní banka 93. D Ke změně zákona o centrální evidenci účtů 
K § 4 písm. c) ZCEÚ [údaje v centrální evidenci účtů] 
Navrhujeme část nově vkládané věty „a číslo účtu IBAN, bylo-li 
přiděleno“ označit podtržením jako transpoziční. 
Odůvodnění: Viz čl. 1 odst. 19, resp. čl. 32a odst. 3 AMLD5 (v 
rozdílové tabulce jako transpozice uvedeno). 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

25. Česká národní banka 94. D K § 8 odst. 1 písm. c) bodu 2 a 3) ZCEÚ [poskytování údajů z centrální 
evidence účtů] 
Doporučujeme upravit § 8 odst. 1 následovně: 
§ 8 
(1) Česká národní banka poskytne údaje z centrální evidence účtů 
pouze tehdy, jestliže  
a) žádost byla podána způsobem stanoveným v § 7 odst. 2,  
b) identifikátor odesílající datové schránky se shoduje s identifikátorem 
oznámeným podle § 7 odst. 3 a  
c) žádost obsahuje, kromě údajů podle § 7 odst. 1, alespoň  
1. číslo účtu nebo identifikační číslo bezpečnostní schránky 
a označení jednoznačně identifikující úvěrovou instituci, u které je účet 
veden nebo která bezpečnostní schránku pronajímá,  
2. rodné číslo, nebo jméno a příjmení společně s datem narození, 
anebo jméno a příjmení společně s rokem narození a adresou pobytu 
v případě fyzické osoby,  
3. identifikační číslo osoby, standardizovaný mezinárodní 
identifikátor právnických osob, nebo současně jméno a buď 
identifikační číslo přidělované v zahraničí anebo sídlo v případě 
právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, nebo  
4. identifikační údaje správce, obhospodařovatele nebo osoby 
v obdobném postavení v rozsahu podle bodu 2 nebo 3, anebo jeho 
příslušné označení v případě svěřenského fondu nebo jiného právního 
uspořádání bez právní osobnosti. 
 
Odůvodnění: 
Navržená změna by pomohla zefektivnit práci CEÚ ve prospěch všech 
stran, neboť by umožnila výhledově sloučit několik polí výkazu do 
jednoho. Na základě dosavadních poznatků a zkušeností z aplikační 
praxe se navrhuje zrušení dotazování do systému CEÚ přes parametr 
„adresa“. Důvodem je, že dotazy s takto nastaveným parametrem jsou 
ze strany oprávněných žadatelů pokládány jen minimálně (od ledna do 
května 2019 z celkového počtu dotazů na úrovni téměř 250 000 bylo 
těchto typů dotazů pouze 494, tedy 0,19 %, přičemž 65 % odpovědí je 

Vyhověno. 
§ 8 odst. 1 byl upraven v souladu s připomínkou. 
 
Do zvláštní části důvodové zprávy k § 8 odst. 1 bude vloženo navržené 
odůvodnění.  
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negativních). 
Při zahájení provozu CEÚ se hledaly možné způsoby vyhledávání 
informací. Jedním ze způsobů vyhledávání je kombinace základních 
údajů s adresou klienta. Současně z důvodu ochrany osobních údajů je 
v případě dotazů ze strany oprávněných žadatelů požadována 100% 
shoda všech znaků zadaných parametrů. Avšak v případě adres bývá 
tato shoda minimální, a tím i výsledek vyhledávání negativní. Úvěrové 
instituce mají adresy uchovávány ve svých systémech v různých 
formátech. Kvůli CEÚ jsou často tyto údaje za poměrně vysokých 
nákladů opravovány nebo přeformátovány, přičemž vzniká řada 
nepřesností. 
Oprávnění žadatelé mají ve většině právo přístupu do oficiálních 
registrů a v naprosté většině se tedy dotazují do systému CEÚ přes 
parametr rodné číslo nebo číslo účtu. Využitelnost a efektivnost 
vyhledávácího parametru „adresa“ je tedy zanedbatelná. 
(Text tohoto odůvodnění navrhujeme také zahrnout do důvodové 
zprávy). 

25. Česká národní banka 95. D K důvodové zprávě ke  změně zákona o centrální evidenci účtů: 
K § 4 písm. a) ZCEÚ  [údaje v centrální evidenci účtů] 
Doporučujeme vyjasnit poslední větu důvodové zprávy k tomuto bodu 
„V případě této změny se tedy jedná o obecné doplnění údajů o 
bezpečnostních schránkách párově k údajům o účtech“.  
 
Odůvodnění: Není jasné, co se myslí slovem „párově“. 

Vyhověno. 
Uvedená věta v důvodové zprávě byla upravena následujícím 
způsobem: 
„V případě této změny se tedy jedná o obecné doplnění údajů o 
bezpečnostních schránkách párově k údajům o účtech“. 

25. Česká národní banka 96. D K § 4 písm. d) bod 3) ZCEÚ [údaje v centrální evidenci účtů] 
Doporučujeme sladit důvodovou zprávu s textem návrhu zákona.  
 
Odůvodnění: V důvodové zprávě se mluví o svěřenském fondu, 
nicméně do § 4 písm. d) bodu 3 návrhu novelizovaného ZCEÚ se nově 
vkládají slova „nebo bezpečnostní schránky pronajaté pro takový 
majetek“. 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva nově zní: 

„V souladu s čl. 19 V. AML směrnice se doplňuje centrální evidence 
účtů, analogicky ke stávající evidenční povinnosti ve vztahu k účtům, 
o údaje sloužící k identifikaci příslušného svěřenského fondu či jiného 
majetku bez právní osobnosti, pro něž je pronajata bezpečnostní 
schránka.“ 
 

25. Česká národní banka 97. D K  § 13 odst. 1 ZCEÚ [přestupky] 
Doporučujeme spojku „a“ nahradit slovem „nebo“. 
Odůvodnění: Doporučujeme spojku „a“ mezi požadavkem na 
stanovený způsob a požadavkem na lhůtu nahradit spojkou „nebo“, tak 
aby Česká národní banka mohla postihnout i jen nepředání stanoveným 
způsobem nebo jen předání pozdní po stanovené lhůtě. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

25. Česká národní banka 98. D K návrhu změny zákona o veřejných rejstřících 
K § 7 a § 65a, odst. 2, písm. b) novely ZoVR 
Doporučujeme zavedení zkratky „zahraniční svěřenský fond“ již v § 7 

Vyhověno. 
Definice svěřenského fondu byla přesunuta do § 7 odst. 2. 
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zákona. 
 
Odůvodnění: Zkratku „zahraniční svěřenský fond“ zavádí zákon až 
v § 65a zákona, ačkoli tento pojem používá již v § 7. 

 

25. Česká národní banka 99. D K § 125a novely ZoVR 
Doporučujeme odkaz na zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 
ve znění pozdějších předpisů, nahradit odkazem na „zákon upravující 
sdružování občanů“. 
 
Odůvodnění: Je nezvyklé takto odkazovat na český právní předpis 
v normativním textu, odkazuje se přímo na zákon, bez uvedení jeho 
označení ve Sbírce zákonů, nebo na zákon upravující příslušnou 
materii. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 1. D k Části první čl. I: 
k bodu 5 (§ 2 odst. 1 písm. b) bodu 7): 

- za slovem „zástupce“, v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. f) 
a odst. 9 Legislativních pravidel vlády, vypustit čárku 

Vyhověno jinak. 
Bod byl upraven následovně: 
„5. V § 2 odst. 1 písm. b) se na konci bodu 7 doplňují slova „s 
výjimkou vázaného zástupce,“.“. 

38. Hlavní město Praha 2. D k bodu 49 (§ 9 odst. 1 písm. c)): 
- slova „se na konci textu písmene c) doplňuje slovo 

„nebo““ nahradit slovy „se na konci písmene c) čárka 
nahrazuje slovem „nebo“ 

Vyhověno jinak. 
Bod byl upraven následovně: 
„49. V § 9 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje slovo „nebo“.“ 

38. Hlavní město Praha 3. D k bodu 53 (§ 9 odst. 3): 
- za text „§ 9 odst. 3“ vložit slova „větě první“ 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 4. D k bodu 72 (§ 12 odst. 3): 
- ve větě první, v souladu s čl. 45 odst. 6 a 7 

Legislativních pravidel vlády, k předpisu Evropské unie 
učinit odkaz na poznámku pod čarou a v poznámce pod 
čarou uvést úplnou citaci tohoto předpisu  

Nevyhověno. 
Legislativní pravidla vlády připouští i citaci předpisu přímo v textu. 

38. Hlavní město Praha 5. D k bodům 96, 98 a 106 (§ 21 odst. 2 až 4 a § 21a odst. 2): 
- slova „se text „a h)“ nahrazuje textem „, h) a l)““, 

v souladu s čl. 57 odst. 3 a odst. 4 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „se slova 
„a h)“ nahrazují slovy „, h) a l)““ 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 6. D k bodu 101 (§ 21 odst. 8): 
- za text „§ 21 odst. 8“ vložit slova „větě druhé“ 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 7. D k bodu 102 (§ 21 odst. 9): 
- za text „§ 21 odst. 9“ vložit slova „větě první“ 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
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38. Hlavní město Praha 8. D k bodu 115 (§ 24a odst. 1): 
- poslední větu, v souladu s čl. 57 odst. 5 Legislativních 

pravidel vlády, nahradit větou: „Poznámka pod čarou č. 
32 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod 
čarou.“ 

Vysvětleno. 
Platné znění zákona naneštěstí obsahuje dvě poznámky pod čarou č. 32, 
přičemž se má zrušit pouze jedna z nich. Novelizační bod tak 
identifikuje, o kterou z poznámek č. 32 se jedná. 

38. Hlavní město Praha 9. D k bodu 124 (§ 25a): 
- číslo 40, v souladu s čl. 47 odst. 3 Legislativních 

pravidel vlády, nahradit číslem „39“ (neboť dosavadní 
počet poznámek pod čarou je 38) 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 10. D k bodu 134 (§ 27 odst. 3): 
- slova „doplňuje věta“ nahradit slovy „doplňují věty“ 

(neboť se doplňují 2 věty) 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 11. D k bodu 135 (§ 27 odst. 4): 
- za text „§ 27 odst. 4“ vložit slova „větě druhé“ 

Nevyhověno. 
Slova „příslušné profesní“ se mají doplnit do obou vět tohoto 
ustanovení; při postupu navrhovaném HMP by formulace věty první 
neodpovídala vymezení pojmů v § 4. 

38. Hlavní město Praha 12. D k bodu 140 (§ 30a odst. 1): 
- za text „§ 30a odst. 1“ vložit slova „větě druhé“ 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 13. D k bodu 208 (§ 51 a 51a): 
- v úvodní části slova „§ 51 a § 51a“, v souladu s čl. 70 

odst. 1 Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „§ 
51 a 51a“ 

Vyhověno jinak. 
Po úpravách novelizačního bodu zní jeho úvodní část pouze „§ 51 zní:“. 

38. Hlavní město Praha 14. D k bodu 214 (§ 52a odst. 3): 
- text „§52a“ nahradit textem „§ 52a“ 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 15. D k Části druhé čl. III: 
k bodu 19 (§ 108i): 

- zrušit číselné označení odstavce (neboť je pouze 1 
odstavec) 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 16. D k bodu 21 (§ 110 odst. 3): 
- za text „§ 110 odst. 3“ vložit slova „úvodní části“ 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 17. D k bodu 29 (§ 116 písm. b): 
- před slova „s výjimkou internetových her“ vložit čárku 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 18. D k bodu 36 (§ 121 odst. 3): 
- navrhovaný text nahradit textem: „V § 121 odst. 3 větě 

první se slova „osobě pověřené dozorujícím orgánem“ 

Vysvětleno. 
Specifikace věty není zapotřebí, protože je novelizační bod jednoznačný 
i bez ní. 
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nahrazují slovy „dozorujícímu orgánu“, ve větě třetí se 
slova „osoba pověřená dozorujícím orgánem“ nahrazují 
slovy „dozorující orgán“ a ve větě čtvrté se slova 
„Osoba pověřená dozorujícím orgánem“ nahrazují slovy 
„Dozorující orgán“.“ 

38. Hlavní město Praha 19. D k bodu 38 (§ 121 odst. 5): 
- za text „§ 121 odst. 5“ vložit slova „větě třetí“ 

Vysvětleno. 
Specifikace věty není zapotřebí, protože je novelizační bod jednoznačný 
i bez ní. 

38. Hlavní město Praha 20. D k bodu 39 (§ 121 odst. 6): 
- navrhovaný text nahradit textem: „V § 121 odst. 6 větě 

druhé se slova „ředitel celního úřadu“ nahrazují slovy 
„dozorující orgán“ a ve větě páté se slova „osoba 
pověřená dozorujícím orgánem“ nahrazují slovy 
„dozorující orgán“.“ 

Vysvětleno. 
Specifikace věty není zapotřebí, protože je novelizační bod jednoznačný 
i bez ní. 

38. Hlavní město Praha 21. D k bodu 43 (§ 122 odst. 2 písm. b)): 
- slova „se text „nebo h)“ nahrazuje textem „, h), j) nebo 

k)““, v souladu s čl. 57 odst. 3 a odst. 4 písm. f) 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „se slova 
„nebo h)“ nahrazují slovy „, h), j) nebo k)““ 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 22. D k bodu 45 (§ 123 odst. 2 písm. h)): 
- slovo „slovem“ nahradit slovem „slovy“ 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 23. D k bodu 53 (§ 123 odst. 8 písm. a)): 
- slova „se text „l), n), p), w) nebo y)“ nahrazuje textem 

„k), m), o) nebo w)““, v souladu s čl. 57 odst. 3 a odst. 4 
písm. f) Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „se 
slova „l), n), p), w) nebo y)“ nahrazují slovy „k), m), o) 
nebo w)““ 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 24. D k bodu 54 (§ 123 odst. 8 písm. b)): 
- slova „se text „k), m), o), q), r) nebo t)“ nahrazuje 

textem „j), l), n), p), q) nebo s)““, v souladu s čl. 57 odst. 
3 a odst. 4 písm. f) Legislativních pravidel vlády, 
nahradit slovy „se slova „k), m), o), q), r) nebo t)“ 
nahrazují slovy „j), l), n), p), q) nebo s)““ 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 25. D k bodu 55 (§ 123 odst. 8 písm. c)): 
- slova „se text „j), s), u), v), x) nebo z)“ nahrazuje textem 

„r), t), u), v) nebo x)““, v souladu s čl. 57 odst. 3 a odst. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
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4 písm. f) Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy 
„se slova „j), s), u), v), x) nebo z)“ nahrazují slovy „r), 
t), u), v) nebo x)““ 

38. Hlavní město Praha 26. D k bodu 56 (§ 123 odst. 9 písm. a)): 
- slova „nahrazuje textem „k) nebo w)““, v souladu s čl. 

57 odst. 3 a odst. 4 písm. f) Legislativních pravidel 
vlády, nahradit slovy „nahrazují slovy „k) nebo w)““ 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 27. D k bodu 57 (§ 123 odst. 9 písm. b)): 
- slova „se text „e), f), g), h), j), k) nebo n)“ nahrazuje 

textem „d), e), f), g), i), j), m), x) nebo y)““, v souladu 
s čl. 57 odst. 3 a odst. 4 písm. f) Legislativních pravidel 
vlády, nahradit slovy „se slova „e), f), g), h), j), k) nebo 
n)“ nahrazují slovy „d), e), f), g), i), j), m), x) nebo y)““ 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 28. D k bodu 58 (§ 123 odst. 9 písm. c)): 
- slova „se text „o), p), q), s) nebo t)“ nahrazuje textem 

„n), o), p), r) nebo s)““, v souladu s čl. 57 odst. 3 a odst. 
4 písm. f) Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy 
„se slova „o), p), q), s) nebo t)“ nahrazují slovy „n), o), 
p), r) nebo s)““ 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 29. D k bodu 59 (§ 123 odst. 9 písm. d)): 
- slova „se text „d), i), m), r), u), v) nebo w)“ nahrazuje 

textem „h), l), q), t), u) nebo v)““, v souladu s čl. 57 
odst. 3 a odst. 4 písm. f) Legislativních pravidel vlády, 
nahradit slovy „se slova „d), i), m), r), u), v) nebo w)“ 
nahrazují slovy „h), l), q), t), u) nebo v)““ 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 30. D k bodu 61 (§ 123 odst. 10 písm. c)): 
- slova „se text „c) nebo d)“ nahrazuje textem „c), d) nebo 

f)““, v souladu s čl. 57 odst. 3 a odst. 4 písm. f) 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „se slova 
„c) nebo d)“ nahrazují slovy „c), d) nebo f)““ 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 31. D k bodu 62 (§ 123 odst. 10 písm. d)): 
- slova „se text „a) nebo b)“ nahrazuje textem „a), b) nebo 

h)““, v souladu s čl. 57 odst. 3 a odst. 4 písm. f) 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „se slova 
„a) nebo b)“ nahrazují slovy „a), b) nebo h)““ 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBMFJ5PRY)



 
 
 

38. Hlavní město Praha 32. D k Části osmé čl. XIV: 
k úvodní části: 

- za slova „ve znění“, v souladu s čl. 65 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, vložit slova „zákona č. 
396/2012 Sb. a“ 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 33. D k Části desáté čl. XVII: 
k úvodní části: 

- navrhovaný text, v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, nahradit textem: „V § 53 odst. 1 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona 
č. 458/2011 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 
368/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb. a zákona č. 
94/2018 Sb., se na konci písmene c) doplňuje bod 4, 
který zní:“ 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 34. D k Části jedenácté čl. XVIII: 
k úvodní části: 

- za slova „Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a 
mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní 
bance,“, v souladu s čl. 61 Legislativních pravidel vlády, 
vložit slova „ve znění pozdějších předpisů,“ 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 35. D k Části dvanácté čl. XIX: 
k bodu 3 (§ 1 odst. 4 písm. c)): 

- slova „se text „až g)“ nahrazuje textem „a b)““, 
v souladu s čl. 57 odst. 3 a odst. 4 písm. f) Legislativních 
pravidel vlády, nahradit slovy „se slova „až g)“ 
nahrazují slovy „a b)““ 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 36. D k Části patnácté čl. XXII: 
k bodu 12 (§ 68 odst. 3): 

- slova „vkládá text „nebo 2““, v souladu s čl. 57 odst. 3 a 
odst. 4 písm. e) Legislativních pravidel vlády, nahradit 
slovy „vkládají slova „nebo 2““ 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 37. D k bodu 15 (§ 93 odst. 1): 
- slova „se text „a 92“ nahrazuje textem „, 82 odst. 1 a § 

92““, v souladu s čl. 57 odst. 3 a odst. 4 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „se slova 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
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„a 92“ nahrazují slovy „, 82 odst. 1 a § 92““ 

38. Hlavní město Praha 38. D k bodu 21 (§ 125a odst. 1): 
- slova „podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, ve znění pozdějších předpisů,“, v souladu s čl. 
45 a 47 Legislativních pravidel vlády, nahradit odkazem 
na poznámku pod čarou a v poznámce pod čarou uvést 
úplnou citaci tohoto jiného právního předpisu 

Vyhověno jinak. 
Slova „podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění 
pozdějších předpisů,“ byla nahrazena slovy „podle zákona upravující 
sdružování občanů“. Plnou citaci nepovažujeme za nutnou.  

38. Hlavní město Praha 39. D k Části sedmnácté čl. XXIV: 
k bodu 22 (§ 9 odst. 2): 

- za text „§ 9 odst. 2“ vložit slova „větě druhé“ 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 40. D k Části osmnácté čl. XXVI: 
- text „(ST 391)“, v souladu s čl. 61 Legislativních 

pravidel vlády, nahradit čárkou 

Nevyhověno. 
Čl. 1 Legislativních pravidel vlády neřeší situaci, kdy se novelizuje 
právní předpis, který je zatím v legislativním procesu. V takovém 
případě je nutné předpis jednoznačně identifikovat, čehož lze dosáhnout 
právě uvedením čísla sněmovního tisku. 

39. Hospodářská 
komora České 

republiky 

1. Z Zásadní obecná připomínka k předkládanému materiálu 
Jak se Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) 
vyjádřila ve svých připomínkách k návrhu nového zákona o evidenci 
skutečných majitelů, souběžně předkládanému Ministerstvem 
spravedlnosti, považovali bychom za přiměřený postup při transpozici 
již existující, avšak jen nově revidované evropské směrnice16 
legislativní zdrženlivost. Tou rozumíme novelizaci již existujících 
právních předpisů – stejně jako na evropské úrovni, kdy došlo „jen“ 
k revizi směrnice, nikoli k vytvoření nového předpisu. Jsme navíc 
přesvědčeni, že je zvolený paralelní postup spojen i s určitým rizikem 
v rámci následného legislativního procesu. V tomto kontextu mohla být 
například ta stávající ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., která upravují 
problematiku skutečného majitele, ve vybraných aspektech přiměřeně 
rozšířena namísto navrhovaného odkazu na nový zvláštní právní 
předpis. 

Bere se na vědomí. 

39. Hospodářská 
komora České 

republiky 

2. Z Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému materiálu 
Připomínka k Části první Změna zákona o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, Čl. I, k 
novelizačním bodům 85 a 182 – § 15a a § 44a  
Navrhujeme v § 15a zcela vypustit odstavce 2 a 3, zároveň 
odpovídajícím způsobem upravit znění nově navrhovaného § 44a. 

Nevyhověno. 
Jedná se o transpoziční ustanovení čl. 30 odst. 4 AML směrnice, které 
zní následovně: „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 

 
1 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. 
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Odůvodnění: Navržená úprava zavádí pro povinné osoby novou 
povinnost. HK ČR dlouhodobě vystupuje proti tendenci přenášet 
kontrolní roli státu na soukromé subjekty, které mají stále šířeji 
nahrazovat či suplovat kontrolní funkce státu. Domníváme se, že účelu 
navržené úpravy je dostatečně dosahováno již stávající úpravou 
zákona, zejména ustanovením § 18 odst. 1 ve spojení s § 6 odst. 1 
písm. g), § 9 odst. 6 písm. a) a § 9 odst. 7, kdy povinná osoba v případě 
zjištěných „nesrovnalostí“, které klient ani na výzvu neodstraní nebo 
nevysvětlí, činí oznámení podezřelého obchodu FAÚ. Z důvodu 
procesní ekonomie a s ohledem na vládou deklarovaný obecný zájem 
nezvyšovat administrativní zátěž podnikatelů (zde v postavení 
povinných osob) nevidíme principiální překážky bránící tomu, aby 
FAÚ jednou obdržené oznámení o „nesrovnalosti“ sám postoupil 
soudu, příslušnému k řízení o „nesrovnalosti“ ve věcech evidence 
skutečných majitelů. 
Vzhledem k až milionové výši pokuty (podle nově navrhovaného znění 
§ 44a) navíc hrozí, že povinné osoby v obavě ze sankce, nehledě na 
administrativní zátěž, zahltí příslušné soudy masově podávanými 
oznámeními. 

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.“ 
 
Cílem tohoto ustanovení, které doplňuje a navazuje na úpravu evidence 
skutečných majitelů ve speciálním zákoně, je přispět k tomu, aby údaje 
v této evidenci skutečných majitelů byly správné a úplné. V této 
souvislosti podle předkladatele nejde pro naplnění smyslu a účelu AML 
směrnice jiný postup. 
 
Vlastní šetření povinné osoby je tedy jedním z mechanismů, kterým je v 
souladu požadavkem směrnice zajišťována adekvátnost, aktuálnost a 
přesnost údajů uchovávaných v evidenci skutečných majitelů.  
 
Souhrnem lze říci, že návrh, který v tomto směru představuje minimální 
transpozici, předejde plýtvání zdroji v nízkorizikových situacích 
(vyčerpání kapacit Úřadu na administrativní činnosti) a dále umožní 
využití synergického efektu mezi povinnými osobami, kdy z důkladně 
provedené složky kontroly klienta týkající se zjišťování skutečného 
majitele nebude benefitovat AML/CFT režim pouze jen v kontextu 
dané povinné osoby, ale prostřednictvím aktualizované evidence 
skutečných majitelů rovněž AML/CFT režim v kontextu všech 
povinných osob využívajících uvedenou evidenci. 
 
Zároveň se však na základě připomínek zmírňuje znění § 15a odst. 1 a 
2, které zní: 
 
„(1) Má-li povinná osoba důvodně zato, že při provádění identifikace 
nebo kontroly klienta zjistila, že údaje v evidenci skutečných 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. Pokud je to vzhledem k okolnostem účelné, povinná osoba 
umožní klientovi se k této nesrovnalosti vyjádřit. 
(2) Neodstraní-li nebo nevyvrátí-li klient nesrovnalost bez zbytečného 
odkladu od upozornění podle odstavce 1, oznámí povinná osoba 
nesrovnalost soudu, který je příslušný k řízení o nesrovnalosti podle 
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zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů.“ 
 

39. Hospodářská 
komora České 

republiky 

3. Z Připomínka k Části první Změna zákona o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, Čl. I, k 
novelizačnímu bodu 89 – § 16 odst. 1  
Navrhujeme tento novelizační bod zcela vypustit. 
 
Odůvodnění: Nově navrhovaná písmena e) a f) považujeme za 
nadbytečná, zakládající neúměrnou administrativní zátěž pro 
podnikatele. Původní rozsah uchovávaných údajů je přiměřený. 

Nevyhověno. 
Jedná se o transpoziční ustanovení a připomínce nelze vyhovět 
vzhledem k požadavkům AML směrnice. Na základě této, ale i dalších 
připomínek, nicméně navrhujeme reformulovat § 16 následujícím 
způsobem, tak aby na jedné straně nedocházelo k přílišné 
administrativní zátěži, ale zároveň abychom dostáli požadavkům 
mezinárodních standardů: 
 

 „§ 16 

Uchovávání údajů povinnou osobou 

(1) Povinná osoba uchovává způsobem a v rozsahu, který zajistí 
průkaznosx;t jednotlivých obchodů a postupů s nimi spojených, po 
dobu 10 let od uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo 
od ukončení obchodního vztahu s klientem  
a) identifikační a další údaje získané podle § 8 odst. 1 až 3 v rámci 

identifikace klienta nebo na základě přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího informace doprovázející bezhotovostní 
převody peněžních prostředků20), 

b) kopie dokladů předložených k identifikaci, byly-li pořizovány, 
c) údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci klienta, 
d) informace a kopie dokumentů získané v rámci kontroly klienta 

podle § 9, 
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 
obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta, 

e) záznamy o veškerých krocích uskutečněných v rámci identifikace a 
kontroly klienta, včetně informací o případných obtížích 
souvisejících s těmito kroky, 

f) záznamy o postupu při posouzení a stanovení rizikového profilu 
klienta, včetně volby odpovídajících opatření užitých vůči 
klientovi a při posouzení skutečností souvisejících s podáním 
oznámení o podezřelém obchodu, 

e) g) dokumenty odůvodňující výjimku z identifikace a kontroly klienta 
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podle § 13a a 
f) h) v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci 

nebo číslo jednací rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka. 
 
        (2) Údaje a doklady o obchodech spojených s povinností 

identifikace uchovává povinná osoba 10 let po uskutečnění 
obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu. 

 
       (3) Povinná osoba uchovává údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 

způsobem a v rozsahu, který zajistí průkaznost jednotlivých 
obchodů a postupů s nimi spojených. 

(34) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. i) a j) uchovává 
údaje a doklady po dobu 10 let po ukončení obchodu nebo obchodního 
vztahu, byla-li hodnota obchodu 10 000 EUR nebo vyšší; v ostatních 
případech 5 let po ukončení obchodu. 

(45) Lhůta podle odstavců 1 až 3 začíná běžet prvním dnem 
kalendářního roku měsíce následujícího po roce měsíci, ve kterém byl 
uskutečněn poslední úkon obchodu známý povinné osobě. Po uplynutí 
této lhůty zajistí příslušný správce výmaz uchovávaných údajů a zničení 
dokladů.“ 

Příslušná část DZ bude změněna takto: 

„K písmeni e) 

Nově se stanoví povinnost uchovávat informace o všech krocích 
uskutečněných v rámci identifikace a kontroly klienta, včetně informací 
o případných obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta. Na 
rozdíl od nově navrhovaného znění písmene f) obsahuje toto písmeno 
informace týkající se procesů uvnitř povinné osoby. 

K písmeni f) 

Navrhovaná úprava nově zahrnuje mezi povinně uchovávané údaje 
rovněž záznamy o veškeré komunikaci s klientem vedené v rámci 
obchodu nebo obchodního vztahu, včetně informací o případných 
obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta.  
Výslovně se stanoví povinnost uchovávat záznamy o procesu rizikové 
kategorizace klienta. Tyto záznamy mohou být v případě zpětné 
rekonstruovatelnosti případu legalizace výnosů z trestné činnosti 
či financování terorismu významným mezičlánkem.“ 

39. Hospodářská 
komora České 

4. Z Připomínka k Části první Změna zákona o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, Čl. I, k 

Nevyhověno. 
Na základě velmi silné kritiky ze strany výboru Moneyval Rady Evropy 
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republiky novelizačnímu bodu 92 – § 18 odst. 1  
Navrhujeme tento novelizační bod zcela vypustit. 
 
Odůvodnění: Navrhujeme ponechat původní znění, tedy oznámení do 5 
kalendářních dnů. Předkladatel by měl případnou potřebu zrušení 
objektivní lhůty doložit přesvědčivou statistikou škod způsobených její 
dosavadní existencí. Nejsou-li takové důkazy, nelze návrh kvalifikovat 
jinak než jako neproporcionální zvyšování regulatorní zátěže. 

z 5. kola hodnocení se ruší objektivní lhůta pro podání podezřelého 
obchodu. Z hlediska aplikační praxe tato úprava nepředstavuje pro 
povinné osoby žádnou změnu, protože už v současném znění  
§ 18 odst. 1 je uvedeno, že oznámení o podezřelém obchodu musí být 
podáno „bez zbytečného odkladu“ a v případě, že hrozí nebezpečí 
z prodlení, dokonce „neprodleně po jeho zjištění“.  
 

39. Hospodářská 
komora České 

republiky 

5. Z Připomínka k Části první Změna zákona o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, Čl. I, k 
novelizačnímu bodu 112 – § 22a  
Navrhujeme tento novelizační bod zcela vypustit. 
 
Odůvodnění: Odůvodnění nezbytnosti zavádět institut odpovědné 
osoby odkazem na nutnost implementace není korektní. Právo EU totiž 
pouze umožňuje, nikoliv nařizuje zavedení zvláštního institutu. 
Předkladatel tak v rozporu s Metodickou pomůckou pro prevenci 
nadbytečné regulatorní zátěže při implementaci práva EU vydané 
Úřadem vlády ČR v roce 2016 navrhuje tzv. neminimalistickou 
implementaci. Předkladatel pro přesvědčivost musí doložit fakty škod 
způsobených dosavadní absencí ustanovení v našem právním řádu. 
Jinak je třeba navrhované ustanovení § 22a odstranit pro jeho 
nadbytečnost a nelogičnost. Podle aplikační praxe známé HK ČR se 
aktuálně v rámci systému vnitřních zásad ustanovují zodpovědné 
osoby, které jsou většinou právními zástupci dané společnosti a mají 
dostatečné znalosti v této problematice. 

Nevyhověno. 
Čl. 46 odst. 4 AML směrnice nedává členským státům možnost 
diskrece, jak se na první pohled zdá. Slovo „případně“ použité v daném 
ustanovení ve skutečnosti vyjadřuje, že se ustanovení vztahuje pouze 
k těm povinným osobám, jež mají správní radu, tedy nikoli například 
k těm, jež jsou fyzickou osobou. Tento závěr je potvrzen i faktem, že 
směrnice ve svém čl. 59 odst. 1 písm. d) nesplnění uvedené povinnosti 
zařazuje mezi vybrané delikty, na něž se vztáhne úprava sankcí podle 
tohoto článku. 
 

39. Hospodářská 
komora České 

republiky 

6. Z Připomínka k Části první Změna zákona o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, Čl. I, k 
novelizačním bodům 180 a 181 – § 44  
Požadujeme snížit navrhované mezní hranice pokut. 
 
Odůvodnění: Nepovažujeme za dostatečné odůvodňovat zvýšení sankcí 
odkazem na možnou výši pokuty za porušení jiných právních předpisů 
nebo na pouhý nesoulad s doporučeními FATF. Jakkoliv rozumíme i 
odrazující funkci nastavení sankčního systému, měl by přihlížet k 
rámcovým majetkovým poměrům osob, které mohou potenciálně 
porušit zákonné povinnosti. Kupříkladu provozovatelé hazardních her 
sdružení v HK ČR poukazují na souhrnný hospodářský výsledek 
legálních provozovatelů hazardních her za rok 2018, ze kterého je 
zřejmé, jakým způsobem v praxi funguje nová právní úprava v oblasti 
hazardních her, kdy nelze hovořit o jakékoliv mimořádné ziskovosti 
v tomto odvětví podnikání. Uvedené zvyšování sankcí ve spojení 

Nevyhověno. 
K bodu 180 
V případě bodu 180 byla změna motivována typovou závažností 
předmětných přestupků. Identifikace klienta je totiž pro AML/CFT 
režim zcela zásadní, protože bez ní nejsou zachovány stopy po 
přesunech majetku, což pachateli umožňuje přerušit stopu mezi 
trestným činem a výnosy z něj. Rovněž neprovedení kontroly klienta 
má zásadní dopad na ML/FT prevenci, jelikož je to právě tento institut, 
který vede k systematickému odhalování podezřelých obchodů 
povinnou osobou. Jeho neuplatnění tedy vede k tomu, že ačkoli je 
v případě těchto obchodů zaznamenána jejich stopa, nedojde k odhalení 
prvku podezřelosti, což znamená, že se mohou uskutečnit zcela 
nerušeně. Toto vyústí ve zmaření všech navazujících činností, jako je 
například uchovávání údajů ve smyslu § 16. V důvodové zprávě je coby 
podpůrný argument použito srovnání s horní hranicí sazby pokuty za 
přestupky spočívající právě v povinnosti uchovávat údaje a neprovést 
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s regulatorním prostředím daným platným zákonem o hazardních hrách 
a zákonem o dani z hazardních her má až rdousící účinky na legální 
podnikání v tomto odvětví.  

podezřelý obchod, a je poukázáno na to, že splnění těchto povinností je 
nevyhnutelně podmíněno provedením identifikace a kontroly klienta. 
V tomto směru je tedy podle našeho názoru srovnání na místě, přičemž 
nejde o argumentaci opírající se o srovnání s jinými právními předpisy. 
 
K bodu 181 
Bod 181 představuje transpozici čl. 59 odst. 1 až 3 V. AML směrnice, 
který stanoví ve vybraných případech minimální horní hranice sazeb 
pokut, od nichž se nelze odchýlit. V tomto kontextu je třeba upozornit i 
na to, že uvedené ustanovení bylo obsaženo již ve IV. AML směrnici a 
v souvislosti s jeho nedostatečnou transpozicí bylo s Českou republikou 
zahájeno řízení o porušení povinnosti (infringement proceedings). 

39. Hospodářská 
komora České 

republiky 

7. Z Připomínka k Části druhé Změna zákona o hazardních hrách, Čl. III, k 
novelizačnímu bodu 11 – § 59  
Požadujeme buď příslušným způsobem na jisto postavit a upravit jiné 
ustanovení zákona, anebo alespoň v důvodové zprávě explicitně uvést, 
že vypuštění § 59 má naplnit záměr ministerstva znemožnit 
provozování garantovaných turnajů (z důvodu jejich obzvláštní 
společenské škodlivosti?). 

Vysvětleno. 
Cílem novelizačního bodu není znemožnění provozování 
garantovaných turnajů, ale naopak jde o snížení rozsahu regulace 
obsažené v návrhu zákona, kdy tyto turnaje nemají být zvláštním 
způsobem regulovány, protože postačí použití obecné úpravy regulace 
hazardních her podle zákona o hazardních hrách. 
 
Nad rámec připomínky lze uvést, že § 59 zákona o hazardních hrách má 
být zrušen v tzv. „sazbovém balíčku“ (ST 509). Z opatrnosti se však 
ponechává vypuštění tohoto ustanovení i v předkládaném návrhu 
zákona s tím, že se případně tento novelizační bod vypustí v případě, 
kdy bude toto ustanovení skutečně zrušeno. 

39. Hospodářská 
komora České 

republiky 

8. D Doporučující připomínka k předkládanému materiálu 
Připomínka k Části první Změna zákona o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, Čl. I, k 
novelizačnímu bodu 154 – § 35 odst. 1 písm. b)  
Doporučujeme zvážit vypuštění tohoto novelizačního bodu, anebo 
doplnit příslušnou část důvodové zprávy. 
 
Odůvodnění: Z pohledu povinných osob není očividná nezbytnost 
přenesení kompetencí z FAÚ na Celní správu ČR. Podnikatelská 
veřejnost by uvítala pokračování trendu, kdy se personální a odborná 
kapacita celních úřadů soustřeďuje na klíčové, tradiční kompetence, 
zejména v oblasti přeshraničních aktivit a správy spotřebních daní, 
v čemž patří k nejprogresivnějším v EU. Předpokládáme, že 
předkladatel provedl analýzu účelnosti podobného přeskupení 
kompetencí v rámci resortu financí, proto by bylo vhodné výstupy 
provedené analýzy doložit v důvodové zprávě. 

Nevyhověno. 
Nejde o nijak zásadní změnu, protože již podle stávající právní úpravy 
je Celní správa České republiky jedním z dozorčích úřadů nad 
dodržováním AML zákona, ale pouze u některých typů hazardních her 
(u držitelů povolení k umístění herního prostoru). Touto novelou 
dochází ke změně stavu v tom smyslu, že Celní správa České republiky 
bude vykonávat AML dohled nad všemi subjekty, nad kterými bude 
vykonávat dohled nad dodržováním zákona o hazardních hrách. 

45. Komora daňových 
poradců 

1. Z Obecná připomínka – tato připomínka je zásadní Vyhověno částečně. 
Z hlediska správního trestání lze v případě Komory daňových poradců 
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Správní trestání 
I když je systém správního trestání profesními samosprávami 
odlišný, jde o uspořádání, které je dané charakterem jejich pozice. Z 
pohledu teorie správního práva je disciplinární, resp. kárná 
odpovědnost a odpovědnost přestupková nesmísitelná (viz 
kterákoliv učebnice správního práva), bohužel je však nesmísitelná i 
z pohledu praxe. Odpovědnost některých profesí, jež je řešena 
samosprávnými organizacemi, je založena na registračním principu 
jejich členů, jež je vždy osobní. U odpovědnosti za přestupek tomu 
tak není. Přitom přestupek podle zvláštního zákona a kárné (a stejně 
tak disciplinární) provinění jsou v pozici navrhované úpravy často v 
jednočinném souběhu. Představa, že dojde k jejich oddělení ve 
smyslu hmotněprávním i procesním, je zcela odtržená od reality. 
Pouze ve vztahu ke kárným proviněním je zde dána pravomoc 
komor podle zvláštního zákona, pouze na tyto provinění je nastaven 
vnitřní mechanismus jejich prošetření a je na ně rovněž nastaven i 
příslušný proces, jímž kárné/disciplinární řízení probíhá. Toto je 
podřízeno jinému, v zásadě přísnějšímu předpisu, na který jsou 
nastaveny i vnitřní pravidla komor, jež jsou stanovena zákonem. Z 
organizačních předpisů, jimiž jsou jednotlivé komory upraveny 
(Komora daňových poradců, ČAK, Notářská Komora) nevyplývá 
ani oprávnění jejich jednotlivých orgánů k projednání přestupků, ani 
vnitřní hierarchii, která je k vedení přestupkového řízení nutná. 
Krom uvedeného, pro účely přestupkového řízení není daňový 
poradce zbaven povinnosti mlčenlivosti (jiný postup by vyžadoval 
výrazný koncepční zásah do zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém 
poradenství a Komoře daňových poradců ČR, jež je na první pohled 
v rozporu s ústavním pořádkem a tezemi nezávislosti advokacie a 
její ochrany, jak je vyslovil Ústavní soud  
Směrnice ostatně neobsahuje žádný požadavek na změnu 
dosavadního uspořádání a tento požadavek nevyslovil ani výbor 
MONEYVAL. Pokud jde o porovnání sankcí, zapomíná předkládací 
zpráva na to, že komorový systém obsahoval a obsahuje dosud 
oproti platné AML/FT úpravě zcela zásadní sankce v podobě 
vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců nebo pozastavení výkonu 
daňového poradenství až na dobu jednoho roku, což jsou sankce 
mnohem více odrazující než sankce finanční. Zkušenosti s 
vymáháním pokut uložených v disciplinárním řízení daňovému 
poradci jsou stále tytéž, od jistého limitu (který vyjadřuje právě 
zákonem stanovená horní hranice, mnohdy však podstatně méně) 
jsou tyto sankce reálně nevymahatelné a pouze strhávají povinné do 

akceptovat, za předpokladu zachování principu rovnosti, v případech, 
kdy bude Komora daňových poradců vést řízení o porušení povinnosti 
podle AML zákona, že toto řízení bude řízením kárným a nikoliv 
řízením přestupkovým. Pouze v případě řízení vedených Úřadem, tedy 
zejména pokud Komora daňových poradců nezahájí v zákonem 
stanovené lhůtě kontrolu, se bude jednat o přestupek. 
 
Za účelem zachování principu rovnosti je však pro účely ochrany zájmu 
chráněného AML zákonem nutné změnit stávající disciplinární řízení 
následujícím způsobem.  
 
Hmotněprávní požadavky AML zákona musí být plně reflektovány 
v disciplinárním řízení. Při naplnění totožné skutkové podstaty tak musí 
být totožná výše sankcí, přičemž druhy sankcí musí plnit tentýž účel, 
byť s přihlédnutím ke specifikům této právní profese (např. lze zákaz 
činnosti podle AML zákona nahradit vyškrtnutím ze seznamu daňových 
poradců apod.). Výše a druhy sankcí pak plynou z AML směrnice, tj. 
jedná se o implementaci evropského práva. 
 
 Z hlediska procesněprávního pak musí mít komora k dispozici obdobné 
právní instrumenty jako „klasický“ správní orgán jako např. 
pořádkovou pokutu či předvedení svědka. 
 
Dále se na žádost připomínkového místa při ústním vypořádání klade 
důraz v případě daňového poradce na osobní odpovědnost těchto osob 
tam, kde ji lze spravedlivě požadovat (viz § 50b AML zákona). 
 
Tyto požadavky jsou upraveny v rámci navrhované úpravy na základě 
této připomínky. 
 
Zároveň pro zvýšení ochrany údajů obsažených v § 26 a 27 AML 
zákona se zakotvuje pravomoc příslušné profesní komory vést řízení o 
protiprávním jednání zaměstnance, resp. osoby pracující pro příslušníka 
právní profese, která může naplnit skutkovou podstatu ukotvenou v § 
43 a 50a AML zákona, což je aspekt mlčenlivosti, který byl doposud 
opomenut. 
 
Z hlediska zachování exkluzivity trestání příslušníků profesních komor 
pouze samosprávnými stavovskými komorami je nutno pak uvést, že i 
na základě návrhů jiných připomínkových míst bude zachována 
pravomoc Úřadu tak, jak byla původně navrhována, tj. protiprávní 
jednání, které Úřad odhalí, bude stíhat v rámci přestupkového řízení 
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dluhové pasti, včetně úpadku.  
Je prokázanou zkušeností z jiných oborů správního trestání, že 
drakonická výše sankcí v jednotlivých předpisech nemá žádný 
odrazující charakter pro pachatele správních deliktů (pokud jejich 
účelem není přímá likvidace pachatele). Tím spíše, že judikatura v 
rámci správního trestání etablovala požadavek přiměřenosti finanční 
sankce, jež nesmí být pro potrestaný subjekt likvidační. Tuto 
zkušenost mohly předkladateli snadno zprostředkovat především 
správci daně. Účelem těchto sankcí totiž není likvidace 
podnikatelského subjektu, ale jeho náprava tak, aby svou činnost 
vykonával v souladu se zákonem. K tomu taková výše sankcí, jaká 
je požadována, nesměřuje ani náhodou, spíš naopak. Oproti tomu 
jakékoliv kárné/disciplinární řízení má výchovný charakter jako 
takové, bez ohledu na výši ukládané sankce; pokud se daňový 
poradce dopustí disciplinárního provinění opakovaně, sankce jsou 
násobeny.  

U uvedených důvodu se navrhuje ponechat stávající systém 
kárné/disciplinární praxe s drobnými úpravami tak, aby bylo možné 
vyrovnat nepoměr mezi sankcemi mezi kárným/disciplinárním 
proviněním a přestupkem podle zvláštního zákona. 

s možností konkrétní kauzu předat komoře v případě, kdy to bude 
účelné (zejména bude-li se jednat o věc ingerující do údajů chráněných 
§ 26 a 27 AML zákona). 
 
Ke vztahu povinnosti mlčenlivosti daňového poradce a příslušnosti 
Úřadu k udělování sankcí je pro posouzení existence průlomu 
relevantní § 6 zákona o daňovém poradenství. Zde je v rámci odstavce 
9 široce stanoveno, že „Porušením povinnosti mlčenlivosti není plnění 
povinností vůči příslušnému orgánu podle zákona o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu a zákona o provádění mezinárodních sankcí.“. V obecné 
rovině pak lze konstatovat, že AML zákon obsahuje značné množství 
povinností, ať explicitních či implicitních, při jejichž plnění nemůže 
daňový poradce využívat institut mlčenlivosti. Je nesporné, což plyne i 
z právní teorie, že právo, resp. v případě orgánu veřejné moci 
pravomoc, je párový pojem k pojmu povinnost. V rámci AML zákona 
je pak přiznána pravomoc Úřadu k vedení řízení o přestupku, tj. úřad je 
příslušným orgánem k vedení přestupkového řízení podle AML zákona 
a daňový poradce je tedy povinen se přestupkovému řízení podrobit. 
 
K výše uvedenému lze ještě doplnit, že průlom do mlčenlivosti 
daňového poradce se v AML zákoně netýká a nebude týkat práva na 
spravedlivý proces klienta (nelze využít při řízeních před soudem, ani 
pro předběžné konzultace viz § 26 AML zákona) ani zákazu 
sebeobviňování. 
 
Zároveň je však nutno konstatovat, že AML zákon obsahuje i 
povinnosti, jejichž plnění rozhodně nemůže být předmětem povinnosti 
mlčenlivosti, typicky se jedná např. o školení zaměstnanců, určení 
odpovědné osoby apod. V těchto případech je otázka mlčenlivosti jako 
institutu ochrany klienta a práva na spravedlivý proces irelevantní. 
 
Vzhledem k výše navržené úpravě pak zahájení disciplinárního řízení 
zakládá překážku litispendence pro případné přestupkové řízení vedené 
Úřadem, jelikož se materiálně jedná o řízení týkající se téhož objektu 
resp. totožné skutkové podstaty (což v případě správního deliktu a 
správního disciplinárního deliktu není z povahy věci možné). 
 
Na závěr je nutno dodat, že celková úprava správního dozoru a 
správního trestání má kořeny v čl. 48 odst. 1a, 2 a 9 AML směrnice, 
jedná se tedy o úpravu pramenící z evropského práva. 
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45. Komora daňových 
poradců 

2. Z K § 2 odst. 1 písm. e) – tato připomínka je zásadní 
Návrh 
Navrhujeme vypustit z tohoto ustanovení jeho konec: „a jiná osoba, 
která poskytuje podporu nebo poradenství v daňových záležitostech 
jako hlavní předmět svého podnikání“. 
 
Odůvodnění 
Pod část věty: „osoba oprávněná poskytovat daňové poradenství podle 
zákona o daňovém poradenství (dále jen „daňový poradce“)“ se 
zahrnuje podle zákona č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a 
Komoře daňových poradců ČR: 

a) fyzická osoba, zapsaná v seznamu daňových poradců podle 
§ 4 odst. 2 a 3 zákona o daňovém poradenství, 

b) fyzická osoba uvedená v § 8a odst. 1 písm. b) zákona o 
daňovém poradenství zaregistrovaná v seznamu podle § 4 
odst. 4 zákona o daňovém poradenství, 

c) obchodní společnosti nebo družstva, které daňové 
poradenství vykonávají pomocí daňových poradců, a které 
mají tuto činnost jako předmět podnikání zapsánu do 
obchodního rejstříku podle zvláštního předpisu. 
 

Osobami, které mohou dále vykonávat daňové poradenství, jsou 
advokáti a auditoři (dle § 2 zákona č. 523/1992 Sb.). Obě dvě tyto 
osoby jsou již v novelizovaném ustanovení § 2 odst. 1. písm. e) AML 
zákona zahrnuty. 
Část věty „a jiná osoba, která poskytuje podporu nebo poradenství v 
daňových záležitostech jako hlavní předmět svého podnikání“ je tedy 
nadbytečná, neboť by se prakticky jen vztahovala na osoby, které 
vykonávají daňové poradenství neoprávněně, nebo by mohla přinést 
výkladové problémy o nepřímé novelizaci zákona č. 523/1992 Sb., což 
předpokládáme, že není cílem navržené úpravy. 
Dále není znám žádný objektivní důvod proč toto ustanovení uvádět 
„pro futuro“. V případě, že by daňové poradenství mohly vykonávat 
jiné osoby než ty, které jsou uvedeny pod legislativní zkratkou daňový 
poradce, auditor a advokát, tak by bylo vhodné je do AML zákona 
doplnit v legislativní normě, která by jejich oprávnění zřizovala. Právní 
řád České republiky by neměl být zaplňován cílenou obsoletní 
úpravou. 

Vyhověno. 
Konec ustanovení se vypouští a důvodová zpráva se upravuje. 
V případě dovětku „a jiná osoba, která poskytuje podporu nebo 
poradenství v daňových záležitostech jako hlavní předmět svého 
podnikání“ vedly předkladatele k jeho zařazení do legislativního návrhu 
následující teze. 
 
V. AML směrnice požaduje v čl. 2 odst. 3 písm. a) AML směrnice, aby 
byly povinnými osobami „…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.“. 
 
Zde předkladatel za prvé spatřoval nedostatky současné právní úpravy 
v nedostatečné úpravě poskytování hmotné pomoci v daňových 
záležitostech, na což však zákon o daňovém poradenství nedopadá, 
avšak poskytovatelé této pomoci jsou již v současnosti povinnými 
osobami (např. banky při poskytování bankovní záruky). 
 
Další nedostatek stávající právní úpravy byl spatřován v nedostatečné 
inkorporaci osob, které poskytují daňové poradenství „prostřednictvím 
jiných osob, s nimiž je uvedená jiná osoba spojená“. Zde lze souhlasit, 
že toto již dostatečně pokrývá text „osoba oprávněná poskytovat daňové 
poradenství podle zákona o daňovém poradenství“, jelikož tato úprava 
zahrnuje i daňově poradenské společnosti, které vykonávají daňové 
poradenství prostřednictvím daňového poradce. 
 
Finálně text vznikal souběžně s novelou daňového řádu, kde byl 
částečně prolamován monopol daňového poradenství, přičemž tato 
změna byla v rámci vypořádávání v meziresortním připomínkovém 
řízení vypuštěna. 
 
Z výše uvedených důvodů se předmětný text vypouští z jako 
nadbytečný. 
 

45. Komora daňových 
poradců 

3. D K § 4 ODST. 4 PÍSM. B) 
Návrh 
Navrhujeme toto ustanovení vypustit anebo upravit do souladu 
s úpravou V. AML směrnice.   

Vyhověno. 
Ustanovení § 4 odst. 4 písm. b) transponuje tu část definice skutečného 
majitele uvedené v čl. 3 odst. 6 směrnice, která se týká tzv. skutečného 
majitele transakce: „skutečným majitelem fyzická osoba nebo osoby, 
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Odůvodnění 
V čl. 1 odst. 2 písm. b) V. AML směrnice, na který se odvolává 
srovnávací tabulka, se toto ustanovení týká jen svěřenských fondů a 
návrh § 4 odst. 4 písm. b) jde tak nad rámec směrnice. Formulace 
„převážný prospěch, který dále nepředává“ je natolik obecná, že 
v praxi přinese značné výkladové problémy. Není vůbec zřejmé, a to 
ani z důvodové zprávy, jak se tento stav bude posuzovat, může se 
jednat o procento z obratu, výhodnost transakce atd.  

které v konečném důsledku vlastní nebo kontrolují klienta, nebo fyzická 
osoba nebo osoby, jejichž jménem se transakce nebo činnost provádí, 
což zahrnuje přinejmenším“ 
Ustanovení § 4 odst. 4 písm. b) transponuje tuto část definice 
skutečného majitele. 
V reakci (mimo jiné i na připomínku ČNB) však bude ustanovení 
pravděpodobně upraveno na „b) fyzická osoba, za kterou se obchod 
provádí“ a předpokládá se i bližší vysvětlení v důvodové zprávě, 
například následujícím způsobem: 
„…. 
V. AML směrnice vyžaduje, aby údaje zapisované do evidence 
skutečných majitelů byly adekvátní, přesné, aktuální a aby s nesplněním 
této povinnosti byly spojeny účinné, přiměřené a odrazující opatření 
nebo sankce. Navrhované znění ustanovení tak odkazuje na definici 
skutečného majitele ve speciálním zákoně, který implementuje příslušný 
článek V. AML směrnice, a pro účely AML zákona stanoví, že je za 
skutečného majitele považována i osoba, za kterou se obchod provádí, 
což je požadavkem čl. 3 odst. 6 IV. AML směrnice. Účelem zjišťování 
této osoby, označované rovněž jako skutečný majitel transakce, je 
postihnout situace, kdy je transakce cíleně konstruována takovým 
způsobem, aby osoby za ní stojící neměly vlastnické právo nebo 
kontrolu nad klientem, nicméně si zachovaly schopnost v konečném 
důsledku vykonávat rozhodující vliv na provedení transakce, nebo 
které v konečném důsledku mají z provedené transakce převážný 
prospěch. Typickým příkladem takové konstrukce je použití tzv. bílých 
koní ve snaze zakrýt skutečného majitele transakce. 

45. Komora daňových 
poradců 

4. D K § 11 ODST. 3 
Odůvodnění 
Ve větě druhé se ukládá povinné osobě povinnost, přičemž V. AML 
směrnice ve svém čl. 27 odst. 2 nestanoví uložení takové povinnosti 
povinné osobě. Navíc § 11 odst. 3 věta druhá AML zákona ukládá 
povinné osobě povinnost nepřevzít tam uvedené informace, vzniká-li ji 
pochybnost o správnosti nebo úplnosti těchto informací. 
V případě zavedení této povinnosti by musela být zakotvena také 
povinnost osob uvedených v § 11 odst. 3 věta druhá, tj. úvěrových nebo 
finančních institucí a osob, povinnost poskytnout vyžádané dokumenty 
a kopie příslušných dokladů.  
Pokud by byla stanovena povinnost podle § 11 odst. 3 věty druhé, 
vznikly by zřejmě povinné osobě náklady v případě, že by úvěrová 
nebo finanční instituce, popř. další osoba, zatížila takový úkon 
poplatkem.  
 

Nevyhověno. 
Povinnost uložená ve větě druhé, tedy povinnost mít zajištěno 
poskytnutí dokladů získaných v rámci identifikace a kontroly klienta, 
odpovídá čl. 27 odst. 2 směrnice. 
 
Zákon ponechává na povinné osobě, která přebírá identifikaci, aby si na 
smluvním základě zajistila poskytnutí předmětných dokladů. V případě 
vyhovění připomínce by naopak vznikly náklady na straně finanční 
nebo úvěrové instituce. 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBMFJ5PRY)



 
 
 

Návrh 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme Větu druhou v § 11 odst. 3 
nahradit takto:  
„V případě pochybnosti o zamýšlené povaze obchodního vztahu, má 
povinná osoba možnost si zajistit, a úvěrová nebo finanční instituce 
nebo osoba, která identifikaci nebo zjištění příslušných údajů provedla, 
povinnost na vyžádání poskytnout související dokumenty a kopie 
příslušných dokladů, a to bez zbytečného odkladu. 

45. Komora daňových 
poradců 

5. Z K § 15A (ODST. 2 A 3) – TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 
Odůvodnění 
Navržená úprava zavádí novou povinnost povinným osobám.  
Nevidíme žádný důvod, proč by soukromé subjekty měly nahrazovat či 
suplovat kontrolní roli státu. Jde o podobný model, jako kdyby byla 
povinným subjektům stanovena povinnost hlásit správci daně např. 
porušení daňových či jiných právních předpisů ze strany klientů. Tato 
povinnost také výrazně zasahuje do podstaty a principu zákonem dané 
mlčenlivosti u vybraných profesí, jakými jsou advokáti či daňoví 
poradci. Nevidíme žádný rozumný důvod, proč takovýmto způsobem 
do této ústavní hodnoty zasahovat, když navíc čl. 30 b) odst. V. AML 
směrnice uvádí: „Tyto mechanismy zahrnují požadavek, aby povinné 
osoby a případně i příslušné orgány v rozsahu, v jakém tento 
požadavek nebude zbytečně zasahovat do jejich funkcí, …“.  
Dalším problémem je, že navržené řešení povede ke vzniku 
výkladových nejasností při praktické aplikaci navrženého modelu. 
Budou vznikat hraniční situace, kdy nebude zřejmé, zda je či není 
povinnost je oznámit. Pak se povinné subjekty budou dostávat do 
neřešitelné situace. Pokud se pro jistotu rozhodnou danou situaci 
oznámit, vystavují se riziku porušení zákonné mlčenlivosti v situaci, 
kdy se následně ukáže, že zde nebyla povinnost oznámení. Pokud 
naopak v hraničních případech oznámení neprovedou a mělo být 
provedeno, vystavují se veřejnoprávní sankci za porušení zákona. 
V této souvislosti je nutné zdůraznit, že hraniční případy bude řešit 
soud po určité době, ale jeho rozhodnutí o např. neoznamování daných 
případů může mít negativní dopady zpětně (viz. např. 4 Afs 177/2016-
35 ze dne 25. 10. 2016).  
V případě ostatních povinných osob vzhledem k výši pokuty podle § 
44a odst. 1 písm. b)  za porušení oznamovací povinnosti a nejasné 
formulaci ustanovení § 15a může navržená úprava vést k zahlcení 
soudů podanými oznámení, která budou navíc jen formální povahy 
z důvodu vyhnutí se pokuty.   
Účel navržené úpravy je už dostatečně naplněn současnou úpravou 
AML zákona, kdy povinná osoba v případě zjištěných nesrovnalostí, 

Vyhověno částečně. 
Cílem tohoto ustanovení, které doplňuje a navazuje na úpravu evidence 
skutečných majitelů ve speciálním zákoně, je přispět k tomu, aby údaje 
v této evidenci skutečných majitelů byly správné a úplné. V této 
souvislosti podle předkladatele nedává smysl, aby tato povinnost byla 
uložena pouze některým povinným osobám; tím by došlo 
k významnému oslabení tohoto mechanismu. 
 
Pokud jde o povinnost mlčenlivosti, v souladu s § 6 odst. 9 zákona o 
daňovém poradenství se daňový poradce nemůže dovolávat povinnosti 
mlčenlivosti při plnění povinností vůči příslušnému orgánu podle 
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu.  
 
K výše uvedenému však předkladatel dodává, že byť z textu AML 
směrnice nelze pro právnické profese stanovit výjimku jako pro celek, 
tak lze na základě argumentu a maiori ad minus na tyto profese 
vztáhnout výjimku uvedenou v § 26 a 27, která se týká údajů získaných 
při výkonu vybrané činnosti. Z tohoto důvodu se do § 26 odstavce 1 a § 
27 odst. 1 a 2 AML zákona doplňuje § 15a. 
 
Dále se zmírňuje znění § 15a odst. 1 a 2, které zní: 
„(1) Má-li povinná osoba důvodně zato, že při provádění identifikace 
nebo kontroly klienta zjistila, že údaje v evidenci skutečných 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 případně mu umožní vyjádřit se k této nesrovnalosti. 
(2) Neodstraní-li nebo nevyvrátí-li klient nesrovnalost bez zbytečného 
odkladu od upozornění podle odstavce 1, oznámí povinná osoba 
nesrovnalost soudu, který je příslušný k řízení o nesrovnalosti podle 
zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů.“ 
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které klient ani na výzvu neodstraní nebo nevysvětlí, by měla učinit 
oznámení podezřelého obchodu ve smyslu AML zákona, kdy samy 
státní orgány tak mají možnost nesoulad mezi skutečným a formálním 
stavem v rejstříku posoudit.  
 
Návrh 
Z těchto všech důvodů navrhujeme minimálně §15a odst. 2 a 3 vypustit 
nebo alternativně zprostit této povinnosti osoby vázané zákonnou 
povinností mlčenlivosti.  

45. Komora daňových 
poradců 

6. Z K § 37 ODST. 3 – TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 
Odůvodnění 
V textu tohoto ustanovení chybí, že Úřad může vstupovat do prostor, v 
nichž se mohou nacházet písemnosti, které obsahují informace uvedené 
v § 26 odst. 1 nebo § 27 odst. 1 nebo 2, jen a pouze za účelem 
provedení kontroly dle odst. 2. Navrhovatel do zákona neinterpretoval 
to, co sám popisuje v důvodové zprávě: „V obecné rovině se tedy 
umožňuje Úřadu, při naplnění podmínky podle odstavce 2, v rámci 
výkonu dozoru jednat s příslušnými povinnými osobami napřímo“. 
Neuvedením naplnění podmínky podle odstavce 2 by celé ustanovení 
získávalo rozšiřujícím způsobem jiný smysl. 
 
Návrh 
Navrhujeme doplnit § 37 odst. 3 takto: 
(3) Úřad je oprávněn vstupovat do prostor, v nichž se mohou nacházet 
písemnosti, které obsahují informace uvedené v § 26 odst. 1 nebo § 27 
odst. 1 nebo 2, pouze pro účely provedení kontroly dle odstavce 2 a 
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. 

Vysvětleno. 
S ohledem na skutečnost, že se jedná o ustanovení systematicky 
zařazené do zvláštních ustanovení o správním dozoru u advokáta, 
notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce, je zřejmé, 
že se jedná o oprávnění, které souvisí s výkonem dozoru. Dále je třeba 
nutné vzít v potaz, že se v souvislosti s výkonem dozoru v případě 
vstupu do určitých prostor nejedná o oprávnění založené AML 
zákonem, ale ustanovením § 7 kontrolního řádu, kdy v tomto případě se 
s ohledem na nutnost ochrany informací podléhajících mlčenlivosti 
stanoví dodatečné podmínky, aby byla tato ochrana řádně zajištěna. 
Z uvedeného je tak zřejmé, že se tato úprava nevztahuje na ty 
pravomoci Úřadu, kde není oprávnění vstupu do prostor povinných 
osob vůbec založeno. 
 

45. Komora daňových 
poradců 

7. Z K § 16 ODST. 1 PÍSM. E) A F) – TATO PŘIPOMÍNKA JE 
ZÁSADNÍ 
Odůvodnění 
Nevidíme žádný důvod, aby po tak dlouhou dobu byly povinné osoby 
povinny schraňovat a případně dokonce i poskytovat tyto interní 
dokumenty, na které se mimo jiné vztahuje zákonná mlčenlivost. Tímto 
způsobem je napadnuta, minimálně ve vztahu k profesím se zákonem 
danou mlčenlivostí, základní ústavní hodnota, tj. mlčenlivost těchto 
profesí. V této souvislosti je jednoznačně nutné odmítnout, že by tato 
úprava vyplývala z komunitárních předpisů. Z tohoto hlediska je také 
nutné upozornit na mnohé výkladové problémy a otázky, které může 

Vyhověno. 
Na základě této, ale i dalších připomínek, byl  
§ 16 reformulován následujícím způsobem: 

„§ 16 

Uchovávání údajů povinnou osobou 

(1) Povinná osoba uchovává způsobem a v rozsahu, který zajistí 
průkaznosx;t jednotlivých obchodů a postupů s nimi spojených, po 
dobu 10 let od uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo 
od ukončení obchodního vztahu s klientem  
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v praxi navržené řešení přinést. Může být např. velmi sporné, na co 
všechno se povinnost uchovávat dané dokumenty vztahuje.  
 
Návrh 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme § 16 odst. 1 písm. e) a f) 
vypustit. 

a) identifikační a další údaje získané podle § 8 odst. 1 až 3 v rámci 
identifikace klienta nebo na základě přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího informace doprovázející bezhotovostní 
převody peněžních prostředků20), 

b) kopie dokladů předložených k identifikaci, byly-li pořizovány, 
c) údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci klienta, 
d) informace a kopie dokumentů získané v rámci kontroly klienta 

podle § 9, 
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 
obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta, 

e) záznamy o veškerých krocích uskutečněných v rámci identifikace a 
kontroly klienta, včetně informací o případných obtížích 
souvisejících s těmito kroky, 

f) záznamy o postupu při posouzení a stanovení rizikového profilu 
klienta, včetně volby odpovídajících opatření užitých vůči 
klientovi a při posouzení skutečností souvisejících s podáním 
oznámení o podezřelém obchodu, 

e) g) dokumenty odůvodňující výjimku z identifikace a kontroly klienta 
podle § 13a a 

f) h) v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci 
nebo číslo jednací rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka. 

 
        (2) Údaje a doklady o obchodech spojených s povinností 

identifikace uchovává povinná osoba 10 let po uskutečnění 
obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu. 

 
       (3) Povinná osoba uchovává údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 

způsobem a v rozsahu, který zajistí průkaznost jednotlivých 
obchodů a postupů s nimi spojených. 

(34) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. i) a j) uchovává 
údaje a doklady po dobu 10 let po ukončení obchodu nebo obchodního 
vztahu, byla-li hodnota obchodu 10 000 EUR nebo vyšší; v ostatních 
případech 5 let po ukončení obchodu. 

(45) Lhůta podle odstavců 1 až 3 začíná běžet prvním dnem 
kalendářního roku měsíce následujícího po roce měsíci, ve kterém byl 
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uskutečněn poslední úkon obchodu známý povinné osobě. Po uplynutí 
této lhůty zajistí příslušný správce výmaz uchovávaných údajů a zničení 
dokladů.“ 

Příslušná část DZ bude změněna takto: 

„K písmeni e) 

Nově se stanoví povinnost uchovávat informace o všech krocích 
uskutečněných v rámci identifikace a kontroly klienta, včetně informací 
o případných obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta. Na 
rozdíl od nově navrhovaného znění písmene f) obsahuje toto písmeno 
informace týkající se procesů uvnitř povinné osoby. 

K písmeni f) 

Navrhovaná úprava nově zahrnuje mezi povinně uchovávané údaje 
rovněž záznamy o veškeré komunikaci s klientem vedené v rámci 
obchodu nebo obchodního vztahu, včetně informací o případných 
obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta.  
Výslovně se stanoví povinnost uchovávat záznamy o procesu rizikové 
kategorizace klienta. Tyto záznamy mohou být v případě zpětné 
rekonstruovatelnosti případu legalizace výnosů z trestné činnosti 
či financování terorismu významným mezičlánkem.“ 

45. Komora daňových 
poradců 

8. Z K § 21 ODST. 12 – TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 
Odůvodnění 
Za Komoru daňových poradců ČR můžeme konstatovat, že Komora má 
zpracované a zveřejněné pro daňové poradce vnitřní předpisy v oblasti 
boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a 
obsah těchto předpisů konzultovala také s Finančně analytickým 
úřadem. Tento způsob regulace považujeme za dostačující pro naplnění 
účelu čl. 8 odst. 1 AML směrnice. Postup, kdy Úřad může zasahovat do 
vnitřních předpisů Komory, považujeme za ohrožení principu profesní 
samosprávy a není ani nezbytný. Navíc způsob a proces schvalování 
některých vnitrokomorových předpisů, kdy jsou schvalovány Valnou 
hromadou komory, která se schází jednou ročně, by neumožnil 
povinnosti tohoto ustanovení v praxi dostát.    
V důvodové zprávě k tomuto ustanovení se mj. uvádí: „Podle informací 
Úřadu a orgánů činných v trestním řízení jsou právnické a poradenské 
profese často zneužívány pachateli závažné zdrojové trestné činnosti 
k zakrytí původu majetku. Z tohoto důvodu je zcela nezbytné posílit 
úroveň prevence v tomto segmentu povinných osob.“ Protože v případě 
trestního stíhání pro trestný čin z oblasti AML nebo pravomocné 
odsouzení pro tento čin může Komora daňovému poradci pozastavit 

Vyhověno jinak. 
Příslušné ustanovení nelze vypustit, jelikož se jedná o ustanovení 
transpoziční. Materiál však bude upraven tak, že nebude nutné vydávat 
za tímto účelem stavovský předpis. 
 
Předpokládáme, že pokud zde již nebude obsažen požadavek na to, aby 
příslušné dokumenty byly vydávány formou stavovských předpisů, ale 
pouze metodických dokumentů, nebude ze strany Komory problém 
konzultovat jejich konečnou podobu s FAÚ.   
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výkon daňového poradenství nebo ho vyškrtnout ze seznamu daňových 
poradců, Komora by se o těchto případech měla dozvědět, např. ze 
strany orgánů činných v trestním řízení. Z naší dozorové činnosti nám 
ale není dosud známo, že profese daňového poradce byla „často 
zneužívána pachateli závažné zdrojové trestné činnosti k zakrytí 
původu majetku“.   
 
Návrh 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme vypustit z tohoto odstavce tyto 
tři poslední věty:  
„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.“. 

45. Komora daňových 
poradců 

9. Z K § 37 ODST. 7 – TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 
Odůvodnění 
Nová povinnost stanovená profesním komorám nejen že nevyplývá 
z AML směrnice, ale není ani blíže zdůvodněna v důvodové zprávě. 
Vzhledem k tomu, že profesní komory nejsou povinnou osobou podle 
AML zákona a i pro ně platí povinnosti trestních předpisů (zejména 
povinnost překazit a oznámit trestný čin podle § 367 a 368 trestního 
zákoníku), neshledáváme důvod pro uložení této nové povinnosti. 
Navíc by mohlo tímto postupem docházet i k obcházení povinnosti 
mlčenlivosti u těchto profesí, protože např. naplnění podmínek podle § 
26 odst. 1, § 27 odst. 1 nebo 2 AML v prvé řadě musí vyhodnotit 
samotný člen profesní komory, ale může tuto skutečnost konzultovat se 
zástupcem své komory.  
 
Návrh 
Navrhujeme tak § 37 odst. 7 vypustit. 

Vyhověno jinak. 
Pokud komora zjistí v rámci své dohledové činnosti okolnosti, které by 
mohly nasvědčovat ML či FT, měla by mít možnost tyto informace 
nahlásit FAÚ. 
Tuto povinnost mají všechny dozorčí orgány, je tak nutné ji zavést i 
v případě příslušných profesních komor. Toto opatření reaguje na 
skutečnost, že na rozdíl od Úřadu nemají ostatní dozorčí orgány 
pravomoc šetřit podezřelé obchody, a je tak potřeba, aby komory, 
pokud se skutečnosti případné šetření zakládající dozví, předaly tyto 
informace FAÚ, který je k danému šetření věcně příslušný. 
Zároveň se však jako pojistka ochrany údajů obsažených v § 26 AML 
zákona ve smyslu připomínky zavádí § 40a, který zní: 

 „§ 40a 
Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní 

komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem 
Zaměstnanci příslušných profesních komor nebo Rady pro veřejný 
dohled nad auditem a fyzické osoby, které jsou pro příslušnou profesní 
komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem činné jinak než na 
základě pracovní smlouvy, při plnění povinností stanovených tímto 
zákonem vůči Úřadu vyloučí informace, které získal advokát, notář, 
auditor, soudní exekutor a daňový poradce podle § 26 odst. 1 a 2 a § 27 
odst. 1 a 2.“ 

45. Komora daňových 
poradců 

10. D K § 38 ODST. 1 
Odůvodnění 
Domníváme se, že povinnost mlčenlivosti by měla dopadat i na 
skutečnosti, které se dozví dozorový orgán při výkonu správního 
dozoru podle § 35, pokud tato mlčenlivost není upravena výslovně ve 

Vyhověno jinak. 
Mlčenlivost při výkonu dozoru jako celku podle § 35 odst. 1 písm. d) je 
upravena kontrolním řádem a v rámci příslušných sektorových 
předpisů, a to s výjimkou právě zákona o daňovém poradenství. 
V případě daňového poradenství, kdy komora vystupuje jako správní 
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zvláštních předpisech jednotlivých dozorových orgánů. Protože např. 
v případě profese daňového poradce zákon č. 523/1992 Sb. tuto 
mlčenlivost u zaměstnanců komory neupravuje a v praxi to značně 
komplikuje kontroly plnění AML povinností u jejich členů. 
 
Návrh 
Navrhujeme doplnit § 38 odst. 1 takto:  
§ 38 
Povinnost mlčenlivosti 

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, jsou povinné osoby a jejich 
zaměstnanci, zaměstnanci Úřadu, zaměstnanci ostatních dozorčích 
úřadů nebo Rady pro veřejný dohled nad auditem a fyzické osoby, 
které jsou pro povinnou osobu, Úřad nebo jiný dozorčí úřad, jiný 
dozorčí úřad nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem činné na 
základě jiné než pracovní smlouvy, povinny povinni zachovávat 
mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se oznámení a šetření 
podezřelého obchodu, úkonů učiněných Úřadem, výkonu správního 
dozoru podle § 35 odst. 1 písm. d) nebo plnění povinností 
stanovených v § 24 odst. 1 nebo § 31c. 

orgán pak jako obecný právní předpis nastupuje kontrolní řád, který 
povinnost mlčenlivosti v tomto ohledu již upravuje. 
Zároveň se doplňuje nad rámec pro zachování vyššího standardu 
ochrany údajů získaných daňovým poradcem § 40a (viz připomínka č. 
9). 

51. Krajský úřad 
Jihomoravského 

kraje 

1. Z Zásadní připomínky 
K části třetí, Změna živnostenského zákona, bod 4 a 13 
U živnosti volné se v novém § 25 odst. 3 živnostenského zákona 
stanoví podmínka, že právnická osoba nemůže vykonávat obory 
činností živnosti volné uvedené v nové příloze č. 6 k živnostenskému 
zákonu bez jejich ohlášení v rámci ohlášení živnosti. Na tuto podmínku 
navazují nové skutkové podstaty přestupků v § 61 odst. 4 a § 63 odst. 2 
živnostenského zákona (bod 13 a 17), dle nichž se fyzická nebo 
právnická osoba dopustí přestupku tím, že bez ohlášení provozuje 
činnost, která je oborem činnosti živnosti volné podléhající povinnému 
ohlášení. 
 
Zásadní připomínky k bodu 4: 
1) Uvedená podmínka by se měla vztahovat rovněž na osoby 
fyzické, nejen na osoby právnické. 
2) Mimo úpravu provedenou v § 25 odst. 3 by uvedená podmínka 
měla být v zákoně jednoznačně a přímo definována jako povinnost 
fyzických a právnických osob, a to způsobem, který je v živnostenském 
zákoně obvyklý a ustálený. V systematice živnostenského zákona by 
tak měla být zařazena do Části čtvrté, Hlavy I. živnostenského zákona, 
jako je obdobně stanovena v § 45 odst. 1 živnostenského zákona 
povinnost fyzických a právnických osob ohlásit živnost. Proto 

Vyhověno jinak. 
Ohlašovací povinnost byla namísto do § 25 odst. 3 vložena do § 28, a to 
následovně: 
„§ 28 
 (1) Rozsah živnostenského oprávnění (dále jen „rozsah oprávnění“) se 
posuzuje podle předmětu podnikání uvedeného ve výpisu s přihlédnutím 
k ustanovením této části. Živnostenské oprávnění k výkonu živnosti 
volné opravňuje k výkonu činností uvedených v příloze č. 4 k tomuto 
zákonu; to neplatí pro obory činností živnosti volné uvedené v příloze 
č. 6 k tomuto zákonu, které lze vykonávat pouze, pokud byly ohlášeny. 
(2) Je-li provozování živnosti podle příloh č. 2 a 3 vázáno na doklad 
vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního právního předpisu, je 
rozsah živnostenského oprávnění vymezen uvedeným dokladem. 
(3) V pochybnostech o rozsahu oprávnění rozhodne na žádost 
podnikatele živnostenský úřad.“ 
Zdvojování této povinnosti v § 45 pak nepovažujeme za nutné, neboť 
z nyní navrhovaného znění § 28 vyplývá v kombinaci s § 45 odst. 4. Co 
se týká změn (či případných doplnění oborů činnosti později), uplatní se 
standardně postup podle § 49. 
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navrhujeme, aby byl za § 45 odst. 4 živnostenského zákona vložen 
nový odstavec s textem, který zohledňuje, že dotčené obory lze 
vykonávat až po jejich ohlášení, a přitom nevylučuje, že tyto obory 
mohou být ohlášeny nezávisle na ohlášení živnosti volné jako takové, 
tzn. i později, než je ohlášena živnost volná s jinými obory činností: 
„Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá vykonávat obory činností 
živnosti volné, které jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto zákonu, je 
povinna tyto obory ohlásit živnostenskému úřadu.“ 

51. Krajský úřad 
Jihomoravského 

kraje 

2. Z Zásadní připomínka k bodu 13: 
Skutková podstata přestupku by měla být formulována jako přestupek 
podnikající fyzické osoby ve smyslu § 22 zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, jelikož pokud fyzická osoba 
bez ohlášení provozuje podnikatelskou činnost, která je oborem 
činnosti živnosti volné podléhající povinnému ohlášení, bezpochyby k 
tomuto přestupku došlo při jejím podnikání dle § 22 odst. 1 zákona č. 
250/2016 Sb. (k tomu závěr Poradního sboru ministra vnitra ke 
správnímu řádu a správnímu trestání č. 163 ze dne 21.09.2018). 

Vyhověno. 
Skutková podstata byla přesunuta do § 62 jako přestupek právnické 
nebo podnikající fyzické osoby.  
Upozorňujeme však, že systematika živnostenského zákona v tomto 
aspektu nerespektuje správní teorii a podnikající fyzickou osobu 
definuje skrze veřejnoprávní oprávnění. Například provozování 
„klasické“ volné živnosti bez ohlášení je v § 61 odst. 3 formulováno 
jako přestupek nepodnikající fyzické osoby, přestože se z podstaty věci 
musí jednat o podnikatele v materiálním smyslu podle občanského 
zákoníku. Podle systematiky živnostenského zákona tak bude možné 
podle nově definovaného přestupku postihnout pouze ty fyzické osoby, 
které mají živnostenské oprávnění a jen překračují jeho obsah. Pokud se 
však bude jednat o osobu zcela bez živnostenského oprávnění, která 
však fakticky bude podnikat, bude postižitelná pouze jako nepodnikající 
fyzické osoba podle § 61 odst. 3. 

51. Krajský úřad 
Jihomoravského 

kraje 

3. D Připomínky 
K části první, Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, bod 67 a 68 
V části první bodech 67. a 68. navrhujeme doplnit slovo „dálkové“ tak, 
aby označení způsobu identifikace bylo v souladu s nadpisem 
příslušného paragrafu (viz bod 59.) a aby nedocházelo k nejasnostem 
při výkladu daného ustanovení. 

Nevyhověno. 
Dálkový charakter identifikace je popsán až v písmenech předmětných 
ustanovení (§ 11 odst. 7 a 8), proto nepovažujeme za vhodné jej 
předsouvat již do návětí. 

60. Krajský úřad 
Středočeského kraje 

1. Z Zásadní připomínka 
Změna živnostenského zákona 
§ 25 odst. 3 
(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. 
Navrhujeme slova „právnická osoba“ nahradit legislativní zkratkou 
„podnikatel“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhované znění § 25 odst. 3 živnostenského zákona by znamenalo, 
že podnikající fyzická osoba by mohla obory činnosti živnosti volné, 

Vyhověno jinak. 
Souhlasíme, že navržené znění chybně nezahrnovalo fyzické osoby. 
Pravidlo bylo přesunuto do § 28 v následujícím znění, které zahrnuje 
jak fyzické, tak právnické osoby: 
 „§ 28 
 (1) Rozsah živnostenského oprávnění (dále jen „rozsah oprávnění“) se 
posuzuje podle předmětu podnikání uvedeného ve výpisu s přihlédnutím 
k ustanovením této části. Živnostenské oprávnění k výkonu živnosti 
volné opravňuje k výkonu činností uvedených v příloze č. 4 k tomuto 
zákonu; to neplatí pro obory činností živnosti volné uvedené v příloze 
č. 6 k tomuto zákonu, které lze vykonávat pouze, pokud byly ohlášeny. 
(2) Je-li provozování živnosti podle příloh č. 2 a 3 vázáno na doklad 
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které jsou uvedeny v příloze č. 6 živnostenského zákona, vykonávat, 
aniž by to ohlásila živnostenskému úřadu. Přitom z navrhovaného 
znění § 61 odst. 4 živnostenského zákona „Fyzická osoba se dopustí 
přestupku tím, že bez ohlášení provozuje činnost, která je oborem 
činnosti živnosti volné podléhající povinnému ohlášení.“ vyplývá, že 
provozování oborů živnosti volné uvedených v příloze č. 6 není 
vyhrazeno pouze právnické osobě, o čemž svědčí i informace uvedená 
v důvodové zprávě k Části třetí Článku v bodu 4 (§ 25 odst. 3), kde je 
uvedeno, že „každý, kdo je (myšleno obory živnosti volné zařazené do 
přílohy č. 6) bude vykonávat, je bude muset ohlásit na živnostenský 
úřad“. Proto navrhujeme použít legislativní zkratku podnikatel – viz § 
5 odst. 1 živnostenského zákona: „Živnost může provozovat fyzická 
nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené tímto zákonem 
(dále jen "podnikatel").“ 
 
Závěr 
Navrhujeme, aby uvedená připomínka byla zvážena a znění návrhu 
zákona bylo v jejím smyslu upraveno.  

vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního právního předpisu, je 
rozsah živnostenského oprávnění vymezen uvedeným dokladem. 
(3) V pochybnostech o rozsahu oprávnění rozhodne na žádost 
podnikatele živnostenský úřad.“ 
 
Vyjádření k vypořádání 
Krajský úřad Středočeského kraje souhlasí s vypořádáním. 

62. Krajský úřad 
Zlínského kraje 

1. Z K části první - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (bod 26). 
Požadujeme v § 5 odst. 1 písm. a) nahradit slova „místo podnikání“ 
slovem „sídlo“. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Odůvodnění: V souvislosti s rekodifikací soukromého 
práva byl  
u fyzické osoby nahrazen pojem „místo podnikání“ pojmem 
„sídlo“. 

Vyhověno. 
Jedná se o připomínku nad rámec této novely. Materiál byl upraven. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Krajský úřad Zlínského kraje souhlasí s vypořádáním. 
 

62. Krajský úřad 
Zlínského kraje 

2. Z K části třetí – změna živnostenského zákona:  
Navrhujeme sjednotit horní hranici sazby pokuty 
stanovené  
v § 62 odst. 1 písm. l) a m) zákona č. 455/1991 Sb., 
živnostenský zákon, z částky 1 000 000 Kč na částku 
10 000 000 Kč s horní hranicí sazby v § 44 odst. 2 
předloženého návrhu novely zákona zvyšující se 
z původního 1 000 000 Kč na částku 10 000 000 Kč. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Odůvodnění: Právnická a podnikající fyzická osoba se 
dopustí přestupku podle § 62 odst. 1 písm. l) 
živnostenského zákona, když  v rozporu s § 31 odst. 4 
živnostenského zákona neidentifikuje účastníka smluvního 

Nevyhověno. 
Nedomníváme se, že by bylo vhodným řešením zvýšit výši pokuty u 
uvedených přestupků v živnostenském zákoně. Důvodem je zejména 
rozdíl v objektu přestupku. Objekt přestupku v živnostenském zákoně je 
ochrana před umožněním odbytu kradeného zboží v zastavárnách bez 
zástavní smlouvy, která by umožňovala příslušným orgánům zjistit, kdo 
zboží k prodeji předal.  
Objekt přestupku v AML zákoně je zejména zachování stop po přesunu 
majetku a možnost zpětné rekonstruovatelnosti transakcí z důvodu 
prevence a odhalování praní peněz a financování terorismu.  
Tyto objekty se na již první pohled liší svou závažností a společenskou 
škodlivostí. Navíc by touto změnou došlo k ohromné disproporci ve 
vztahu k výší pokut, které lze uložit za další přestupky podle 
živnostenského zákona. 
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vztahu nebo předmět smluvního vztahu, nebo nevede 
evidenci o účastnících nebo předmětu smluvního vztahu 
nebo nemá tuto evidenci přístupnou v provozovně, v níž 
dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází, a 
přestupku podle § 62 odst. 1 písm. m), když  neeviduje 
nebo uchovává identifikační údaje podle § 31 odst. 6 
živnostenského zákona.  

Vzhledem k tomu, že povinnosti, jejichž porušení je postihováno jako 
totožné přestupky podle živnostenského zákona i podle navrhované 
novely, a k tomu, že ke zvýšení horní hranice sazby přistoupil 
navrhovatel v navržené novele zákona č. 253/2008 Sb. z důvodu,  
že dosavadní horní sazba pokuty nebyla pro pachatele dostatečně 
odrazující, měly by být horní hranice sazby pokuty v obou zákonech 
sjednoceny 

K důvodům zvýšení sazby pokuty za přestupek nesplnění povinnosti při 
identifikaci klienta v AML zákoně blíže viz důvodová zpráva. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Krajský úřad Zlínského kraje souhlasí s vypořádáním. 

62. Krajský úřad 
Zlínského kraje 

3. Z K části třetí – změna živnostenského zákona, bod 13 (§ 61 
živnostenského zákona, nově navržený odstavec 4).  
Požadujeme bod 13 návrhu zákona ve znění „(4) Fyzická osoba se 
dopustí přestupku tím, že bez ohlášení provozuje činnost, která je 
oborem činnosti živnosti volné podléhající povinnému ohlášení.“ 
vypustit a neměnit označení dosavadních odstavců 4 a 5 na odstavce 
5 a 6. Zároveň požadujeme z návrhu zákona vypustit body 14 a 15. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Odůvodnění: Navrhované nové obory živnosti volné (č. 80, 
č. 81  
a č. 82) podléhají ohlašovacímu režimu. Ohlašovací 
povinnost je stanovena výslovně právnickým osobám. 
Z uvedeného důvodu se nemůže nového přestupku podle § 
61 odst. 4 živnostenského zákona dopustit fyzická osoba. 

Vyhověno jinak. 
Souhlasíme, že navržené znění chybně nezahrnovalo fyzické osoby. 
Pravidlo bylo přesunuto do § 28 v následujícím znění, které zahrnuje 
jak fyzické, tak právnické osoby: 
 „§ 28 
 (1) Rozsah živnostenského oprávnění (dále jen „rozsah oprávnění“) se 
posuzuje podle předmětu podnikání uvedeného ve výpisu s přihlédnutím 
k ustanovením této části. Živnostenské oprávnění k výkonu živnosti 
volné opravňuje k výkonu činností uvedených v příloze č. 4 k tomuto 
zákonu; to neplatí pro obory činností živnosti volné uvedené v příloze 
č. 6 k tomuto zákonu, které lze vykonávat pouze, pokud byly ohlášeny. 
(2) Je-li provozování živnosti podle příloh č. 2 a 3 vázáno na doklad 
vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního právního předpisu, je 
rozsah živnostenského oprávnění vymezen uvedeným dokladem. 
(3) V pochybnostech o rozsahu oprávnění rozhodne na žádost 
podnikatele živnostenský úřad.“ 
 
Vyjádření k vypořádání 
Krajský úřad Zlínského kraje souhlasí s vypořádáním. 

63. Národní 
bezpečnostní úřad 

1. Z Národní bezpečnostní úřad uplatňuje zásadní připomínku k § 108f 
a108i: 
Národní bezpečnostní úřad při ověřování podmínek pro vydání 
osvědčení pro přístup k utajovaným informacím a pro vydání dokladu k 
výkonu citlivé činnosti u fyzických osob obligatorně zjišťuje výskyt 
rizikových faktorů ve smyslu § 14 a § 84 zákona č. 412/2005 Sb., o 
ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, přičemž 
rovněž za pomoci úkonů v řízení povinně ověřuje údaje o účasti na 
hazardních hrách uváděné účastníky řízení v podkladových materiálech 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
 
Zároveň je však nutné upozornit, že Ministerstvo financí bude 
disponovat pouze pseudonymizovanými údaji, a proto nebude fakticky 
možné poskytovat údaje o konkrétních hráčích. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem vypořádání. 
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- § 95 odst. 1 písm. p) a § 100 zákona č. 412/2005 Sb. Postupuje při 
tom podle § 107 odst. 1 a 109 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb. 
 
Vzhledem k tomu, že v minulosti provozovatelé hazardních her 
projevili obavy, zda tím, že Národnímu bezpečnostnímu úřadu 
poskytují informace o účastnících hazardních her podle uvedených 
ustanovení zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti, neporušují zákon o hazardních hrách, navrhujeme pro 
zajištění jejich právní jistoty doplnit do: 

• § 108f odst. 1 písm. h) 
h) Národnímu bezpečnostnímu úřadu při provádění úkonů 
bezpečnostního řízení podle zvláštního právního předpisux). 

• § 108i odst. 1 písm. e) 

e) Národnímu bezpečnostnímu úřadu při provádění úkonů 
bezpečnostního řízení podle zvláštního právního předpisux). 
x) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 
bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 
Tato připomínka je zásadní.  

68. Nejvyšší státní 
zastupitelství 

1. D K bodu 21 (k § 4 odst. 2): 
Podle našeho názoru použitá slova „jako taková“ sama o sobě 
neupřesňují povahu jednání (činnosti), které se má na mysli. Proto 
dáváme k úvaze zakotvit určitou specifikaci uvedeného jednání, která 
byla např. výstižně vyjádřena v důvodové zprávě. Jsme toho názoru, že 
bez upřesnění normativního textu mohou v budoucnu vzniknout 
interpretační pochybnosti; tento text může vytvářet prostor pro účelové 
výklady.  

Nevyhověno. 
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, také používá v § 2, 4, 9 a 61 formulaci „osoba povinná k dani, 
která jedná jako taková“ v obdobném významu; tato formulace přitom 
vychází z evropského práva. Výklad této formulace nepovažujeme za 
problematický. 

68. Nejvyšší státní 
zastupitelství 

2. D K bodu 38 (k § 8 odst. 5): 
Doporučujeme pouze upřesnění textu v zájmu odstranění 
protichůdných slovních vyjádření. Na jedné straně úprava hypotézy 
normy zakládá podmínku, že je klient zastoupen na základě plné moci, 
a na straně druhé se stanoví zákaz plnou moc vyžadovat. Při 
respektování tohoto zákazu nemůže být s určitostí zjištěno, zda je 
splněna podmínka zakotvená v hypotéze normy, zda jde o případ, kdy 
klient je zastoupen na základě plné moci. Smysl této úpravy byl sice 
vysvětlen v důvodové zprávě, ale normativní vyjádření působí 
konfuzně. Na tom nic nemění, že jde patrně o případ jednání osoby, 
která nebyla zmocněna k nakládání s peněžními prostředky a která 
pouze ukládá na účet hotovost a současně doručuje povinné osobě již 
vyplněné a oprávněnou osobou podepsané doklady atd.  

Vyhověno. 
§ 8 byl v zájmu srozumitelnosti přepracován následovně, pravidlo je 
nyní srozumitelněji obsaženo v odst. 7: 

„§ 8 

Provádění identifikace 

(1) První identifikaci klienta, který je fyzickou osobou, a každé 
fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou, 
provede povinná osoba za fyzické přítomnosti identifikovaného, pokud 
není v tomto zákoně stanoveno jinak. 

(1) První identifikaci klienta, který je 
a) fyzickou osobou, provede povinná osoba za fyzické přítomnosti 

identifikovaného,  
b) právnickou osobou nebo svěřenským fondem, provede povinná 

osoba za fyzické přítomnosti fyzické osoby jednající za klienta. 
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(2) Při identifikaci klienta, který je 
a) fyzickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená 

a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále 
zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, 
který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby 
s vyobrazením v průkazu totožnosti, 

b) právnickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená 
a ověří z dokladu o existenci právnické osoby získaného 
z důvěryhodného zdroje a v rozsahu podle písmene a) provede 
identifikaci fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném 
obchodu; je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající 
osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její 
identifikační údaje za právnickou osobu jedná v daném obchodu 
nebo při vzniku obchodního vztahu., 

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. 

(3) V rámci identifikace klienta povinná osoba zjistí a zaznamená, 
zda klient není politicky exponovanou osobou nebo zda není osobou, 
vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona 
o provádění mezinárodních sankcí. 

(4) Je-li klient zastoupen na základě plné moci, provádí se 
identifikace zmocněnce podle odstavce 2 a dále předložením plné moci; 
tato plná moc se nevyžaduje, jestliže osoba, která jinak nebyla 
zmocněna k nakládání s peněžními prostředky na účtu, ukládá na účet 
hotovost a současně doručuje povinné osobě již vyplněné a oprávněnou 
osobou podepsané doklady, nebo pouze doručuje doklady, na základě 
kterých má být uskutečněna dispozice s peněžními prostředky na účtu.  

(5) Je-li klient zastoupen zákonným zástupcem, nebo 
opatrovníkem, provádí se identifikace zákonného zástupce nebo 
opatrovníka podle odstavce 2. Zákonný zástupce doloží identifikační 
údaje zastoupeného, opatrovník předloží i příslušné rozhodnutí soudu.  

(6) Při dalších obchodech s klientem, který byl již identifikován 
podle odstavce 2, ověří povinná osoba vhodným způsobem totožnost 
konkrétní jednající fyzické osoby. Toto ověření lze provést i bez fyzické 
přítomnosti klienta, který je fyzickou osobou, nebo fyzické osoby 
jednající jménem klienta, který je právnickou osobou. 
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(3) Pokud při první identifikaci klienta jedná za klienta, který je 
fyzickou osobou, zákonný zástupce nebo opatrovník, provede povinná 
osoba identifikaci zákonného zástupce nebo opatrovníka podle 
odstavce 1 a 2. Osoba jednající za klienta je povinna doložit 
identifikační údaje klienta s tím, že fyzická přítomnost zastoupeného 
se nevyžaduje.  

(4) Jedná-li za klienta, který již byl identifikován, jiná osoba, 
provede povinná osoba její identifikaci podle odstavce 1 a 2. 

(5) Při dalších obchodech s klientem, který již byl identifikován, 
nebo jedná-li za klienta jiná osoba, pokud již byli identifikováni klient 
i tato jednající fyzická osoba, ověří povinná osoba vhodným způsobem 
totožnost klienta nebo této jednající fyzické osoby. Ověření lze provést 
i bez fyzické přítomnosti těchto osob a lze k němu využít rovněž 
elektronickou identifikaci, při které se nepoužije kvalifikovaný systém 
elektronické identifikace podle zákona o elektronické identifikaci. 

(6) Jedná-li za klienta jiná osoba, je tato osoba povinna doložit 
oprávnění k tomuto jednání, ledaže je oprávnění k jednání zjistitelné 
z veřejného rejstříku. Povinná osoba ověří, zda a v jakém rozsahu je 
tato osoba oprávněna za klienta jednat.  

(7) Doložení oprávnění k jednání za klienta se nevyžaduje, 
jestliže osoba, která jinak nebyla oprávněna k nakládání s peněžními 
prostředky na účtu, ukládá na účet hotovost a současně doručuje 
povinné osobě již vyplněné a oprávněnou osobou podepsané doklady 
nebo pouze doručuje doklady, na základě kterých má být uskutečněna 
dispozice s peněžními prostředky na účtu. 

(8) V rámci identifikace klienta povinná osoba zjistí 
a zaznamená, zda 
a) klient, fyzická osoba jednající za klienta v daném obchodu nebo 

obchodním vztahu a jeho skutečný majitel, pokud je povinné 
osobě znám, není politicky exponovanou osobou nebo osobou, 
vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle 
zákona o provádění mezinárodních sankcí, a 

b) jiná osoba ve vlastnické nebo řídící struktuře klienta, pokud je 
povinné osobě známa, není osobou, vůči níž Česká republika 
uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění 
mezinárodních sankcí. 

(7) (9) V době trvání obchodního vztahu nebo při dalších 
obchodech povinná osoba kontroluje platnost a úplnost identifikačních 
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údajů klienta, informací získaných v rámci kontroly klienta (§ 9), 
důvodnost zjednodušené kontroly klienta (§ 13) nebo výjimky z kontroly 
klienta (§ 13a) informací získaných v rámci identifikace a kontroly 
klienta, důvodnost zjednodušené kontroly klienta nebo výjimky 
z kontroly klienta a zaznamenává jejich změny. Při stanovení četnosti 
a rozsahu této kontroly povinná osoba vychází z rizikového profilu 
klienta. 

(8) (10) Jestliže povinná osoba při uzavírání obchodu má 
podezření, že klient nejedná svým jménem nebo že zastírá, že jedná za 
třetí osobu, vyzve klienta, aby doložil plnou moc oprávnění podle 
odstavce 3 6. Každý je povinen této výzvě vyhovět, pokud jiný právní 
předpis nestanoví jinak; advokát nebo notář může tuto povinnost vůči 
povinné osobě splnit též předáním kopií příslušných částí dokladů, 
z nichž identifikační údaje zjistil. 
(9) (11) Klient poskytne povinné osobě informace, které jsou 
k provedení identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných 
dokladů. Pokud je klientem svěřenský fond, informuje osoba jednající 
za klienta o této skutečnosti povinnou osobu. Povinná osoba může pro 
účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených 
dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto 
zákona.“ 

68. Nejvyšší státní 
zastupitelství 

3. D K bodu 39 (k § 8 odst. 7): 
Doporučujeme z prvé věty vypustit nadbytečná slova „i tato jednající 
osoba“. 

Vyhověno jinak. 
K platnému znění viz vypořádání předchozí připomínky. 

68. Nejvyšší státní 
zastupitelství 

4. D K bodu 147 (k § 33 odst. 1): 
Podle navrhovaného ustanovení Úřad spolupracuje se zahraničními 
orgány a mezinárodními organizacemi se stejnou věcnou působností. 
Byť navrhované ustanovení má představovat jen legislativně-
technickou změnu, může v praxi nastat pochybnost v případě, že cizí 
orgán či organizace nebude disponovat stejnou působností, ale 
působností podobnou nebo částečně podobnou atd. Problém by mohl 
nastat tehdy, jestliže by obdobná působnost, kterou má Úřad, byla 
v zahraničí rozdělena mezi více orgánů či organizací. Přestože 
dosavadní zákonný text rovněž mluví o „stejné věcné působnosti“ 
dáváme k úvaze slova „se stejnou věcnou působností“ nahradit slovy 
„se srovnatelnou věcnou působností“. 

Vyhověno. 
 
Ustanovení § 33 odst. 1 bude upraveno v souladu s vaší připomínkou. 

(1) K dosažení účelu stanoveného tímto zákonem Úřad 
spolupracuje se zahraničními orgány a mezinárodními organizacemi se 
stejnou srovnatelnou věcnou působností  
a) v rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou, kterou je Česká 

republika vázána, 
b) v rozsahu stanoveném právním předpisem práva Evropské unie 

nebo 
c) na základě vzájemnosti. 
 

68. Nejvyšší státní 
zastupitelství 

5. D K bodu 151 (k § 34 odst. 2): 
Proti navrhované změně ustanovení připomínky nemáme. Z dosavadní 
formulace podmínek pro povolení výjimky lze jen výkladem 
(vzhledem k povaze podmínek) dovodit, že musejí být všechny 
podmínky splněny současně, aby výjimka mohla být udělena. V zájmu 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
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legislativního zvýraznění této okolnosti dáváme k úvaze na konci textu 
písm. b) vložit spojku „a“. 

68. Nejvyšší státní 
zastupitelství 

6. D K bodu 158 (k § 35 odst. 8): 
Uvádí-li se, že Úřad bude aktualizovat seznam dozorčích úřadů, pak by 
bylo vhodné uvést v jaké periodě či například že se tak stane „při 
nahlášení změn dozorčím úřadem“. 

Vyhověno jinak. 
Stanoví se povinnost seznam aktualizovat „průběžně“, což věcně 
odpovídá návrhu připomínkového místa, ale s použitím termínu nyní 
využívaného v AML zákoně. 

68. Nejvyšší státní 
zastupitelství 

7. D K bodu 177 – 179 (k § 44 odst. 1 písm. c)): 
V písm. a) až d) se z důvodu nadbytečnosti vypouští odkazy na 
jednotlivá ustanovení, avšak takto se již nečiní v případě § 44 odst. 1 
písm. c) a odkazu na § 15. Odkaz na § 15 by měl být tedy taktéž 
vypuštěn. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

68. Nejvyšší státní 
zastupitelství 

8. D K části sedmé 
K bodu 64 (k § 127 odst. 1): 
Podle našeho názoru je zapotřebí i v tomto případně zohlednit hledisko 
hospodárnosti a využitelnosti, a to stanovením pořadí způsobů 
nakládání s propadlými a zabranými věcmi. Využitelnost uvedených 
věcí je zmíněna jen v souvislosti s využitelností Generálním 
ředitelstvím cel. Přirozeně základní a rozhodující hlediska jsou 
vyjádřena v odstavcích 2 a 5. Jinak hledisko využitelnosti uvedených 
věcí k hospodářskému prospěchu státu by mohlo být zvýrazněno 
stanovením pořadí důležitosti (přednosti) způsobů nakládání 
s propadlými či zabranými věcmi (pokud tomu nebudou bránit hlediska 
v odst. 2 a 5) např. takto: 
 

- prodej ve veřejné dražbě, 
- bezúplatný převod pro vzdělávací účely, nebo 
- zničení věci. 

Výše uvedené připomínky jsou doporučujícího charakteru.  

Vysvětleno, 
V důvodové zprávě je vysvětleno, že ustanovení představuje určitou 
výjimku ze zásady hospodárnosti a její doplnění o zásadu rizikovosti a 
posouzení, zda zvolený způsob nakládání neodporuje dobrým mravům 
nebo veřejnému pořádku. Pořadí je jednoznačně určeno: 1. potřeby 
GŘC, 2. posouzení zbylých způsobů naložení s věcí podle kritérií v 
odstavcích 2 a 5. 

68. Nejvyšší státní 
zastupitelství 

9. - Předložený materiál a jeho navrhované změny lze považovat za postup 
správným směrem, neboť jednak zpřesňují, ale v některých oblastech i 
zpřísňují právní úpravu ve smyslu zlepšení opatření boje proti praní 
peněz. Současně považujeme za správné, že návrh zákona zohledňuje i 
doporučení Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní 
špinavých peněz a financování terorismu (Moneyval), které vyplývají 
z jeho pravidelných hodnocení. 

Bere se na vědomí. 

69. Notářská komora 1. Z K § 26 odst. 4 stanovující povinnost Notářské komoře ČR každý rok 
do konce ledna předkládat přehled o počtu oznámení o podezřelých 
obchodech, které v uplynulém roce obdržela, a to způsobem 
umožňujícím dálkovým přístup, žádáme o sdělení, jak se bude přesně 
daná povinnost dálkového přístupu realizovat a jak a kým budou 
hrazeny náklady na případné vybudování takovéhoto dálkového 

Vysvětleno. 
K naplnění těchto povinnosti postačí zveřejnit tyto údaje na 
internetových stánkách Notářské komory. V tomto ohledu bude 
doplněna i důvodová zpráva. 
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přístupu ryze pro potřeby Úřadu.  
Obdobná připomínka k § 37 odst. 6 stanovující NKČR dálkovým 
přístupem zveřejňovat každý rok do konce ledna přehled o počtu 
přijatých oznámení o porušení tohoto zákona, provedených kontrolách, 
zjištěných porušeních a rozhodnutí o přestupcích v uplynulém 
kalendářním roce. 
Tato připomínka je zásadní. 

69. Notářská komora 2. Z Ke správnímu dozoru u advokáta, notáře – máme za to, že provinění 
členů obou profesních skupin jsou standardně a tradičně řešena 
v kárném řízení, na které mají tyto profesní komory nastavené předpisy 
a upravené postupy. Odklon od kárného řízení směrem 
k přestupkovému řízení by patrně znamenal koncepční zásah do 
právních předpisů upravujících postavení, orgány a pravomoci orgánů 
uvedených profesních komor. Předkladatel nevysvětlil, z jakých 
konkrétních důvodů považuje kárné řízení za nedostatečné k naplnění 
účelu navrhované úpravy. Navržená úprava pak vzbuzuje pochybnosti 
o možném souběhu kárného a přestupkového řízení. Požadujeme 
ponechat stávající model kárného řízení, přičemž lze diskutovat i 
možnost určité specifické úpravy toho řízení s ohledem na jiné povinné 
subjekty dle AML zákona.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno částečně. 
Z hlediska správního trestání lze v případě Notářské komory 
akceptovat, za předpokladu zachování principu rovnosti, v případech, 
kdy bude Notářská komora vést řízení o porušení povinnosti podle 
AML zákona, že toto řízení bude řízením kárným a nikoliv řízením 
přestupkovým. V případě řízení vedených Úřadem zůstane zachována 
současná konstrukce. 
 
Za účelem zachování principu rovnosti je však pro účely ochrany zájmu 
chráněného AML zákonem nutné změnit stávající kárné řízení pro 
účely AML kárných provinění následujícím způsobem.  
 
Hmotněprávní požadavky AML zákona musí být plně reflektovány 
v kárném řízení. Při naplnění totožné skutkové podstaty tak musí být 
totožná výše sankcí, přičemž druhy sankcí musí plnit tentýž účel, byť 
s přihlédnutím ke specifikům této právní profese (např. lze zákaz 
činnosti podle AML zákona nahradit vyškrtnutím ze seznamu advokátů 
apod.). Výše a druhy sankcí pak plynou z AML směrnice, tj. jedná se o 
implementaci evropského práva a jsou pro všechny povinné osoby 
stanoveny ve shodné výši. 
 
Z hlediska procesněprávního pak musí mít komora k dispozici obdobné 
právní instrumenty jako „klasický“ správní orgán jako např. 
pořádkovou pokutu či předvedení svědka. 
 
Tyto požadavky jsou upraveny v rámci navrhované úpravy na základě 
této připomínky. 
 
Zároveň pro zvýšení ochrany údajů obsažených v § 26 a 27 AML 
zákona se zakotvuje pravomoc příslušné profesní komory vést řízení o 
protiprávním jednání zaměstnance, resp. osoby pracující pro příslušníka 
právní profese, která může naplnit skutkovou podstatu ukotvenou v § 
43 a 50a AML zákona, což je aspekt mlčenlivosti, který byl doposud 
opomenut. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBMFJ5PRY)



 
 
 

Z hlediska zachování exkluzivity trestání příslušníků profesních komor 
pouze samosprávnými stavovskými komorami je nutno pak uvést, že 
v souladu s vypořádáním připomínky č. 4 České advokátní komory 
bude zachována pravomoc Úřadu tak, jak byla původně navrhována, tj. 
protiprávní jednání, které Úřad odhalí v případě, že ve stanovené lhůtě 
nezačala konat příslušná profesní komora, bude stíhat v rámci 
přestupkového řízení s možností konkrétní kauzu předat komoře 
v případě, kdy to bude účelné (zejména bude-li se jednat o věc 
ingerující do údajů chráněných § 26 a 27 AML zákona). Pokud však 
bude příslušná profesní komora postupovat ve lhůtách stanovených 
zákonem, bude jediným orgánem příslušným k udělením případných 
sankcí svým členům. 
 
Ke vztahu povinnosti mlčenlivosti a příslušnosti Úřadu k udělování 
sankcí je pro posouzení existence průlomu relevantní § 56 Notářského 
řádu. Zde je v rámci odstavce 6 široce stanoveno, že „Porušením 
povinnosti mlčenlivosti není plnění povinností podle zákona o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních 
sankcí.“. V obecné rovině pak lze konstatovat, že AML zákon obsahuje 
značné množství povinností, ať explicitních či implicitních, při jejichž 
plnění nemůže notář využívat institut mlčenlivosti. Je nesporné, což 
plyne i z právní teorie, že právo, resp. v případě orgánu veřejné moci 
pravomoc, je párový pojem k pojmu povinnost. V rámci AML zákona 
je pak přiznána pravomoc Úřadu k vedení řízení o přestupku, tj. notář je 
povinen se tomuto řízení podrobit. 
 
K výše uvedenému lze ještě doplnit, že průlom do notářské mlčenlivosti 
se v AML zákoně netýká a nebude týkat práva na spravedlivý proces 
klienta (nelze využít při řízeních před soudem, ani pro předběžné 
konzultace viz § 27 AML zákona) ani zákazu sebeobviňování. 
 
Zároveň je však nutno konstatovat, že AML zákon obsahuje i 
povinnosti, jejichž plnění rozhodně nemůže být předmětem povinnosti 
mlčenlivosti, typicky se jedná např. o školení zaměstnanců. V těchto 
případech je otázka notářské mlčenlivosti irelevantní. 
 
Vzhledem k výše navržené úpravě pak zahájení kárného řízení zakládá 
překážku litispendence pro případné přestupkové řízení vedené 
Úřadem, jelikož se materiálně jedná o řízení týkající se téhož objektu, 
resp. totožné skutkové podstaty (což v případě správního deliktu a 
správního disciplinárního deliktu není z povahy věci možné). 
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Na závěr je nutno dodat, že celková úprava správního dozoru a 
správního trestání má kořeny v čl. 48 odst. 1a, 2 a 9 AML směrnice, 
jedná se tedy o úpravu pramenící z evropského práva. 

69. Notářská komora 3. Z K  Přestupkům doporučujeme obecně přehodnotit výši navrhovaných 
pokut zejména při porušení povinnosti povinné osoby při identifikaci a 
kontrole klienta, nesplnění informační povinnosti či nesplnění 
oznamovací povinnosti ale také při školení zaměstnanců. Navrhovaná 
výše pokuty, uplatněná při horní hranici navrhované sazby, je pro 
povinné osoby – notáře, zcela likvidační. Máme za to, že i pro jiné 
povinné osoby než jsou notáři je výše pokut zcela likvidační a mimo 
jakoukoli realitu. Navíc je známa i judikatura ohledně přiměřenosti 
pokut. Takto drakonicky navržená výše pokut povede k tomu, že 
provádění zejména úschov a realizace obchodů bude vytěsněna do šedé 
zóny, neboť povinné osoby se mohou obávat je vykonávat.  

K tomu obecně uvádíme, že pokud by daná osoba svým jednáním 
spáchala trestný čin, za který jde uložit peněžitý trest (lze např. 
uvažovat o TČ podvodu, kterým byla způsobena větší škoda, podle § 
209 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb.), maximální výše peněžního trestu 
podle zásad v § 68 odst. 1 a 2 trestního zákoníku může činit maximálně 
36 500 000 Kč.  

Pokud se týká skutkové podstaty přestupků povinných osob - notářů, 
které by podle návrhu měla projednávat Notářská komora České 
republiky podle § 52 odst. 1, § 35 odst. 1 písm. d) návrhu zákona, 
domníváme se, že takovéto jednání by bylo kárným proviněním notáře, 
které je řešeno zvláštní právní úpravou v § 48 a násl. notářského řádu, 
jak jsme uvedli výše. 

Tato připomínka je zásadní. 

Nevyhověno. 
Uvedená úprava představuje transpozici čl. 59 IV. AML směrnice. 
Zákon č. 368/2016 Sb., kterým byla tato směrnice transponována, 
vycházel z teze, že cíle tohoto článku, tedy zajistit odrazující účinek, 
bude dosaženo prostřednictvím úpravy trestního zákoníku, případně ve 
spojení se zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob. Komise 
se však s tímto výkladem neztotožnila a v této věci již s Českou 
republikou zahájila infringement. Ve světle uvedených skutečností 
nemá předkladatel jinou možnost, než sankce uvedené čl. 59 odst. 2 a 3 
v návrhu zákona odrazit. 
 

69. Notářská komora 4. D V § 43 odst. 3 slovo „auditempříslušnou“ doporučujeme nahradit slovy 
„auditem, příslušnou“. 

Vyhověno jinak. 
Text ustanovení byl reformulován a uvedená formální chyba byla 
odstraněna. 

72. Sdružení místních 
samospráv ČR 

1. Z Připomínka č. 1 k části první bodu 9 
Navrhované znění § 2 odst. 1 písm. d) bodu 1. „osoba, která nakupuje 
nebo prodává nemovité věci“ považujeme za příliš vágní, mající 
potenciál způsobit nežádoucí právní důsledky. 
Souhlasíme, že v kontextu odstavce 3 norma nedopadne na běžného 
občana v postavení nepodnikající fyzické osoby. Může však dopadat na 
podnikající právnické i fyzické osoby, jejichž podnikatelská činnost se 
nákupu a prodeje nemovitých věcí vůbec netýká, avšak pro potřeby této 
činnosti v určité konkrétní situaci nemovitou věc nakoupí či prodají. 

Vysvětleno. 
V rámci § 2 odst. 3 lze spatřovat již v současnosti dostatečný korektiv, 
jímž je „předmět podnikání“. Předmět podnikání lze považovat v duchu 
živnostenského zákona primární činnost (či jedna z primárních 
činností), k jejímuž výkonu musí konkrétní osoba mít živnostenské či 
jiné oprávnění, nikoliv však „nepodnikatelské“ nakládání s majetkem 
jako je např. prodej nemovitosti z důvodu změny sídla apod. Zároveň je 
nutno uvést, že předmětné ustanovení kromě realitních makléřů míří též 
na developerské firmy, kde by případné zúžení okruhu povinných osob 
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Proto požadujeme ustanovení zpřesnit tak, aby v souladu 
s deklarovanými cíli dopadlo pouze na profesionální realitní 
zprostředkovatele. 
Tato připomínka je zásadní. 

šlo považovat za riziko pro účinnost opatření chránících zájmy uvedené 
v AML zákoně. 

72. Sdružení místních 
samospráv ČR 

2. Z Připomínka č. 2 k části první bodu 17  
Neurčitý pojem „služby spojené s virtuální měnou“ v praxi způsobuje 
interpretační problémy, neboť není jasné, jaké konkrétní služby pod 
pojem spadají a jaké nikoliv. Závěr, že se jedná o všechny služby 
spojené s virtuální měnou bez výjimky, by přitom vedl k absurdním 
důsledkům, kdy by ustanovení dopadalo i na osoby, které poskytují 
vzdělávací a osvětovou činnost v oblasti virtuálních měn, vydávají 
publikace o virtuálních měnách, vyvíjí hardwarovou nebo softwarovou 
infrastrukturu k virtuálním měnám apod. 
Z výše uvedeného důvodu požadujeme upřesnit znění ustanovení tak, 
aby bylo jasné, že se jedná pouze o finanční a související služby 
spojené s virtuální měnou. 
Tato připomínka je zásadní. 

Nevyhověno. 
Uvedená široká definice osoby poskytující služby spojené s virtuálním 
aktivem je reakcí na požadavky praxe, která se potýkala s mnohými 
případy zneužití virtuálních měn k páchání legalizace výnosů z trestné 
činnosti. Tato úprava, účinná více než 2,5 roku, představuje robustní 
rámec pro prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, přičemž nelze říci, že vedla k „ochromení sektoru“. 
 
Rovněž je nutno odmítnout tezi, že by připomínkou napadený 
normativní text byl vykládán tím způsobem, že zahrnuje poradenské 
činnosti nebo jiné aktivity, jejichž vazba na virtuální aktiva je pouze 
volná a které nejsou vystaveny ML/FT rizikům. Právní předpis musí být 
vždy vykládán v souladu se svým smyslem a účelem, z čehož plyne, že 
nelze dovodit, že by pod jiné služby spojené s virtuálními aktivy bylo 
lze podřadit i aktivity, které jsou z hlediska ML/FT rizik irelevantní. 
 

72. Sdružení místních 
samospráv ČR 

3. D Připomínka č. 3 k části první bodu 43  
Navrhované znění ustanovení § 8a odst. 2 odkazuje na přímo 
použitelný předpis Evropské Unie a na zákon o elektronické 
identifikaci, konkrétně tedy na 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 na zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. 
Pro lepší orientaci adresátů novelizované právního předpisu 
navrhujeme doplnit na příslušná místa odpovídající poznámky pod 
čarou konkretizující obecné odkazy. 
Tato připomínka je legislativně technického charakteru. 

Vyhověno. 
Materiál byl doplněn. 

72. Sdružení místních 
samospráv ČR 

4. D Připomínka č. 4 části první bodu 85 
Povinnost povinných osob řešit rozpor skutečného stavu s údaji 
uvedenými v evidenci skutečných majitelů považujeme za extrémně 
problematickou u advokátů, notářů, daňových poradců nebo soudních 
exekutorů, kteří mají zákonem explicitně uloženou bezvýhradnou 
povinnost zachovávat mlčenlivost (viz. § 21 zákona č. 85/1996 Sb., o 
advokacii; § 56 zákona č. 358/1992, notářský řád; § 6 odst. 9 zákona č. 
523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR 
a § 31 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád). 
Z toho důvodu navrhujeme uvedené povinné osoby z působnosti nově 
navrhovaného § 15a vyjmout. 

Vyhověno částečně. 
Cílem tohoto ustanovení, které doplňuje a navazuje na úpravu evidence 
skutečných majitelů ve speciálním zákoně, je přispět k tomu, aby údaje 
v této evidenci skutečných majitelů byly správné a úplné. V této 
souvislosti podle předkladatele nedává smysl, aby tato povinnost byla 
uložena pouze některým povinným osobám; tím by došlo 
k významnému oslabení tohoto mechanismu. 
 
Pokud jde o povinnost mlčenlivosti, v souladu se sektorovými předpisy 
se příslušníci právnických profesí nemohou dovolávat povinnosti 
mlčenlivosti při plnění povinností vůči příslušnému orgánu podle 
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Tato připomínka je doporučující. zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu.  
 
K výše uvedenému však předkladatel dodává, že byť z textu AML 
směrnice nelze pro právnické profese stanovit výjimku jako pro celek, 
tak lze na základě argumentu a maiori ad minus na tyto profese 
vztáhnout výjimku uvedenou v § 26 a 27, která se týká údajů získaných 
při výkonu vybrané činnosti. Z tohoto důvodu se do § 26 odst. 1 a § 27 
odst. 1 a 2 AML zákona i doplňuje § 15a. Pokud tak příslušník 
právnické profese narazí na nesrovnalost v souvislosti s činností, ve 
které je vázán mlčenlivostí,  
 
Dále se zmírňuje znění § 15a odst. 1 a 2, které zní: 
„(1) Má-li povinná osoba důvodně zato, že při provádění identifikace 
nebo kontroly klienta zjistila, že údaje v evidenci skutečných 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 případně mu umožní vyjádřit se k této nesrovnalosti. 
(2) Neodstraní-li nebo nevyvrátí-li klient nesrovnalost bez zbytečného 
odkladu od upozornění podle odstavce 1, oznámí povinná osoba 
nesrovnalost soudu, který je příslušný k řízení o nesrovnalosti podle 
zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů.“ 
 
 

72. Sdružení místních 
samospráv ČR 

5. D Připomínka č. 5 části první bodu 104 
Zákonné ustanovení ukládající profesním komorám, jaký obsah musí 
včlenit do svých stavovských předpisů, považujeme za nepřiměřený 
zásah do práva na stavovskou samosprávu. Z toho důvodu navrhujeme 
ustanovení z návrhu zákona vyjmout. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno jinak. 
Více viz připomínky příslušných profesních komor k tomuto tématu. 

72. Sdružení místních 
samospráv ČR 

6. D Připomínka č. 6 části první bodu 217 
Zvláštní část důvodová zprávy k bodu 217 explicitně počítá s tím, že 
nové znění § 53 bude obsahovat odstavce 1 – 5. V samotném materiálu 
však nové znění § 53 obsahuje pouze odstavce 1 – 4. Odst. 5, který by 
podle důvodové zprávy měl upravovat způsob zveřejňování rozhodnutí 
a dobu, po kterou má být rozhodnutí zveřejněno, zcela chybí. 
Požadujeme v tomto směru uvést materiál a zvláštní část důvodové 
zprávy do souladu.  
Tato připomínka je legislativně technického charakteru. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

72. Sdružení místních 
samospráv ČR 

7. Z Připomínka č. 7 části druhé bodu 7 
Podle § 52 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 

Vysvětleno. 
Rejstřík vyloučených osob je neveřejným informačním systémem 
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řízení o nich, je v některých případech možné uložit fyzické osobě 
omezující opatření spočívající v zákazu navštěvovat určená veřejně 
přístupná místa nebo místa, kde se konají sportovní, kulturní a jiné 
společenské akce, popřípadě v povinnosti zdržet se styku s určitou 
osobou nebo vymezeným okruhem osob. Takové omezující opatření 
může spočívat také v zákazu navštěvovat místa, kde se provozují 
hazardní hry nebo v zákazu styku s konkrétní osobou či konkrétními 
osobami z důvodu, že jsou známy svým patologickým vztahem 
k hazardním hrám. 
V platné znění zákona o hazardních hrách i ve znění navrhovaném 
chybí uložení takového omezujícího opatření mezi taxativním 
výčtem důvodů pro zápis do rejstříku osob vyloučených z účasti na 
hazardních hrách.  
V praxi existují problémoví občané, které se dopouštějí přestupků 
(např. drobných krádeží, vandalismu apod.) v souvislosti se svým 
patologickým vztahem k hazardním hrám. V případě, že jim je 
v souladu se zákonem v přestupkovém řízení uloženo výše popsané 
omezující opatření, bylo by žádoucí, aby byly takové osoby také 
zapsány do registru osob vyloučených z účasti na hazardních hrách. 
 
Požadujeme tedy do navrhovaného § 16a doplnit odstavec d), který zní: 
„e) které bylo uloženo omezující opatření spočívající v zákazu 
navštěvovat místa, kde dochází k hraní hazardních her nebo v zákazu 
styku s určitou osobou nebo vymezeným okruhem osob odůvodněném 
vztahem těchto osob k hazardním hrám, podle zákona upravujícího 
řízení o přestupcích.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

veřejné správy. V současné době probíhají intenzivní práce na jeho 
spuštění, přičemž jakékoli nepředvídané zásahy mohou zásadním 
způsobem zkomplikovat jeho fungování. Případné rozšíření okruhu 
osob zapisovaných do rejstříku vyloučených osob sebou nese významné 
technické nároky, a to nejen na straně Ministerstva financí, ale zejména 
na straně subjektů, které by byly zodpovědné za kvalitu dat v systému, 
ze kterého jsou data rejstříkem vyloučených osob čerpány. Ministerstvo 
financí postrádá analýzu proveditelnosti a dopadů případného rozšíření 
skupin zapisovaných do rejstříku vyloučených osob na veškeré 
zainteresované orgány (včetně správců relevantních systémů). 
 
Zároveň je nutné upozornit na otázku přiměřenosti zápisu do rejstříku 
fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách. 
V přestupkovém řízení je zmíněné opatření zpravidla ukládáno jako 
zákaz vstupu do vymezených herních prostorů (herny a kasina), tj. do 
míst, kde je provozována živá hra, technická hra a bingo způsobem 
„land-based“. Zápis do rejstříku vyloučených osob proti tomu má 
podstatně dalekosáhlejší účinky, kdy dané fyzické osobě zamezuje 
v účasti na hazardních hrách zcela, tzn. i pro účast na hazardních hrách 
prostřednictvím internetu. 
 
Ministerstvo financí nicméně nevylučuje diskuzi o této problematice do 
budoucna. Tento námět bude zvážen v rámci procesu komplexního 
hodnocení regulace hazardních her a jejích dopadů. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo souhlasí s návrhem vypořádání. 

72. Sdružení místních 
samospráv ČR 

8. Z Připomínka č. 8 nad rámec předkládaného materiálu 
§ 4 odst. 5 jsou politicky exponovanými mimo jiných také vedoucí 
představitelé územní samosprávy a jejich osoby blízké. Takové 
vymezení považujeme za přílišnou tvrdost, neboť do něj naprosto 
nesmyslně spadají také představitelé nejmenších obcí. 
Považujeme za žádoucí ty to osoby z působnosti daného ustanovení 
vyjmout. Po vzoru § 3 odst. 2 písm. l) zákona č. 340/2015 Sb. o 
registru smluv, považujeme za optimální kritérium skutečnost, zda 
obec vykonává rozšířenou působnost. Vyjmuti by tedy dle našeho 
názoru měli být ti představitelé obcí, které nevykonávají rozšířenou 
působnost. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Vysvětleno. 
Podle stávající definice je politicky exponovanou osobou fyzická osoba, 
která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo 
regionálním významem. Dále definice obsahuje demonstrativní výčet 
osob, které tuto definici typicky splňují. Vedoucí představitel územní 
samosprávy je tak politicky exponovanou osobou, pokud je nebo byl ve 
významné veřejné funkci s alespoň regionálním významem. 
FAÚ bude nově zveřejňovat seznam funkcí, které tuto definici splňují. 
V rámci přípravy tohoto seznamu bude diskutováno, a to i 
s připomínkovým místem, zda má funkce starosty obce bez rozšířené 
působnosti regionální význam. 

77. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

1. Z § 2 (1) l) 
Text § 2, odst. 1, písm. l) navrhujeme nahradit následujícím textem: 
poskytovatele směnárenských služeb mezi virtuálními měnami a 

Vyhověno jinak. 
Úprava obsažená ve směrnici je v tomto ohledu nedostatečná a 
neodpovídá potřebám efektivního boje proti legalizaci výnosů z trestné 
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měnami s nuceným oběhem a poskytovatele virtuálních peněženek 
Zdůvodnění: 
Přestože transponovaná 5. AML směrnice řadí mezi povinné osoby 
pouze poskytovatele směnárenských služeb mezi virtuálními měnami a 
měnami s nuceným oběhem a poskytovatele virtuálních peněženek 
(definován jako subjekt poskytující služby, jejichž cílem je ochraňovat 
jménem klientů soukromé šifrovací klíče za účelem držení, uchovávání 
a převodu virtuálních měn), návrh trvá na zachování extenzivní 
kategorie povinné osoby, jakožto osoby která jako předmět své 
podnikatelské činnosti kupuje, prodává, uchovává, pro jiného spravuje 
nebo zprostředkovává nákup nebo prodej virtuální měny, případně 
poskytuje další služby spojené s virtuální měnou. Tj. dle české definici 
náročná a nákladná AML/CTF regulace dopadá na jakýkoliv subjekt, 
poskytující podnikatelským způsobem služby související s virtuální 
měnou, a to bez ohledu na to, zda taková činnost představuje jakékoliv 
AML/CTF riziko (např. poradenské společnosti, společnosti těžící 
kryptoměny, společnosti poskytující řešení pro zabezpečení kryptoměn 
či provozovatelé enterprise DLT řešení, které rovněž pracují s 
digitálními jednotkami představujícími hodnotu a tedy dle českého 
AML zákona virtuální měnu. 
Znění směrnice je přitom ignorováno, a to bez jakéhokoliv reálného 
zdůvodnění, proč musí být stovky subjektů poskytujících služby 
související s virtuální měnou vystaveny přísné a nákladné AML/CTF 
regulaci. Jediným důvodem navrhovatele, jak uvádí v důvodové 
zprávě, je lakonické konstatování: „Důvodem pro zachování této 
obecné definice je zejména velmi rychlý až překotný vývoj v oblasti 
týkající se této komodity a služeb na ně navázaných.“. Navrhovatel tak 
vychází z paternalistického předpokladu, že jelikož něco v jeho 
úvahách do budoucna může představovat riziko, a jelikož zákonodárce 
nestíhá sledovat technologický a ekonomický rozvoj daného odvětví, je 
lepší preventivně zregulovat vše. Namísto toho, aby se přijímaly 
zákony, které řeší reálné, existující problémy a potřeby, dává se 
přednost extenzivní, a i ve světě neobvyklé prevenci, a to i za cenu 
ochromení celého regulovaného odvětví. 
Přestože tak návrh platného znění neuvádí, dle důvodové zprávy 
„Zároveň bude vytvořen registr těchto subjektů [osob poskytujících 
služby související s virtuální měnou], který povede Finanční analytický 
úřad, přičemž zápis do tohoto registru bude zákonnou podmínkou pro 
poskytování služeb spojených s virtuálními měnami.“. Co se týká 
registru, vychází se z 5. AML směrnice. Transpozice s „podmíněním“ 
poskytování služeb registrací v kombinaci s českou extrémně širokou 
definicí povinné osoby poskytující služby související s virtuální měnou, 

činnosti a financování terorismu, které odráží úprava doporučení FATF 
č. 15. 
 
Uvedená široká definice osoby poskytující služby spojené s virtuální 
měnou byla do AML zákona vložena již zákonem č. 368/2016 Sb., 
který nabyl účinnosti 1. ledna 2017, a to nikoli v souvislosti 
s transpozicí IV. AML směrnice (přičemž v té době evropské právo 
vůbec otázku virtuálních aktiv v kontextu AML/CFT opatření nebralo v 
potaz), nýbrž jako reakce na požadavky praxe, která se potýkala 
s mnohými případy zneužití virtuálních měn k páchání legalizace 
výnosů z trestné činnosti. Tato úprava, účinná více než 2,5 roku, 
představuje robustní rámec pro prevenci legalizace výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu, přičemž nelze říci, že vedla k 
„ochromení sektoru“, jak připomínka naznačuje. Ve skutečnosti se 
sektor poskytovatelů služeb s virtuálními aktivy v České republice 
zdárně rozvíjí.  
 
Oslabení stávajících AML/CFT opatření by mohlo vyústit 
v nezamýšlené důsledky pro tento sektor, které by působily z hlediska 
jeho fungování kontraproduktivně. Jako příklad lze uvézt, že řada 
poskytovatelů služeb s virtuálními aktivy se setkala s neochotou při 
otevírání bankovního účtu, a to proto, že se banky obávají toho, že by 
samy mohly být jejich prostřednictvím vystaveny ML/FT riziku. Tento 
problém by se v případě, že by došlo k navrhovanému oslabení 
regulace, jedině prohloubil, protože by dané riziko nebylo nijak 
zmírňováno. S ohledem na revidované doporučení FATF č. 15, které se 
zabývá právě regulací virtuálních aktiv a které by bylo přijetím 
připomínky ve značném rozsahu ignorováno, a dále s ohledem na 
skutečnost, že banky, tedy podnikatelé s vazbami překračujícími 
hranice Evropské unie, se těmito doporučeními, představujícími v dané 
oblasti globální standard, striktně řídí, lze očekávat, že by rozvolnění 
regulace pro tu část sektoru, jež by nově AML zákonem nebyla pokryta, 
vyústilo v závažné znesnadnění přístupu k bankovním službám.  
 
Rovněž je nutno odmítnout tezi, že by připomínkou napadený 
normativní text byl vykládán tím způsobem, že zahrnuje poradenské 
činnosti nebo jiné aktivity, jejichž vazba na virtuální měny je pouze 
volná a které nejsou vystaveny ML/FT rizikům. Právní předpis musí být 
vždy vykládán v souladu se svým smyslem a účelem, z čehož plyne, že 
nelze dovodit, že by pod jiné služby spojené s virtuálním aktivem bylo 
lze podřadit i aktivity, které jsou z hlediska ML/FT rizik irelevantní. 
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je nicméně opět ochromující pro celý sektoru. Toto i shora uvedené 
preventivní opatření se opět přijímá bez jakéhokoliv zdůvodnění, 
natožpak analýzy legalizace výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu. Přesněji řečeno, děje se tak navzdory těmto analýzám. Tak 
například report Moeneyval z prosince 2018 doslova ve vztahu k 
virtuálním měnám uvádí „The authorities advised that the phenomenon 
is still not developed and no actual ML case has been detected in 
relation to virtual currencies.“. 
Tato připomínka je zásadní 

Jako další argument proti zúžení definice v požadovaném rozsahu vůči 
současnému stavu lze uvést, že není vyloučeno, že v budoucnu budou 
evropské předpisy uvedeny do souladu s doporučením FATF č. 15 a že 
tedy v nich uvedená definice bude rozšířena. Mohlo by pak dojít 
k tomu, že podnikatelé, kteří by v souladu s připomínkou přestali být 
povinnou osobou, by se jí v budoucnu opět stali, což by jim přineslo 
zbytečné náklady. 
 
Připomínce se však částečně vyhovuje v tom smyslu, a to formou 
úpravy § 4 odst. 8 AML zákona, že se rozsah činností výslovně 
nevyjmenovaných v tomto ustanovení, ale obsažených v široké 
zbytkové kategorii, zužuje tak, že se musí jednat o činnosti obdobné 
činnostem vyjmenovaných. Do budoucna se tak předejde tomu, aby 
bylo dané ustanovení vykládáno tak široce, jak bylo například uvedeno 
výše. 

77. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

2. Z § 4 (8) 
V § 4 odst 8 navrhujeme odstranit následující text: 
 (8) Osobou poskytující služby spojené s virtuální měnou se pro účely 
tohoto zákona rozumí osoba, která jako předmět své podnikatelské 
činnosti kupuje, prodává, uchovává, pro jiného spravuje nebo 
zprostředkovává nákup nebo prodej virtuální měny, případně poskytuje 
další služby spojené s virtuální měnou. 
 
Připomínka a zdůvodnění 
odstranění navazuje na změnu v § 2 (1) l) 
Tato připomínka je zásadní 

Vyhověno jinak. 
Jedná se o připomínku úzce související s připomínkou č. 1 téhož 
připomínkového místa, která nutně sleduje její osud. Požadavku na 
zúžení definice osob poskytujících služby spojené s virtuálními aktivy 
však bylo částečně vyhověno, a to nikoliv prostřednictvím § 2 odst. 
písm. 1 AML zákona, ale prostřednictvím tohoto ustanovení. 
 
§ 4 odst. 8 AML zákona tak nově zní: 
 
„Osobou poskytující služby spojené s virtuální měnou virtuálním 
aktivem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která jako předmět 
své podnikatelské činnosti kupuje, prodává, uchovává, pro jiného 
spravuje, převádí nebo zprostředkovává nákup nebo prodej virtuální 
měny virtuálního aktiva, poskytuje finanční služby týkající se 
nabídky nebo prodeje virtuálních aktiv, případně poskytuje další jiné 
obdobné služby spojené s virtuální měnou  virtuálním aktivem.“ 
 
 

77. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

3. Z § 4 (9) 
V § 4 odst. 9 navrhujeme následující úpravy textu: 
(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 
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 

Vyhověno částečně. 
Pojem „virtuální měna“ bude nahrazen pojmem „virtuální aktivum“ a 
vlastnost jednotky „elektronicky uchovávaná“ se mění na „elektronicky 
uchovávatelná nebo převoditelná“. 
 
Ve zbylém rozsahu se připomínce nevyhovuje, a to z níže uvedených 
důvodů. 
 
K otázce souladu s V. AML směrnicí 
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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). 
elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá 
emitenta, a která není peněžním prostředkem podle zákona o platebním 
styku, ale je přijímána jako platba za zboží nebo služby i jinou osobou 
odlišnou od jejího emitenta 
 
Připomínka a zdůvodnění 
Návrh novely zavádí zcela novou definici virtuální měny. Zatímco 
transponovaná 5. AML směrnice definuje virtuální měnu jako: 
“digitální reprezentace hodnoty, která není vydána či garantována 
centrální bankou ani orgánem veřejné moci, není nutně spojena se 
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;” návrh novely definuje virtuální měnu zcela odlišně. 

Jediným důvodem pro změnu definice virtuální měny je dle 
navrhovatele zajištění souladu s doporučením FATF č. 15. Uvedené 
doporučením mezinárodní organizace FATF 2012, v aktualizované 
podobě z října 2018, nicméně vůbec nepracuje s pojmem s virtuální 
měna, ale s pojmem virtuální aktiva. Chce-li navrhovatel navzdory 
transponované 5. AML směrnice vztáhnout AML zákon i na jiná 
kryptoaktiva (virtuální aktiva), musí nejprve změnit terminologii 
virtuální měny. V opačném případě bude zákon za virtuální měnu 
označovat, aktiva, která nemají s pojmem měna pranic společného. 
Zmatek se tímto vytvoří nejen lokálně v České republice, ale i v rámci 
veškerých mezinárodních regulatorních i podnikatelských vztahů. 

Přistoupí-li navrhovatel k takovému rozšíření aplikace AML zákona, 
navrhujeme, aby tak učinil obecnou definicí virtuálních aktiv, a to např. 
po vzoru FATF, jako „elektronicky uchovávaná jednotka, která 
představuje hodnotu, a která je způsobilá být elektronicky obchodovaná 
nebo převáděná, a může být využita pro platební nebo investiční 
účely.“. 

Přestože FATF doporučení z definice virtuálních aktiv výslovně vyjímá 
elektronické peníze a investiční nástroje regulované jinými 
doporučeními, nevidíme potřebu takovouto výjimku konstruovat. Tím 

Není pravdou, že by navrhovaná definice virtuální měny byla zcela 
odlišná od definice obsažené v V. AML směrnici. Ve skutečnosti jak 
stávající, tak navrhovaná definice virtuální měny zahrnuje rovněž 
definici uvedenou ve směrnici.  
 
Definice virtuální měny podle V. AML směrnice (čl. 3 bod 18 
konsolidovaného znění) obsahuje tyto prvky: 
1. digitální reprezentace hodnoty 
2. která není vydána či garantována centrální bankou ani orgánem 
veřejné moci 
3. která není nutně spojena se zákonně stanovenou měnou a nemá 
právní status měny či peněz 
4. která je však fyzickými nebo právnickými osobami přijímána 
jako prostředek směny 
5. může být elektronicky převáděna, uchovávána a obchodována; 
 
 
Definice v AML zákoně obsahuje tyto prvky: 
1. elektronicky uchovávaná jednotka 
2. která je způsobilá plnit platební, směnnou nebo investiční 
funkci 
3. pokud se nejedná o 

a. zaknihovaný cenný papír, investiční nástroj, nebo 
peněžní prostředek podle zákona o platebním styku, 
b. prostředek podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 4 až 7 
zákona o platebním styku s výjimkou takového prostředku, 
kterým lze v konečném důsledku zaplatit pouze za úzce 
vymezený okruh zboží nebo služeb, který zahrnuje virtuální 
měnu 
c. prostředek, kterým je prováděna platba podle § 3 odst. 
3 písm. e) zákona o platebním styku 

 
K naplnění prvku č. 1 definice podle V. AML směrnice 
Aspekt reprezentace hodnoty požadovaný směrnicí vyplývá z prvku č. 1 
navrhované zákonné definice. Je totiž bez pochybností, že každá 
reprezentace hodnoty je jednotkou. 
 
Navrhovaná zákonná definice se neváže výlučně na požadavek 
digitálního vyjádření reprezentace hodnoty, jako je tomu v případě 
směrnice, ale s ohledem na pokud možno co největší technologickou 
neutralitu umožňuje, aby mohlo definici virtuální měny naplnit 
například i analogové vyjádření reprezentace hodnoty. Rovněž aspekt 
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spíše nepovažujeme za toto za vhodné, když navrhovatel zdánlivě 
dosahuje svého cíle konstrukcí 7 výjimek (jmenovitě (i) zaknihovaný 
cenný papír, (ii) investiční nástroj, (iii) peněžní prostředek podle 
zákona o platebním styku, (iv) prostředek podle § 3 odst. 3 písm. c) 
bodu 4 zákona o platebním styku, (v) prostředek podle § 3 odst. 3 písm. 
c) bodu 5 zákona o platebním styku, (vi) prostředek podle § 3 odst. 3 
písm. c) bodu 6 zákona o platebním styku, (vii) prostředek podle § 3 
odst. 3 písm. c) bodu 7 zákona o platebním styku, aby hned v písm. b) 
vytvořil výjimku z jedné z uvedených výjimek. Nadto tato výjimka z 
výjimky, která nemá jakoukoliv vazbu na údajně implementované 
doporučení FATF č. 15, a její smysl zůstává bohužel kryptický i po 
prostudování zvláštní části důvodové zprávy, která se ustanovení 
relativně rozsáhle věnuje. 

Navrhovatel tak namísto sjednocení definice s nadřazeným evropským 
právem, 5. AML směrnicí, vytváří zcela novou definici, která 
nekoresponduje ani s evropským právem, ani s doporučením FATF. 
Zejména však navrhovaná těžkopádná definice do budoucna 
neodvratně vyvolá řadu výkladových sporů a nejasností. Nadto v 
situacích, kdy řada virtuálních aktiv ve skutečnosti bude naplňovat 
definici investičních nástrojů nebo elektronických peněz, jak již dnes 
potvrzuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vznikne 
terminologický i regulatorní galimatyáš. Navrhujeme ponechat 
současnou definici. 

Tyto připomínky jsou zásadní 

digitální reprezentace hodnoty požadovaný směrnicí je tak zákonnou 
definicí pokryt. 
 
K prvku č. 2 definice podle V. AML směrnice 
Prvek č. 2 definice podle směrnice vyjímá z okruhu virtuálních měn ty 
instrumenty, jež jsou vydávány či garantovány centrální bankou nebo 
orgánem veřejné moci a zužuje tak definici obsaženou ve směrnici. 
Tento prvek tedy nemůže z povahy věci způsobit nenaplnění definice 
podle směrnice navrhovanou zákonnou definicí, a to za podmínky, že 
případné odpovídající zúžení v navrhované zákonné úpravě nebude 
přesahovat meze zúžení v něm zakotvené. Dané zúžení nebylo do 
navrhované zákonné definice převzato z toho důvodu, že vybočuje z 
požadavku doporučení FATF č. 15 a dále z toho důvodu, že 
neopodstatněně vyjímá z dosahu AML/CFT opatření virtuální měny 
vydávané státními orgány, jako je v současnosti například venezuelská 
měna Petro. Není žádný důvod, proč z povahy věci stejné instrumenty 
rozlišovat na základě toho, zda mají emitenta a případně podle statusu 
emitenta, a poskytovat jim tak konkurenční výhodu oproti 
instrumentům ryze soukromého původu. Uvedená slabina by navíc 
mohla být snadno zneužita cizími státy k narušení integrity finančního 
systému Evropské unie. 
 
K prvku č. 3 definice podle V. AML směrnice 
Prvek č. 3 požadovaný směrnicí vyjímá z okruhu virtuálních měn ty 
instrumenty, jež jsou nutně spojeny se zákonně stanovenou měnou a 
mají právní status měny či peněz. Tento prvek tedy nemůže z povahy 
věci způsobit, že zákonná definice nenaplní definici podle směrnice, 
avšak pouze za podmínky, že odpovídající zúžení v navrhované 
zákonné úpravě nebude přesahovat meze zúžení v něm stanovené. 
Předmětný prvek je do značné míry reflektován v navrhovaných 
ustanoveních § 4 odst. 9 písm. a) bodech 1 až 3, která zužují 
navrhovanou zákonnou definici a která jsou rozebrána níže v části 
týkající se výjimek z navrhované zákonné definice. 
 
K prvku č. 4 definice podle V. AML směrnice 
Prvek č. 4 definice podle směrnice považuje za virtuální měnu pouze ty 
instrumenty, jež jsou přijímány fyzickými nebo právnickými osobami 
jako prostředek směny. Všechny takové instrumenty musejí naplňovat 
požadavek uvedený v prvku č. 2 navrhované zákonné definice, tedy 
musejí být způsobilé plnit platební nebo směnnou funkci. I tento prvek 
definice podle směrnice je tedy naplněn. 
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K prvkům 3a, 3b a 3c navrhované zákonné definice, tedy k výjimkám 
Uvedené prvky navrhované zákonné úpravy zužují okruh instrumentů 
spadajících pod její definici virtuální měny, a proto mohou vyvolat 
otázku, zda toto zúžení není natolik významné, že by mohlo vyústit v 
nesoulad s definicí virtuální měny obsaženou ve směrnici. Tuto tezi je 
však nutno odmítnout, a to nejen s odkazem na výše rozebíraný prvek 
definice podle směrnice č. 3. 
 
Absence výjimky zakotvené v prvku 3a by do definice virtuální měny 
redundantně zahrnula zaknihované cenné papíry a investiční nástroje, 
které jsou již dnes zahrnuty do režimu AML/CFT opatření. Uvedené lze 
vztáhnout i na peněžní prostředky podle zákona o platebním styku, o 
jejichž vyjmutí z definice virtuální měny podle AML směrnice hovoří 
skrz odkaz na PSD 2 i recitál č. 10 V. AML směrnice. 
 
Absence výjimek zakotvených v prvcích 3b a 3c zákonné definice by 
mezi virtuální měny zahrnula například palivové karty, elektronické 
stravenky nebo poukazy na zaměstnanecké benefity a instrumenty k 
provádění vybraných plateb poskytovatelem služby elektronických 
komunikací nebo operátorem podle zákona č. 175/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích. Ospravedlnění této výjimky v kontextu 
souladu s definicí obsaženou ve směrnici je nutno spatřovat v tom, že 
pokud by tyto z pohledu ML/FT rizik nevýznamné instrumenty chtěl 
evropský normotvůrce zahrnout pod AML/CFT režim, jistě by tak 
učinil výslovně, přičemž by úprava těchto služeb vycházela z úpravy 
poskytovatelů platebních služeb podle PSD 2, kteří jsou rovněž 
povinnými osobami. Uvedené výjimky korespondují s instrumenty, jež 
jsou vyňaty z působnosti PSD 2 jejím čl. 3 písm. k) a l). Tento závěr je 
potvrzen rovněž recitálem č. 10 V. AML směrnice, jenž výslovně 
hovoří o vyjmutí těchto instrumentů z definice virtuální měny podle 
směrnice, a to prostřednictvím odkazu na PSD 2. Uvedené prostředky 
jsou nadto většinou nutně spojeny se zákonně stanovenou měnou, 
přičemž takové instrumenty jsou z definice podle směrnice vyňaty, jak 
je uvedeno u prvku definice podle směrnice č 3. 
 
Široký okruh výjimek z navrhované zákonné definice virtuální měny by 
bez dalšího však mohl způsobit, že by danou právní úpravu bylo lze 
snadno obcházet. Například v platformě Ethereum totiž lze vytvořit 
instrument, který by naplňoval všechny znaky pozitivně vymezující 
virtuální měnu ve smyslu navrhované zákonné úpravy, do definice by 
však na základě výjimky uvedené v navrhovaném ustanovení § 4 odst. 9 
písm. a) bodu 2 nespadal, protože by byl určen pouze k zaplacení úzce 
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vymezeného okruhu zboží ve smyslu § 3 odst. 3 písm. c) bodu 4 zákona 
č. 370/2017 Sb., o platebním styku, kterým by v tomto případě byly 
ethery, tedy univerzální virtuální měna platformy Ethereum, přičemž 
uvedené zaplacení by probíhalo prostřednictvím tzv. smart contractu, 
který lze na této platformě implementovat. Tento specifický instrument 
by pak mohl být zcela nepokrytě prodáván za fiatní měnu, například 
korunu českou, a to bez aplikace AML/CFT opatření, protože by sám o 
sobě virtuální měnou ve smyslu navrhované zákonné definice nebyl. 
Jeho směna za ethery by pak již probíhala prostřednictvím smart 
contractu, tedy pomocí instrumentu určeného k distribuovanému 
zaznamenání a výkonu smluvních závazků, z čehož vyplývá, že by 
nebylo možné označit konkrétní osobu stojící za danou směnou, která 
již bezpochyby všechny znaky poskytovatele služby spojené s virtuální 
měnou naplňuje, protože ethery pod definici virtuální měny spadají v 
každém případě. Absence navrhovaného ustanovení § 4 odst. 9 písm. b) 
by tak vystavila finanční systém značnému riziku, jelikož by učinila 
úpravu AML/CFT opatření vztahujících se k poskytovatelům služeb 
spojených s virtuální měnou neúčinnou, a rovněž by vystavila klasické 
poskytovatele těchto služeb značné konkurenční nevýhodě, která by 
mohla znamenat až jejich vytlačení z trhu. Proto bylo nutno do prvku 
3b navrhované zákonné definice vložit i tuto výjimku z výjimky, jež 
uvedeným nežádoucím dopadům zabrání. 
 
Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že navrhovaná zákonná 
definice plně pokrývá definici podle směrnice. 
 
K otázce souladu s definicí obsaženou v doporučeních FATF 
Doporučení FATF pracují s následující definicí virtuální měny: 
„Virtuálními aktivy se rozumí digitální reprezentace hodnoty, která 
může být elektronicky obchodována nebo převáděna a použita pro 
platební nebo investiční účely. Virtuální aktiva nezahrnují digitální 
reprezentaci měny, cenných papírů a jiných finančních aktiv, na která se 
již vztahují jiná doporučení FATF.“ 
 
Definice virtuální měny podle doporučení FATF tedy obsahuje tyto 
prvky: 
1. digitální reprezentace hodnoty 
2. která může být elektronicky obchodována nebo převáděna 
3. a použita pro platební nebo investiční účely 
4. nejde o digitální reprezentaci měny, cenných papírů a jiných 
finančních aktiv, na která se již vztahují jiná doporučení FATF 
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K naplnění prvku č. 1 definice podle doporučení FATF 
Aspekt reprezentace hodnoty požadovaný FATF vyplývá z prvku č. 1 
navrhované zákonné definice. Je totiž bez pochybností, že každá 
reprezentace hodnoty je jednotkou.  
 
Navrhovaná zákonná definice se neváže výlučně na požadavek 
digitálního vyjádření reprezentace hodnoty, jako je tomu v případě 
směrnice, ale s ohledem na pokud možno co největší technologickou 
neutralitu umožňuje, aby mohlo definici virtuální měny naplnit 
například i analogové vyjádření reprezentace hodnoty. Rovněž aspekt 
digitální reprezentace hodnoty je tak zákonnou definicí postihnut. 
 
K prvku č. 2 definice podle doporučení FATF 
Prvek č. 2 definice podle doporučení FATF zužuje množinu 
instrumentů do ní spadajících na ty, jež mohou být elektronicky 
převáděny nebo obchodovány.  
 
Tento prvek tedy nemůže z povahy věci způsobit, že definice FATF 
nebude navrhovanou zákonnou definicí plně pokryta, avšak pouze za 
podmínky, že odpovídající zúžení v navrhované zákonné úpravě nebude 
přesahovat meze zúžení v něm stanovené. Navrhovaná zákonná definice 
předmětný prvek reflektuje ve svém prvku č. 1, který omezuje 
instrumenty naplňující její definici pouze na ty, jež jsou elektronicky 
uchovávány. Lze tedy uzavřít, že navrhovaná zákonná definice 
nepřesahuje meze zúžení v prvku č. 2 doporučení FATF a v důsledku 
toho nezpůsobuje nenaplnění definice v nich obsažené. 
 
K prvku č. 3 definice podle doporučení FATF 
Prvku č. 3 definice podle doporučení FATF plně odpovídá prvek č. 2 
navrhované zákonné definice. 
 
K prvku č. 4 definice podle doporučení FATF 
Prvek č. 4 definice podle doporučení FATF zužuje množinu 
instrumentů do ní spadajících na ty, jež nepředstavují digitální 
reprezentaci měny, cenných papírů a jiných finančních aktiv, na která se 
již vztahují jiná doporučení FATF. 
 
Tento prvek tedy nemůže z povahy věci způsobit, že definice FATF 
nebude navrhovanou zákonnou definicí plně pokryta, avšak pouze za 
podmínky, že odpovídající zúžení v navrhované zákonné úpravě nebude 
přesahovat meze zúžení v něm stanovené. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBMFJ5PRY)



 
 
 

Pokud se jedná o aspekt měny a cenných papírů, je tento reflektován 
prvkem 3a navrhované zákonné definice, který z ní vyjímá zaknihovaný 
cenný papír, investiční nástroj nebo peněžní prostředek podle zákona o 
platebním styku (cenný papír ve smyslu doporučení FATF musí být 
vykládán tak, že zahrnuje i zaknihovaný cenný papír ve smyslu české 
právní úpravy). 
 
Problematické jsou z hlediska tohoto prvku definice podle FATF prvky 
3b a 3c navrhované zákonné definice, protože vyjímají z její působnosti 
ty instrumenty, jež podle stávající úpravy nespadají do režimu 
provádění AML/CFT opatření. Jsme však toho názoru, že doporučení 
FATF musejí být vykládána podle svého smyslu a účelu, kterým je 
vytvořit prostředí nepříznivé pro legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, a že tedy nebylo úmyslem jejich tvůrce pod 
tento režim zahrnout i výše uvedené instrumenty. Tomu napovídá i to, 
že tyto existují již po značnou dobu, a pokud by bylo namístě jejich 
zahrnutí pod doporučení FATF, jistě by k němu došlo již dříve, tedy ne 
až v souvislosti s aktuálním vývojem v oblasti virtuálních aktiv. 
 
Z výše uvedených důvodů se domníváme, že při hledání obsahu 
předmětného prvku doporučení FATF je třeba překonat jeho čistě 
jazykový výklad a dojít k závěru, že zúžení navrhované zákonné 
definice zakotvené v jejích prvcích 3b a 3c nepředstavuje přesáhnutí 
mezí vytyčených předmětným prvkem doporučení FATF. 
 
Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že navrhovaná zákonná 
definice plně pokrývá definici podle doporučení FATF. 
 

77. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

4. Z § 5 b) 2. 
Text § 5 odst. 1 písm. b), 2 navrhujeme následující doplnění: 
Údaje ke zjištění a ověření totožnosti každé fyzické osoby, která je 
členem jejího statutárního orgán 
 
Připomínka a zdůvodnění 
Použití jednotného čísla považujeme za nepraktické a nejasné, zvláště 
když zákonodárce v písm. a) používá obrat „všechna jména a příjmení“ 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
V právních předpisech se zpravidla používá jednotné číslo (srov. čl. 40 
odst. 5 Legislativních pravidel vlády). Vložení slova „každé“ by bylo 
nadbytečné, i bez něj z textu jednoznačně vyplývá povinnost zjistit 
identifikační údaje všech členů statutárního orgánu.  
Slova „všechna jména a příjmení“ v písm. a) nejsou touto novelizací 
dotčena, nicméně jedná se v tomto případě o převzetí formulace 
používané v právních předpisech upravujících základní registry a za 
účelem zamezení pochybností ve výkladových otázkách se tak 
ponechává též množné číslo, není však vhodné v jiných případech tento 
z pohledu LPV nevhodný přístup rozšiřovat na ostatní formulace. Nad 
rámec tohoto připomínkového řízení dále uvádíme, že množné číslo 
v tomto případě zdůrazňuje nutnost zjištění i těch křestních jmen a 
příjmení, která příslušná fyzická osoba běžně nepoužívá. 
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77. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

5. Z § 7 (1) 
V § 7 odst. 1 navrhujeme upravit text následovně: 
(1) Povinná osoba provede identifikaci klienta nejpozději tehdy, kdy je 
zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 1 000 10 000 EUR, pokud 
tento zákon dále nestanoví jinak. 
 
Připomínka a zdůvodnění 
Požadujeme, aby limit pro splnění zákonných podmínek byl dán do 
souladu se směrnicí, a to do výše 10.000 EUR. Ponechání stávajícího 
limitu pro prodeje ve výši 1 000 EUR a pro nákupy a komise ve výši 1 
Kč (nově tedy přes obchodní vztahy) považujeme za výrazný projev 
negativního prvku, tzv. Gold-platingu, a to zvlášť když jsou rozdíly 
natolik výrazné.  
Stanovená částka 10.000 EUR se potom podobá částce 270.000 Kč 
podle zákona o omezení plateb v hotovosti a vymyká se tak běžným 
nákupům v obchodě. Proto je i administrativa kolem takových plateb 
náročnější, probíhá v delším časovém úseku, zpravidla v jiných 
prostorách než běžná provozovna, popř. mimo otevírací hodiny bez 
přítomnosti dalších osob a identifikace a kontrola je tak administrativně 
zvládnutější. Navíc klienti hradící takové částky už jsou více 
zorientování v dané problematice už jen z hlediska bankovního dozoru, 
a proto jim až tak nevadí tuto proceduru navíc podniknout. U částek 
1000 EUR však platí, že. administrativní zátěž s ohledem na takto 
nízké částky je nepřiměřená. 

Důvodová zpráva uvádí, že činnost těchto povinných osob již byla v 
minulosti vyhodnocena jako natolik riziková, aby zde žádný spodní 
limit nebyl uplatňován. 

Z pozice Asociace starožitníků z.s., která pořádá a vyhodnocuje 
veletrhy s tímto zbožím, nebyla v podstatě zaznamenána v podmínkách 
České republiky žádná rizikovost z hlediska praní špinavých peněz, a 
to zejména při takových malých částkách. Zato vnímá, že trh se 
starožitnostmi je u nás na tak špatné úrovni, že si Asociace starožitníků 
nedovede představit prát špinavé peníze na tomto trhu. Předměty jsou 
málo likvidní, a dokonce i kdyby případný pachatel nakoupil a 
následně prodával věci i za polovinu původní hodnoty, musel by 

Nevyhověno. 
Tato povinnost byla obsažena již ve starém AML zákoně, tedy v zákoně 
č. 61/1996 Sb., a to v jeho znění účinném od 1. září 2004, a navíc 
koresponduje s povinností identifikace podle § 31 odst. 4 
živnostenského zákona, jež je v něm zakotvena již od 19. března 2004. 
Připomínkové místo oproti odůvodnění navrhuje změnit hraniční výši 
transakce pro všechny povinné osoby, což je v rozporu s čl. 11 AML 
směrnice. 
 
Co se pak týká povinných osob podle § 2 odst. písm. i) AML zákona, je 
nutno si uvědomit, že tyto povinné osoby jsou ve zvýšené míře 
vystaveny riziku zneužití ke zpeněžení odcizených věcí. Z toho důvodu 
je nezbytné, aby prováděly identifikaci klienta, jakožto nezbytný 
předpoklad k zaznamenání přesunů majetku. Stejně tak je namístě, aby 
vyhodnocovaly, zda daný obchod vykazuje znaky podezřelosti – 
povinná osoba k tomu má unikátní předpoklady plynoucí z toho, že je 
v přímém styku s klientem. 
 
Nad rámec se však uvádí, že na základě vypořádání s jiným 
připomínkovým místem (MPO) bylo dohodnuto, že uvedená výše 
limitu transakce pro provedení identifikace u těchto povinných osob 
bude přezkoumána v rámci nadcházejícího Národního hodnocení rizik 
praní peněz a financování terorismu (NRA), jehož závěry mohou 
vyústit v nyní návrhovou legislativního změnu. 
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vyvinout velké úsilí, aby se mu to vůbec povedlo. Tvrzení, že pod 
částky 10.000 EUR existuje významné riziko, nemá podle Asociace 
starožitníků oporu v objektivní realitě 

Pokud Česká republika půjde cestou zpřísňování i této evropské normy, 
hrozí odliv obchodů mimo její území (zejména v příhraničních 
oblastech) a znevýhodnění českých obchodníků se starožitnostmi. 

Důležitou skutečností je i to, že podle nám dostupných informací žádná 
ze zemí EU nemá, ani se nechystá přijmout směrnici na úrovni spodní 
hranice, tj 1 000 EUR, ale spíše na úrovni vrchní hranice 10 000 EUR, 
a to i z důvodu, že ve velkém množství údajů a drobných 
bezvýznamných nákupech se pak ztratí podstatné informace o velkých 
podezřelých částkách.  1 000 EUR platných dosud v naší legislativě 
budí tedy úžas i u zahraniční klientely. 

 I když je na každé členské zemi, jak zákon implementuje, měla by být 
snaha o vytvoření podobného prostředí, aby se občané EU dokázali v 
legislativě orientovat a obchodníci měli rovné konkurenční prostředí.      

Tato připomínka je zásadní 

77. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

6. Z § 8 (2) b 
V textu § 8, odst. 2, písm. b) navrhujeme odstranit výraz „v rozsahu“ 
následovně 
právnickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená a 
ověří z dokladu o existenci právnické osoby získaného z 
důvěryhodného zdroje a způsobem v rozsahu podle písmene a) 
 
Připomínka a zdůvodnění 
Rozsah“ je určen § 5. §8 odst. 2 písm. a) určuje spíše „způsob“ 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Připomínka je k textu, který není dotčen touto novelou. Nad rámec 
tohoto připomínkového řízení uvádíme, že § 5 je definiční ustanovení, 
materiální povinnost údaje zaznamenat ve stanoveném rozsahu vyplývá 
právě až z § 8. „Rozsah“ dále směřuje i k údajům, které se podle § 8 
odst. 1 písm. a) AML zákona zaznamenávají nad rámec identifikačních 
údajů (např. druh a číslo průkazu totožnosti). 

77. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

7. Z § 8 (10) 
Klient poskytne povinné osobě informace, které jsou k provedení 
identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. Pokud je 
klientem svěřenský fond, informuje osoba jednající za klienta o této 
skutečnosti povinnou osobu. Povinná osoba je oprávněná může pro 
účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených 
dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto 
zákona, a to i bez souhlasu klienta. 
 
Připomínka a zdůvodnění 
Navrhované znění nezohledňuje potřebu výslovně zavést oprávnění 
povinné osoby pořizovat kopie předložených dokladů i bez souhlasu 

Vysvětleno. 
Připomínka se týká textu, který není dotčen touto novelou. Nad rámec 
tohoto připomínkového řízení uvádíme následující. 
 
Vámi navrhovaná úprava není nutná, protože oprávnění pořizovat kopie 
vyplývá již ze současného znění zákona. „Je oprávněná“ a „může“ jsou 
v tomto kontextu synonyma. Titulem pro zpracování osobních údajů je 
v tomto případě plnění právní povinnosti správce (článek 6 odst. 1 
písm. c) GDPR), resp. splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
(článek 6 odst. 1 písm. e) GDPR). Je proto jasné, že titulem pro 
zpracování osobních údajů není souhlas subjektu a Vámi navržená 
úprava není nutná.  
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klienta, na níž je dlouhodobě upozorňováno. V nynější situaci je právní 
úprava vykládána, a to i oficiálním stanoviskem Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, tak, že k pořízení kopií je nezbytný souhlas klienta. 
Takový souhlas klienti ovlivnění vypjatou veřejnou diskuzí o ochraně 
osobních údajů odmítají udělit. 
 
Navrhujeme tedy poslední větu upravit následovně: 
„Povinná osoba může je oprávněná pro účely tohoto zákona pořizovat 
kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané 
informace k naplnění účelu tohoto zákona, a to i bez souhlasu 
klienta.“ 
Tato připomínka je zásadní 

 
Co se týká stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 10/05/SŘ-
OSČ (dostupné na https://www.uoou.cz/ke-kopirovani-osobnich-
dokladu/d-1599), toto odkazuje na zákon č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech, který v § 15a odst. 2 výslovně připouští možnost založení 
oprávnění pořizování kopií nebo výpisů zvláštním zákonem, jak činí 
AML. 
 
Vypořádání připomínky bylo konzultováno s Úřadem pro ochranu 
osobních údajů, který výše uvedený výklad tohoto ustanovení potvrdil. 
 
Na základě dohody s ústního vypořádání dojde k požádání o oficiální 
stanovisko ÚOOÚ v této věci.  

77. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

8. Z § 8 (2) c 
V § 8 (2) b navrhujeme odstranit výraz „v rozsahu“ jak následuje: 
svěřenským fondem, povinná osoba identifikační údaje zaznamená a 
ověří z dokladu o existenci svěřenského fondu získaného z 
důvěryhodného zdroje a  v rozsahu způsobem podle písmene a) 
 
Připomínka a zdůvodnění 
„Rozsah“ je určen § 5. §8 odst. 2 písm. a) určuje „způsob“ 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Viz vypořádání Vaší připomínky č. 6. 

77. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

9. Z § 8a (2 
§ 8a odst. 2 navrhujeme odstranit následující text: 
 (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. 
A nahradit jej následovně: 
“Prostředek pro elektronickou identifikaci podle odstavce 1 musí být 
vhodný́ k ověření totožnosti a musí vykazovat rovnocennou úroveň 
bezpečnosti jako ověření dokumentů předložených na místě.” 
 
Připomínka a zdůvodnění 
Nově navržený proces „elektronické identifikace“ nezjednoduší proces 
identifikace osoby bez fyzické přítomnosti klienta. Umožňuje 
elektronickou identifikaci podle nařízení EIDAS, tzn. pokud má někdo 
OP s čipem nebo nějaký jiný způsob elektronické identifikace, může 
tuto identifikaci využít také pro identifikaci podle AML zákona. Tato 

Nevyhověno. 
Navrhovaná změna by, vzhledem k vágnosti vymezení vhodného 
prostředku, nevyhnutelně vedla k výkladovým nejasnostem, jež by 
mohly vyústit v to, že by identifikace nebyla prováděna dostatečně 
důkladně. 
 
Z tohoto důvodu je dle názoru předkladatele vhodnější se spolehnout na 
rámec vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 
1999/93/ES (nařízení eIDAS) a z adaptačního předpisu k němu, jímž je 
zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. Tento právní rámec 
zajistí, že předmětné prostředky do něj spadající budou dosahovat 
požadované úrovně bezpečnosti.  
 
Je nutno odmítnout tezi, že se distanční metoda identifikace založená 
pouze na videoidentifikaci nebo selfie, může vyrovnat identifikaci za 
fyzické přítomnosti identifikovaného. Taková metoda totiž může 
pracovat pouze s digitální reprezentací podoby identifikovaného, kterou 
v současné době lze za vynaložení nikoli závratných nákladů v reálném 
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možnost v budoucnu vyřeší identifikaci na dálku, ovšem momentálně 
to lze uplatnit na relativně úzký okruh osob. Sice zavádí elektronickou 
identifikaci, ale připouští jen prostředky podle eIDAS, nikoli 
videoidentifikaci, selfie a podobně. Stále tedy budeme v citelné 
konkurenční nevýhodě proti službám jako Revolut apod. 
 Uvedené ustanovení naopak zcela znemožňuje využití pro povinné 
osoby při běžném obchodním styku, když se omezuje výhradně na 
využití kvalifikovaných systémů. Ty však využívají max. jednotky 
procent běžné populace. Ustanovení zcela vylučuje moderní a v řadě 
zemí užívané metody online identifikace prostřednictvím video hovoru, 
nebo jiným vhodným způsobem, který by byl považován za identifikaci 
odpovídající fyzické přítomnosti osoby a který by vykazoval 
rovnocennou bezpečnost a průkaznost ověření osoby. 
Lze si představit možné řešení v podobě video identifikace (nebo 
pomoci selfie a biometrických prvků), v jejímž průběhu by došlo k 
prezentaci dokladu totožnosti. Prováděcím předpisem by pak byly 
stanoveny požadavky na kvalitu videa, a na způsob prezentace dokladu 
totožnosti. Tento způsob identifikace je jednoduchý pro spotřebitele, 
neboť základní podmínky pro uspokojivé rozlišení splňuje naprostá 
většina běžně dostupných kamer v PC, tabletech i smartphonech. 
Směrnice možnost takové vnitrostátní úpravy umožňuje. Podrobnosti 
vztahující se k provádění identifikace tímto způsobem by následně byly 
upraveny v příslušném metodickém pokynu. 

čase pozměnit (tzv. deepfake). 
 
Toto pozměnění může mít dvě varianty. První spočívá v pozměnění 
digitální reprezentace vyobrazení identifikovaného a identifikačních 
údajů na průkazu totožnosti, přičemž digitální reprezentace 
identifikovaného je nepozměněna. Druhá varianta vyžaduje vyšší 
výpočetní výkon i odborné znalosti a spočívá v pozměnění i digitální 
reprezentace identifikovaného, a to případně tak, aby odpovídala nic 
netušící žijící osobě.  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že videoidentifikace je spojena se značným 
rizikem, že identifikace nebude řádně provedena, a proto nejen, že ji 
nelze postavit naroveň identifikaci za fyzické přítomnosti, ale 
nedosahuje ani takové úrovně bezpečnosti, aby byla způsobilá sloužit 
pro první identifikaci pro účely AML zákona. 
 
Na tomto místě je však nutno podotknout, že v situacích, kdy lze použít 
zjednodušenou identifikaci klienta, tedy v situacích z hlediska ML/TF 
zjevně nízkorizikových, postačí pouze, pokud povinná osoba vhodným 
způsobem zjistí a zaznamená identifikační údaje klienta. Takovým 
vhodným způsobem může být v daném kontextu právě i 
videoidentifikace, případně doplněná o další bezpečnostní opatření. 
 
Lze tedy uzavřít, že navrhovaná úprava, pokud je na ni nahlíženo 
komplexně, nalézá rovnováhu mezi požadavkem na úroveň 
bezpečnostních opatření vztahujících se k identifikaci na straně jedné a 
požadavkem na jednoduchost pro spotřebitele na straně druhé. 
 

77. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

10. Z § 11 odst. 7 
Text § 11 odst. 7 navrhujeme upravit následovně: 
(7) Povinná osoba může postup podle § 8 odst. 1 až 4 nahradit 
provedením identifikace fyzické osoby, která je klientem, nebo fyzické 
osoby jednající za klienta, jestliže 
a)  klient, který je 
1.  fyzickou osobou, zašle povinné osobě kopie příslušných částí 
příslušných částí průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího 
podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit identifikační údaje příslušné 
fyzické osoby, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, 
který jej vydal, a dobu jeho platnosti pořízené způsobem uvedeným v § 
10 odst. 4, 
2.  právnickou osobou, zašle povinné osobě doklad o své existenci a 
své identifikační údaje, neb 

Vyhověno částečně. 
K písmenu b) 
Je nutno dát připomínkovému místu zapravdu v tom, že existují fyzické 
osoby, jež disponují pouze jedním průkazem totožnosti obsahujícím 
vyobrazení držitele. Požadavek na dva doklady obsahující vyobrazení 
držitele však je s ohledem na následující argumenty ospravedlnitelný.  
Tím prvním je, že ve většině případů, kdy klient jedná coby fyzická 
osoba sám za sebe, nebude podle navrhované úpravy – pokud takový 
postup bude v souladu se závěry hodnocení rizik dané povinné osoby, 
v tomto kontextu s důrazem na riziko zneužití identity – vůbec nutné 
podpůrný doklad využít. 
 
Druhý argument spočívá v tom, že postup podle § 11 odst. 7 je 
z povahy věci sám o sobě rizikovější než jiné metody přípustné pro 
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3.   svěřenským fondem, zašle povinné osobě doklad o své existenci a 
své identifikační údaje, 
b)  v případě, že za klienta jedná jiná osoba, klient zašle kopie dokladů 
podle písmene a) bodu 1 fyzické osoby oprávněné jednat za něj v 
daném obchodu nebo obchodním vztahu a oprávnění této fyzické osoby 
k jednání za klienta, 
c)   povinná osoba zaznamená a ověří údaje a oprávnění zaslané podle 
písmen a) a b), 
d)  povinná osoba uzavře s klientem o tomto obchodu nebo obchodním 
vztahu smlouvu, jejíž obsah bude zaznamenán v textové podobě, 
e)   klient hodnověrným způsobem prokáže existenci platebního účtu 
vedeného na jeho jméno u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové 
instituce působící na území členského státu Evropské unie nebo státu 
tvořícího Evropský hospodářský prostor, 
f)   první platba z této smlouvy se uskuteční prostřednictvím účtu podle 
písmene a) bodu 2 a 
g)   umožňuje-li to daný platební systém, bude tuto platbu doprovázet 
informace o účelu identifikace a označení povinné osoby, spolu se 
jménem a příjmením fyzické osoby, která dala platební příkaz k 
provedení platby podle písmene f); je-li klientem fyzická osoba, za 
kterou nejedná jiná osoba, a odůvodňuje-li to hodnocení rizik podle § 
21a, není třeba zasílat kopii podpůrného dokladu podle písmene a) 
bodu 1, doprovází-li platbu tato informace 
 
Připomínka a zdůvodnění 
Podmínky převzetí identifikace navrhovaných v § 11 odst. 7 písm. b), 
d) a e). Úpravy současného textu § 11 odst. 7 prakticky znemožňují 
použití institutu převzetí identifikace. To by mělo významné dopady na 
finanční instituce nabízející své služby online a vedlo by k ohrožení 
významné části tzv. fin-tech sektoru. 

 

K písm. b): 

Nově je v písm. a), bod 1. doplněn odkaz na §8 odst. 2 písm. a), který 
mimo vyžadovaných údajů obsahuje také požadavek na ověření shody 
podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. Dle důvodové zprávy jsou 
sice přípustné podpůrné doklady, které neobsahují identifikační údaje v 
takovém rozsahu jako průkaz totožnosti, přičemž by však podpůrný 
doklad měl obsahovat vyobrazení držitele. Může se jednat například o 
řidičský průkaz, zaměstnanecký průkaz nebo průkaz studenta. Dle 
aktuální praxe výčet možných podpůrných dokladů neodpovídá tomu, 

provedení první identifikace podle AML zákona, a spíše je doplňuje. 
Místo něj lze využít například institutu zprostředkované identifikace 
podle § 10. I osoby, jež dvěma dokumenty s vyobrazením nedisponují, 
tak mohou být identifikovány distančně. 
 
Třetím argumentem je to, že podle poznatků z praxe většina klientů 
dvěma doklady s vyobrazením disponuje. 
 
Dále je nutno odmítnout, že by druhý doklad s vyobrazením 
nepředstavoval zvýšení bezpečnosti. Pozměnění dalšího dokladu či jeho 
fotografie nutně zvýší nároky na úsilí vynaložené pachatelem. Nadto 
opatření znesnadní zneužití ztraceného nebo nalezeného dokladu 
totožnosti, který vyobrazení obsahuje. Zhotovení falešného podpůrného 
dokladu či jeho fotografie pak bude daleko obtížnější, než kdyby se 
jednalo o doklad bez ní. 
 
K písmenu d) 
Ve stávajícím znění AML zákona je obsažen požadavek na písemnou 
formu předmětné smlouvy. Navrhovaná úprava tento požadavek 
zmírňuje a požaduje pouhé textové zaznamenání obsahu smlouvy. Jak 
je uvedeno v důvodové zprávě, návrh se v tomto směru inspiroval 
úpravou obsaženou v § 1819 občanského zákoníku, podle kterého je 
textová podoba zachována, jsou-li údaje poskytnuty takovým 
způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat. Lze tedy uzavřít, 
že v připomínce uvedené metody záznamu obsahu smlouvy ve světle 
§ 11 odst. 7 písm. d) mohou obstát. 
 
K písmenu e) 
Důvodová zpráva pouze příkladmo uváděla jako hodnověrný způsob 
prokázání existence platebního účtu vedeného na jméno klienta u 
úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území 
členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský 
hospodářský prostor výpis z něj opatřený kvalifikovanou elektronickou 
pečetí dané úvěrové instituce – nevylučovala tedy jiné způsoby 
hodnověrného prokázání. Již před meziresortním připomínkovým 
řízením však byl tento příklad upraven tak, aby místo kvalifikované 
elektronické pečetě pracoval s obecnějším pojmem „prvek zajišťující 
integritu a původ dokumentu“.  
 
Jak však bylo uvedeno jak v dřívější, tak stávající verzi důvodové 
zprávy, prokázání podmínky existence předmětného účtu bude 
v naprosté většině případů naplněno pouhým provedením kontrolní 
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co jsou schopni reálně klienti doložit a co mají k dispozici, neboť 
všechny tyto uvedené doklady se vydávají buď na žádost klienta, nebo 
za splnění daných podmínek (např. řidičský průkaz), nebo daný doklad 
klient z podstaty tohoto dokladu nemusí nebo nemůže mít k dispozici 
(např. průkaz studenta). Uvedený požadavek tudíž například zcela 
vyřazuje osoby bez řidičského průkazu a nebude možné jej nahradit 
jiným dokladem, který má k dispozici každá osoba (např. rodný list, 
nebo karta pojištěnce). Navíc, bude-li někdo falšovat jeden doklad s 
vyobrazením podobizny, může podobně snadno falšovat i doklady dva. 

Pokládáme za nevhodné a z hlediska spolehlivosti identifikace 
nadbytečné, aby podpůrný doklad musel obsahovat vyobrazení držitele. 
Navrhujeme zachovat původní znění. 

K písm. d) 

elektronickými prostředky lze obsah smlouvy zaznamenávat i jinými 
způsoby (video, hlas). 

K písm. e) 

Návrh v kontextu s důvodovou zprávou předpokládá doložení existence 
platebního účtu hodnověrným způsobem, přičemž za hodnověrné 
prokázání důvodová zpráva připouští: „zejména elektronické výpisy 
opatřené kvalifikovanou elektronickou pečetí dotyčné úvěrové instituce 
nebo služba informování o platebním účtu ve smyslu § 2 odst. 1 písm. 
l) zákona o platebním styku“. Je nezbytné upozornit, že elektronické 
výpisy opatřené kvalifikovanou elektronickou pečetí nejsou a nelze 
očekávat, že budou, tržním standardem dostupným pro klienty. Výklad 
zákona podle důvodové zprávy by pak mohl až znemožnit uzavírání 
obchodního vztahu bez fyzické přítomnosti klienta. Dle současného 
komentáře postačí jako doklad existence účtu navíc čestné prohlášení 
klienta. 

Navrhujeme přepracovat důvodovou zprávu tak, aby výklad v ní 
podaný odpovídal realitě a možnostem finančního trhu. 

K písm. f): Podmínka, aby první platba byla provedena z účtu klienta 
na účet povinné osoby, významně zasahuje do běžného modelu 
poskytování služeb např. poskytování leasingů, záruk, úvěrů, peněžních 
půjček, pojišťovny, peněžního makléřství apod. Nepokládáme za nutné, 
aby klient zasílal první platbu, pokud obsahem služby je poskytnutí 
např. finančních prostředků klientovi, který až poté hradí pravidelné 
měsíční splátky. Takováto povinnost by významně zasáhla do 
podnikatelské činnosti mnoha subjektů, nutila je k nákladným změnám 

platby, kdy z čísla účtu bude možné identifikovat úvěrovou instituci a 
z dalších informací platbu doprovázejících i jméno a příjmení osoby, na 
niž je veden. 
 
K písmenu f) 
Pokud má kontrolní platba rovněž hospodářský charakter a je 
provedena ve směru od povinné osoby ke klientovi, pak povinná osoba 
uskuteční obchod s neidentifikovaným klientem – respektive v tomto 
případě s klientem identifikovaným pouze prostřednictvím kopie 
průkazu totožnosti. Povinná osoba totiž nemůže v okamžiku zadání 
platebního příkazu k provedení platby vědět, zda si je disponent 
protiúčtu vědom toho, že s ním povinná osoba zachází jako s klientem – 
disponent v takovém případě může být nic netušící součástí 
podvodného schématu. Ostatně i po provedení takové platby povinná 
osoba úmysl disponenta protiúčtu být jejím klientem může dovozovat 
pouze z toho, že nereaguje na neočekávanou platbu. 
 
Navíc, pokud by skutečně měla být platba provedena ve směru ke 
klientovi, bylo by nutno vyřešit problém, jak hodnověrně prokázat 
existenci účtu vedeného na jeho jméno – v daném případě by to již 
nebylo lze dovozovat z informací doprovázejících platbu. 
 
Navíc v případě vybraných peněžních zápůjček, jež budou zjevně 
z hlediska ML/FT nízkorizikové, bude moci povinná osoba využít 
příznivého režimu zjednodušené identifikace a kontroly klienta. 
 
Vzhledem ke specifickému charakteru produktů, jejichž podstatou je 
poskytnutí peněžní zápůjčky, však bude identifikační metoda podle 
§ 11 odst. 7 modifikována v § 12 takovým způsobem, aby v jejich 
případě nebylo nutno za každých okolností provádět kontrolní platbu ve 
směru od klienta. 
 
K písm. g) 
Požadavek obsažený v písmenu g) reaguje na typické a v praxi se hojně 
vyskytující případy zneužití předmětné metody identifikace založené na 
tom, že útočník zneužije skutečnosti, že klient neví, že platba nemá 
hospodářský, ale kontrolní charakter, nebo že si toho naopak vědom je, 
ale domnívá se, že se identifikuje vůči jiné osobě, která třeba ani není 
povinnou osobou ve smyslu AML zákona. 
 
Je nutno odmítnout tezi, podle níž daný požadavek diskvalifikuje 
identifikační metodu podle § 11 odst. 7. Ve většině případů platební 
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celého procesu a snížila klientovo pohodlí při využívání těchto služeb. 
Nehledě na to by mohlo dojít ke snížení konkurenceschopnosti 
finančních institucí usazených v ČR na evropském trhu. V důvodové 
zprávě se uvádí, že se touto změnou „vylučuje riziko, že na straně 
klienta dojde k přehlédnutí nebo ignoraci příchozí kontrolní platby“. Z 
praxe nevidíme žádný důvod, proč by samotnou kontrolní platbou 
nemohlo být poskytnutí prostředků z úvěrové smlouvy na účet uvedený 
v úvěrové smlouvě, který je prokazatelně veden na jméno dané osoby. 

K písm. g): 

Požadavek na doprovodné informace k první platbě považujeme za tak 
problematický, že zcela diskvalifikuje celý institut převzetí 
identifikace: 

- Poskytovatel nemá možnost ovlivnit splnění dané podmínky – celý 
institut je tak velmi nespolehlivý a může vést k velmi negativní 
zákaznické zkušenosti 

Kritickou překážku povinná osoba shledává v tom, že povinnost plnění 
podmínek tohoto písm.) a odstavce leží právě na povinných osobách. 
Toto ustanovení ovšem přenáší povinnost identifikace na klienta, 
přičemž jediná nápomoc, kterou povinná osoba může poskytnout, je 
vysvětlivka nebo poučení adresované klientovi. Ovšem musíme brát v 
potaz průměrného spotřebitele, který nebude mít zájem nebo schopnost 
zapsat takovou poznámku k jeho platbě. Současně by povinná osoba 
byla v nejistotě, zda byly naplněny podmínky tohoto ustanovení a 
náhodou neporušila povinnost identifikace a kontroly klienta. 
Nepokládáme za přiměřené, aby klient nesl povinnost, se kterou mu 
povinná osoba nemůže příliš pomoct, protože platební příkaz včetně 
tímto ustanovením vyžadovaných údajů musí provést klient. Z naší 
praxe nemáme poznatky nasvědčující tomu, že by nebyla zřejmá 
souvislost mezi první platbou a uzavřením konkrétního obchodního 
vztahu. 

- Poskytovatel musí mít přehled o všech platebních systémech, aby 
dokázal vyhodnotit, co za údaje má platbu provázet. Platební systém 
definuje zákon o platebním styku jako systém s jednotnými pravidly, 
který slouží k provádění, zúčtování nebo vypořádání platebních 
transakcí. Platební systém může provozovat i jakákoliv platební 
instituce, instituce elektronických peněz; spadá zde i systém s 
neodvolatelností zúčtování. 

Platebních systémů může tedy vzniknout větší množství a současně se 
mohou měnit jejich podmínky, které budou v lepším případě upravovat, 

systém zaslání zprávy pro příjemce umožňuje. Podmínění požadavku na 
doprovázení kontrolní platby deklarací ve zprávě pro příjemce tím, že 
touto funkcionalitou daný platební systém disponuje, představuje jen 
jakousi pojistku, zajišťující, že ani v těchto ojedinělých případech, kdy 
platební systém tuto funkcionalitu nenabídne, nebude použití uvedené 
identifikační metody, byť v daleko rizikovější formě, zcela vyloučeno. 
 
Pokud povinná osoba nechce vynakládat úsilí na rozlišení případů, kdy 
kontrolní platbu nedoprovází zpráva pro příjemce z důvodů plynoucích 
z nastavení pravidel platebního systému a případů, kdy je tomu tak z 
důvodu pokusu o zneužití identity, nic jí nebrání, aby od klientů vždy 
požadovala zaslání deklarace ve zprávě pro příjemce, a to bez ohledu na 
použitý platební systém. 
 
Podle názoru předkladatele průměrný spotřebitel je schopen zapsat do 
zprávy pro příjemce požadovaný text, a vzhledem k tomu, že má zájem 
o produkt povinné osoby, bude mít i zájem na provedení tohoto úkonu. 
Povinná osoba mu může pomoci tím, že obsah textu vygeneruje z 
identifikačních údajů sdělených klientem, a ten je poté pouze zkopíruje. 
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zda platbu může „doprovázet informace o účelu platby, včetně 
informace o účelu identifikace a označení povinné osoby, spolu se 
jménem a příjmením fyzické osoby.“ Na povinnou osobu to klade 
nesplnitelné požadavky toho, aby si sama vedla evidenci platebních 
systémů a pravidelně udržovala popis toho, zda tento systém naplňuje 
podmínky podle písm. e). V opačném případě by povinná osoba 
nedokázala zjistit, zda platební systém větu typu „identifikace – zákon 
253/2008 Sb., otevření běžného účtu u banky B, Jan Novák“, umožňuje 
a nikdy by nemohla použít tento typ převzaté identifikace. 

Tyto připomínky jsou zásadní 
77. Svaz průmyslu a 

dopravy ČR 
11. Z § 12 (4) 

Službu informování o platebním účtu a službu nepřímého dání 
platebního příkazu lze poskytovatelem této služby v rámci postupu 
podle § 11 odst. 7 poskytnout i přes to, že tento poskytovatel u klienta 
doposud neprovedl první identifikaci, a to výlučně za účelem provedení 
první identifikace jeho klienta. 
 
Připomínka a zdůvodnění 
K § 12, odst. 4 
Pokud se tím zákonodárce snaží zabránit zneužívání tohoto institutu 
pro získání neoprávněného prospěchu a klamání klientů, povinná osoba 
upozorňuje, že již existují vhodné nástroje (např. zákaz nekalých 
obchodních praktik) a je na státních úřadech, aby tyto praktiky řešily, 
když jim jsou, jak vyplývá i z důvodové zprávy, známy. 
Tato připomínka je zásadní 

Nevyhověno. 
S ohledem na evropské právo není možné, aby poskytovatel služby 
informování o platebním účtu a poskytovatel služby nepřímého dání 
platebního příkazu poskytovali předmětné služby bez dalšího 
neidentifikovaným klientům. 
 
Cílem připomínkovým místem přeškrtnuté části ustanovení není potírat 
nekalé obchodní praktiky, ale zabránit situaci, kdy by povinné osoby, 
jež mohou vedle předmětných služeb poskytovat i jiné produkty 
(například banky), mohly vztáhnout výhody plynoucí ze specifického 
charakteru těchto služeb i na odlišné produkty. 

77. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

12. Z § 51 
Navrhujeme odstranit celý § 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. 
 
Připomínka a zdůvodnění 
Dle názoru povinné osoby se nejedná o přiměřené posouzení 
opakovanosti přestupku vzhledem k navrhovaným vysokým pokutám 
za přestupek. Mělo by se jednat o opakovanost vícečetnou, pouhé dva 
stejné přestupky nemohou představovat takové porušení jako přestupek 
spáchaný soustavně nebo závažným způsobem se stejně vysokou 
vyjádřenou závažnosti podle pokuty. 
Povinná osoba doplňuje, že je nutné zajistit, aby nedocházelo k 
„dělení“ zjištěných přestupků tak, aby došlo k tomu, že by se jednalo o 
„opakovaný“ přestupek. 

Nevyhověno. 
Ustanovení je jednoznačným určením termínu „opakování“ pro účely 
AML zákona, které se považuje za nutné už vzhledem 
k připomínkovým místem zmiňovaným vysokým horním hranícím 
pokut. Normativní text tak stanoví dobu od vydání rozhodnutí, po 
kterou bude porušení AML povinností považováno za recidivu. 
Předmětné ustanovení zároveň představuje explicitní transpozici 
čl. 59 odst. 1 IV. AML směrnice., která v tomto ustanovení požaduje, 
aby se v ní stanovené horní hranice sazeb pokut vztahovaly na závažná, 
opakovaná nebo soustavná porušení povinností. 
 
Ustanovení cílí pouze na ta protiprávní jednání, která byla uskutečněna 
po právní moci rozhodnutí o přestupku.  Zde je nutno podotknout, že 
případné „dělení“ spáchaných protiprávních činů by nemělo na 
posouzení přestupku vliv, jelikož takovéto jednání by bylo spácháno 
před právní mocí rozhodnutí, tj. nenaplnilo by dispozici zvláštní 
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Současně povinná osoba upozorňuje, že jeden přestupek se může 
obsahově vztahovat na více protiprávních jednání povinné osoby. Např. 
nesplnění povinnosti identifikace klienta jednou v podobě porušení § 7 
odst. 1 a podruhé porušení § 8 odst. 7 zákona, přitom stále se bude 
jednat o přestupek podle § 44 odst. 1 písm. a) zákona. Jedná se o dvě 
rozdílná porušení, byť v rámci jednoho zákonného přestupku, které by 
ovšem byly posuzovány jako stejně jako opakované porušení. V 
takovém případě by tedy povinná osoba byla pokutována 
mnohonásobně vyšší pokutou za typově jiná protiprávní jednání. 
Povinná osoba dále upozorňuje, že tento postup neumožňuje správní 
uvážení s ohledem na nápravu nedostatků již během prvního řízení o 
přestupku s tím, že povinná osoba i přesto byla uznána vinnou. V 
takovém případě zcela absentuje taková společenská škodlivost, aby 
byla ústavně odůvodnitelná pokuta až do výše 10 % čistého ročního 
obratu. 
Tato připomínka je zásadní 

skutkové podstaty. Zároveň by takovéto jednání porušovalo základní 
zásady správního řízení (hospodárnost, šetření práv občana). 
 
Dále se upozorňuje, že se v případě přestupků podle AML zákona jedná 
o diskreční ustanovení, tj. je na správním posouzení příslušného orgánu, 
aby vyhodnotil případnou výši dané pokuty, kterou může uložit 
v rozmezí 0 až 130 milionů Kč, přičemž musí být rozhodnutí 
odůvodněno. 
 
Dovolujeme si pro ilustraci též připomenout § 37 písm. a) zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, kde je obligatorním prvkem 
posuzovaným při výši výměry pokuty povaha a závažnost přestupku. 
Zároveň se lze proti excesivní výši pokuty domáhat ochrany u 
nezávislého soudu. 

77. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

13. Z Příloha č. 4 
ŽIVNOST VOLNÁ  
bod 81 
V příloze č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. navrhujeme doplnit bod 81 
v následujícím znění: 
Poskytovatele směnárenských služeb mezi virtuálními měnami a 
měnami s nuceným oběhem a poskytovatele virtuálních peněženek 
 
Připomínka a zdůvodnění 
Jméno živnosti by nemělo obsahovat jméno zákona. V okamžiku, kdy 
bude jiný zákon upravovat též poskytování služeb spojených s virtuální 
měnou tak bude další živnost? Poskytování služeb spojených s virtuální 
měnou jasně definuje, čeho se živnost týká. Dále bude problematické 
vycházet s bankami v česku i v zahraničí, když v názvu živnosti bude 
boj s financováním terorismu.  
Tato připomínka je zásadní 

Vyhověno částečně. 
Název oboru činnosti odkazuje na legální definici pojmu virtuální 
aktivum (na základě připomínky ČNB se pojem virtuální měna 
nahrazuje pojmem virtuální aktivum), která je nově obsažena v § 4 odst. 
9 AML zákona. Tato definice je relevantní pro vymezení okruhu 
povinných osob podle § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona. Pro tyto osoby 
musí podle čl. 1 odst. 29 AML směrnice existovat registrační povinnost, 
která je do českého práva provedena právě skrze živnostenský zákon. I 
pokud by v budoucnosti upravoval virtuální aktivum další zákon, 
nebude to relevantní pro definici povinných osob ve smyslu AML 
směrnice a AML zákona, a proto ani pro vymezení okruhu osob, kteří 
mají povinnost ohlásit živnost. 
V zájmu stručnosti názvu oboru činnosti však byla příloha č. 4 upravena 
v tom smyslu, že obor činnosti je v seznamu uveden jako „Poskytování 
služeb spojených s virtuálním aktivem“ a následně bude definována v 
nařízení vlády, vyhovuje se tak požadavku na vypuštění názvu zákona 
z názvu oboru činnosti. V návaznosti na uvedené pak byl upraven i 
název oboru činnosti v příloze č. 6. 

80. Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

1. Z Stanovisko k materiálu s názvem „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" 
K části šestnácté návrhu výše uvedeného zákona, kterou je návrh 
novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s vypořádáním souhlasí. 
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pozdějších předpisů (dále jen „novela ZZVZ“) uplatňuji tuto 
připomínku: 
Navrhované znění § 122 odst. 4 novely ZZVZ ve větě druhé pracuje 
s termínem „dokumentace o veřejné zakázce“. Požaduji, aby tento 
pojem byl nahrazen pojmem „dokumentace o zadávacím řízení“, který 
je obsažen a definován především v § 216 odst. 1 ZZVZ a také v jeho § 
252 odst. 1, a je tedy zákonným pojmem, a došlo tak ke sjednocení 
terminologie používané v rámci celého právního předpisu. 
Tato připomínka je zásadní. 

81. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

1. Z K důvodové zprávě nebo odůvodnění 
Část 8.1 DPIA je nutné přepracovat.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
V DPIA by neměly být konstatovány všeobecně známe notoriety, 
navrhovatel se zde dále zbytečně hned ve dvou odstavcích zabývá 
mlčenlivostí, ale už nezmiňuje žádné další mechanismy ať už 
preventivní či následné ochrany. V této části by bylo vhodné popisně 
rozvést zejména změny zmíněné ve třetím a posledním odstavci části 
8.1.  
Při tvorbě DPIA lze doporučit postupovat podle modelu jakým 
postupoval navrhovatel při tvorbě části 8.2 důvodové zprávy, jenž je 
zpracována kvalitně a podrobně. Případně podle návodu dostupného 
zde: https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-na-ochranu-
osobnich-udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-5344 

Vyhověno. 
Část 8.1 obecné části důvodové zprávy byla přepracována v duchu 
doporučené metodiky ÚOOÚ. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Úřad pro ochranu osobních údajů s vypořádáním souhlasí. 

81. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

2. Z Část 8.3 DPIA je nutné přepracovat.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovatel v této části používá apodiktické spojení o souladu 
s mezinárodními úmluvami, které nepatří do této části důvodové 
zprávy (jako vhodnější se jeví část 6). Dále není relevantní odkazovat 
na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jelikož má oproti 
němu GDPR aplikační přednost. Navíc byl zmiňovaný zákon již dne 
24. dubna 2019 derogován zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování 
osobních údajů.  

Vyhověno jinak. 
Část 8.3 obecné části důvodové zprávy byla s ohledem na přenesení 
jejího původního obsahu do přepracované části 8.1 odstraněna. 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Úřad pro ochranu osobních údajů s vypořádáním souhlasí. 

81. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

3. Z K návrhu 
V článku I bodu 56 se ve všech ustanoveních včetně nadpisu se ve 
slovech „zesílená identifikace“ zrušuje slovo „zesílená“.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 

Nevyhověno 
Vzhledem ke skutečnosti, že opatření vymezená v novém ustanovení 
§ 9a AML zákona zasahují svým obsahem materiálně jak do procesu 
identifikace klienta, tak do procesu kontroly klienta, byl s přihlédnutím 
k terminologii, kterou AML zákon používá, pojmenován tento institut 
jako „zesílená identifikace a kontrola klienta“. Nejedná se o samostatný 
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Terminologická nesprávnost. Identifikace je zjištění totožnosti. Je to 
proces s binárním výsledkem. Totožnost tedy může být buď zjištěna, 
anebo nezjištěna, nikoliv zesíleně zjištěna. I samotná AML směrnice 
v článku 18 rozpoznává toliko zvýšenou hloubkovou kontrolu klienta 
(z angl. enhanced customer due diligence).  

institut, nýbrž o dílčí součásti identifikace a kontroly klienta. 
 
Přijatelnost použití pojmu zesílená identifikace, která v podstatě 
znamená použití obezřetnějších postupů v rámci procesu identifikace, 
lze odvodit i od stávajícího režimu zjednodušené identifikace a kontroly 
klienta (§ 13 AML zákona), kde je naopak umožněno v určitých 
případech podniknout méně kroků, než při standardní identifikaci a 
kontrole. 
 
Argumentace AML směrnicí ve vztahu k identifikaci, resp. kontrole 
není v tomto ohledu vhodná, neboť český samostatný institut 
identifikace je v AML směrnici součástí institutu kontroly (k tomu viz 
čl. 13 AML směrnice). 
 
Vyjádření k vypořádání. 
Úřad pro ochranu osobních údajů s vypořádáním souhlasí. 

81. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

4. D V článku I bodu 159 se v nadpisu zrušuje slovo „správním“. 
 
Odůvodnění: 
V případě navrhovaného znění § 37 se v prvním odstavci jedná o dozor 
vnitřní nikoliv správní a název nadpisu tak může být zavádějící. 

Nevyhověno. 
 I přes určitá specifika režimu příslušníků profesních komor jde o 
správní dozor. Profesní komory v oblasti AML vystupují ve 
vrchnostenském postavení jako správní orgán. 

81. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

5. D Článek VI je nezbytné doplnit. 
 
Odůvodnění: 
Podle navrhovaného § 8a: „Živnost uvedenou v příloze č. 6 k tomuto 
zákonu nemůže provozovat právnická osoba, pokud její skutečný 
majitel [není] bezúhonn[ý]“. To znamená, že ačkoliv se skutečný 
majitel na podnikání takové osoby podílí jen majetkově, od účinnosti 
tohoto zákona tak činit nesmí. Proto je nezbytné v přechodných 
ustanoveních vyřešit důsledky tohoto nuceného vyvlastnění. 
Podle článku 11 odst. 4 Listiny: „Vyvlastnění nebo nucené omezení 
vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě 
zákona a za náhradu.“ Důvodová zpráva v rozporu se skutečností tvrdí 
pravý opak: „Nedochází k omezení práva vlastnit majetek a nakládat s 
ním v souladu s právními předpisy; neukládají se ani žádné nové daně 
či poplatky (čl. 11 Listiny),“ což je nezbytné opravit. 

Vysvětleno. 
Skutečný majitel nepřichází o své vlastnické právo; právnická osoba 
pouze ztrácí možnost vykonávat vymezený okruh činností. Nejedná se 
proto o vyvlastnění, nýbrž o zásah do práva podnikat podle čl. 26 
Listiny. 
Právo podnikat je hospodářské právo, požívá proto slabší ústavní 
ochrany než práva podle hlavy druhé Listiny a lze se ho domáhat pouze 
v mezích zákonů, kterým je provedeno (čl. 41 odst. 1 Listiny). 
Zákonodárce má proto široký prostor pro stanovení podmínek a 
omezení výkonu určitých činností (srov. též čl. 26 odst. 2 Listiny), 
nesmí však svým zásahem právo podnikat zcela popřít (srov. judikaturu 
Ústavního soudu, např. body 50 až 55 nálezu Pl. ÚS 2/08). V tomto 
případě je zásah do práva podnikat v souladu s Listinou: příslušná 
osoba není zbavena práva podnikat obecně, ale je pouze omezena ve 
vztahu k činnostem představujícím zvýšené riziko praní špinavých 
peněz a financování terorismu. Toto omezení přitom sleduje legitimní 
cíl ochrany zájmů třetích osob (např. před podvodným jednáním), jakož 
i veřejný zájem na předcházení trestné činnosti a řádném výběru daní. 
Do důvodové zprávy byl doplněn text: 
„Návrh zákona také podmiňuje podnikání právnické osoby v určitých 
oborech (např. účetnictví, daňové poradenství nebo auditu) 
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bezúhonností skutečného majitele této osoby. Tato skutečnost 
představuje omezení práva podnikat (čl. 26 Listiny), ale jde o omezení 
v souladu s Listinou. Příslušná osoba není zbavena práva podnikat 
obecně, ale je pouze omezena ve vztahu k činnostem představujícím 
zvýšené riziko praní špinavých peněz a financování terorismu.“ 

81. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

6. D Do rozdílové tabulky je nezbytné vložit čl. VIII. 
 
Odůvodnění: 
Přechodná ustanovení jsou podtržená, jedná se tedy o implementaci 
práva EU, v rozdílové tabulce však chybí. 

Vyhověno. 
Rozdílová tabulka byla upravena. 

84. Úřad pro 
zastupování státu ve 
věcech majetkových 

1. - Úvod 
Návrh zákona se předkládá zejména z důvodu nutnosti implementovat 
unijní právo do českého právního řádu v oblasti boje proti praní 
špinavých peněz a financování terorismu. Obsahem návrhu jsou rovněž 
změny reagující na požadavky vyplývající z potřeb praxe v oblasti boje 
proti praní špinavých peněz a financování terorismu a v oblasti 
hazardních her. 

Bere se na vědomí. 

84. Úřad pro 
zastupování státu ve 
věcech majetkových 

2. D Připomínka: 
Navrhujeme vložit do § 13a zákona nový odst. 6, který zní: 
„Povinnost identifikovat a kontrolovat klienta není třeba plnit 
v případě, pokud povinná osoba nabývá majetek od organizačních 
složek státu a státních příspěvkových organizací.x)“ (odkaz pod čarou: § 
3 a § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.) 
 
Odůvodnění: Obchodem se dle § 4 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb. 
rozumí každé jednání povinné osoby s jinou osobou, pokud takové 
jednání směřuje k nakládání s majetkem této jiné osoby, což je i koupě. 
V případě prodeje majetku státu v režimu zákona č. 219/2000 Sb. se 
ovšem jedná o zcela nadbytečný proces, který pouze zbytečně 
protahuje realizaci majetku státu, neboť organizační složky státu jsou 
ve svém financování plně závislé na státním rozpočtu (státní 
příspěvkové organizace částečně rovněž). Navíc v návrhu zákona o 
evidenci skutečných majitelů je tento fakt zohledněn a Česká republika 
dle § 7 písm. a) nemá skutečného majitele [obdobně tak platí pro státní 
příspěvkové organizace v písm. c)]. 

Nevyhověno. 
Přestože předkladatel souhlasí s tím, že při nabývání majetku 
povinnými osobami od organizačních složek státu (OSS) bude v mnoha 
případech riziko praní peněz či financování terorismu nízké, není 
možné tyto obchody zcela vyjmout z režimu AML zákona, protože by 
takové řešení nebylo v souladu ani s  AML směrnicí, ani s účelem a 
smyslem AML opatření. Navíc by zde došlo k disproporci, kdy např. 
vůči ústředním orgánům státní správy by tato povinnost byla a vůči 
OSS ne. 
 
V této souvislosti je ale důležité zmínit nové pojetí zjednodušené 
kontroly klienta, které novela navrhuje (§ 13). Zatímco stávající právní 
úprava zjednodušený postup opatřování údajů k identifikaci a kontrole 
klienta u OSS neumožňuje (viz stávající § 13 odst. 1 písm. e), který 
výslovně zmiňuje pouze ústřední orgány státní správy, ČNB nebo vyšší 
územní samosprávné celky), toto nově navržené ustanovení využití 
zjednodušené identifikace a kontroly klienta u klientů OSS implicitně 
umožňuje. 
 
Jedná se o koncepční změnu vymezení případů, kdy lze uplatnit institut 
zjednodušené identifikace a kontroly klienta. Ruší se taxativní 
vymezení situací, kdy je aplikovatelný, což však samo o sobě 
neimplikuje jeho neomezené využívání. Předpokladem pro využití 
tohoto postupu je, že kombinace daného klienta a produktu bude 
v souladu s hodnocením rizik vystavena nízké míře rizika.  
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94. Asociace penzijních 
společností ČR 

1. D K návrhu ust. § 9a - Zesílená identifikace a kontrola klienta 
 
Připomínáme, že pro finanční instituce podléhající dohledu ČNB je 
zesílená kontrola již teď upravena ve vyhl. ČNB č. 67/2018 Sb, která je 
podle nás dostačující pro sledované účely. Navrhujeme tedy případně 
upravit navrhovaný § 9a ve smyslu této vyhlášky.  
Dále je v rámci tohoto změnového bodu navrhováno, že při zesílené 
identifikaci a kontrole klienta povinná osoba získá další dokumenty 
nebo informace o zamýšlené povaze obchodního vztahu a zdroji 
finančních prostředků a majetku klienta. 
Dle našeho názoru již na základě „prosté“ kontroly dle § 9 AML 
zákona (s výjimkou zdroje majetku klienta, který není PEP, což 
stávající úprava neobsahuje) by měla povinná osoba zjistit uvedené 
informace, tzn. podle nás není třeba další informace pro již 
doložené skutečnosti získávat. Jsme si nicméně vědomi, že obdobné 
ustanovení, ačkoliv užšího rozsahu (formulace “širší rozsah 
požadovaných informací“) obsahuje i vyhl. č. 67/2018 Sb. a dané 
ustanovení této vyhlášky je podle nás s ohledem na výše uvedené více 
než dostačující.  
Navrhujeme také v rámci tohoto ustanovení doplnit uvozující větu 
(viz tučně), takto: „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 
provádí některé z následujících opatření nebo jejich kombinaci“, tj. 
aby se nemusela provádět všechna najednou (viz srov. úpravu ve vyhl. 
ČNB č. 67/2018 Sb.) 

Vyhověno částečně. 
Jsme si vědomi skutečnosti, že AML vyhláška již opatření pro 
provádění zesílené kontroly klienta obsahuje, avšak tato vyhláška se 
vztahuje pouze na subjekty, vůči nimž vykonává dohled Česká národní 
banka. Na základě ustanovení § 2 AML zákona je však mezi povinné 
osoby zahrnuto mnohem širší spektrum subjektů než jen finanční a 
úvěrové instituce. Je tak třeba v souladu s AML směrnicí a s požadavky 
výboru Moneyval Rady Evropy zavést povinnost uplatnění opatření 
zesílené hloubkové kontroly klienta rovněž do AML zákona tak, aby se 
tato povinnost vztahovala na všechny zde vymezené povinné osoby. 
Nadto v této souvislosti dodáváme, že předmětným ustanovením 
vyžadovaná opatření jsou povinnými osobami uplatňována již nyní na 
základě současného znění AML zákona, a to jako součást standardní 
kontroly klienta (§ 9 odst. 2). 
Ustanovení § 9a  však bylo upraveno v tom smyslu, že pokud je 
zesílená identifikace a kontrola prováděna na základě vlastního 
zhodnocení rizik povinné osoby, pak nemusí být prováděna všechna 
opatření kumulativně, nýbrž pouze ta nezbytná k účinnému řízení 
identifikovaných rizik. 
 
Nově tak § 9a 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 vysoce rizikové třetí zemi,  
b)  před uskutečněním obchodu souvisejícího s vysoce rizikovou 
třetí zemí, 
c)  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, 
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2. zamýšlené povaze obchodního vztahu a 
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, 
e) 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, nebo 
f) provádí jiná opatření s ohledem na povahu povinné osoby, její 
činnosti a vlastní hodnocení rizik. 
(4) V případě podle odstavce 2 písm. a) nebo b) provede povinná osoba 
alespoň opatření podle odstavce 3 písm. a) až d) a f). V případě podle 
odstavce 2 písm. c) provede povinná osoba alespoň opatření podle 
odstavce 3 písm. a) bodu 3 a odstavce 3 písm. c) a d).“. 
 

94. Asociace penzijních 
společností ČR 

2. D 

1. K návrhu ust. § 22a – Odpovědná osoba 

 
Zde poukazujeme, že na rozdíl od informace obsažené 
v důvodové  zprávě čl. 46 odst. 4 IV. AML směrnice nevyžaduje 
podle nás, aby v  zákoně byla zakotvena povinnost určit takovou 
odpovědnou osobu, neboť dotčený článek pouze stanoví, že 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. Tedy je to 
koncipováno pouze jako možnost, nikoliv povinnost.  

Taktéž nesouhlasíme s odůvodněním dle důvodové zprávy, a to, že 
nelze tedy dovozovat, že by daný člen statutárního orgánu byl bez 
dalšího vždy odpovědný za jakékoli porušení AML povinností 
spáchané povinnou osobou, neboť právě takový se naskýtá doslovný 
výklad navrhovaného ustanovení. Nicméně máme především za to, že 
za plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona musí vždy 

Nevyhověno. 
Čl. 46 odst. 4 nedává členským státům možnost diskrece, jak se na 
první pohled zdá. Slovo „případně“ použité v daném ustanovení ve 
skutečnosti vyjadřuje, že se ustanovení vztahuje pouze k těm povinným 
osobám, jež mají správní radu, tedy nikoli například k těm, jež jsou 
fyzickou osobou. Tento závěr je potvrzen i faktem, že směrnice ve 
svém čl. 59 odst. 1 písm. d) nesplnění uvedené povinnosti zařazuje mezi 
vybrané delikty, na něž se vztáhne úprava sankcí podle tohoto článku. 
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odpovídat z právního hlediska povinná osoba jako taková (tj. 
nikoliv její zástupce či zaměstnanec).  
I pokud by hypoteticky bylo na místě řešit odpovědnost jednotlivých 
zástupců povinné osoby, tak podle nás by v takovém případě 
navrhované ustanovení bylo také v rozporu s ust. § 156 odst. 1 
občanského zákoníku, které stanoví, že je-li orgán kolektivní, 
rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru, resp. tak tomu 
nemusí být dle odst. 2 jen tehdy, pokud se obory působnosti 
jednotlivých členů takového statutárního orgánu rozdělí mezi všechny 
jeho členy.  
S ohledem na výše uvedené tedy navrhujeme toto ustanovení ze 
změnového zákona zcela vypustit, resp. jej maximálně 
koncipovat  v souladu s AML směrnicí jen jako možnost pro povinné 
osoby. 

10
0. 

Asociace společností 
provozujících casina 

v ČR 

1. - SHRNUTÍ HLAVNÍCH DOPADŮ PŘEDLOŽENÉHO MATERIÁLU 
V rámci Návrhu zákona jsou navrhovány změny zákona č. 186/2016 
Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o hazardních hrách“), které zcela nesouvisející s předkládaným 
návrhem změny zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších předpisů. Navrhované změny nemají 
žádný vliv na provádění opatření proti praní špinavých peněz a 
financování terorismu v oblasti hazardních her, a není tak zřejmý 
důvod předložení návrhu těchto změn zákona o hazardních hrách v 
rámci Návrhu zákona.  
 
Některé změny navrhované v rámci zákona č. 186/2016 Sb., o 
hazardních hrách jsou účelově směrované bez vyhodnocení vlivů na 
provoz. Zejména změna zákona o hazardních hrách ke změně 
výkaznictví je důkazem, že Ministerstvo financí návrh datové vyhlášky 
provedlo v rozporu s planým rozsahem dle zákona o hazardních hrách a 
situaci se snaží návrhem změn napravit. Nově se 
zavádí definice, jenž budou znamenat výkladový nesoulad s 
názvoslovím použitým v zákonu o hazardních hrách (nově např §15 
odst(5) )  
Návrh změny zákona, ve směru povinné registrace klientů je 
diskriminační vůči provozovatelům hazardních her provozujících 
hazardní hry v herních prostorech oproti provozovatelům provozujícím 
internetové hazardní hry, jimž umožňuje provedení první identifikace 
klienta bez jeho fyzické přítomnosti, což výrazně zvyšuje riziko 
zneužití totožnosti osoby, na jejíž jméno je uživatelské konto 
zřizováno, a v důsledku toho i riziko účasti osob mladších 18 let na 

Bere se na vědomí. 
V rámci novely zákona o hazardních hrách bylo nad rámec úprav 
v souvislosri s novelou AML zákona přistoupeno k nejakutnějším 
změnám, vyplývajícím z aplikační praxe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Vyhláška č. 10/2019 Sb. byla vydána na základě zmocnění v § 133 
odst. 1 písm. a) zákona o hazardních hrách, je v souladu se zákonem, 
nicméně vyvstala potřeba podrobněji upravit podmínky výkaznictví a 
upřesnit meze dosavadního zmocnění. Dochází tak k posílení právní 
jistoty dotčených subjektů a striktnějšímu vymezení mezí úpravy 
reportingu pro Ministerstvo financí.  
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hazardních hrách. U provozování kamenných provozoven je nutná 
fyzická přítomnost a identifikace klienta. 

10
0. 

Asociace společností 
provozujících casina 

v ČR 

2. Z OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
Domníváme se, že předkladatel při tvorbě Návrhu zákona nepostupoval 
v souladu legislativními pravidly vlády. 
1. Porušení legislativních pravidel vlády 
Postup Ministerstva financí při předkládání Návrhu zákona je 
nepopiratelným porušením legislativních pravidel vlády a tím i zásady 
legitimního očekávání. Konkrétně např.: 
• čl. 39 odst. 2 pravidel, který stanoví, že „v témže zákoně, včetně 
zákona obsahujícího novelu jiného právního předpisu, nelze upravovat 
věci různorodé, které spolu bezprostředně nesouvisejí.“ a čl. 54 odst. 3 
věta první pravidel, který stanoví, že „je-li navrhován zákon, který si 
vyžádá novelu jiného zákona nebo více zákonů, lze v rámci těchto 
novel, členěných podle čl. 28 odst. 6 a 7, upravovat pouze věci, jež 
bezprostředně souvisejí se zákonem, který novelu či novely jiných 
právních předpisů vyvolal.“ 
Předložení návrhu změny zákona o hazardních hrách, v jehož rámci 
jsou navrhovány změny zcela nesouvisející se změnou zákona č. 
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a 
dalších předpisů, přičemž tyto změny nemají žádný vliv na provádění 
opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu v oblasti 
hazardních her, představuje významné porušení tohoto pravidla. 
• čl. 40 odst. 2, který stanoví pravidla pro terminologii a který stanoví, 
že: „Je-li nutné uvést nový právní termín, je třeba jej v právním 
předpisu blíže vymezit, a to definicí tohoto právního termínu; 
vymezení nového právního termínu nelze nahrazovat zavedením 
legislativní zkratky pro určité slovní spojení. Definice právního termínu 
používaného v celém textu právního předpisu se uvádí zpravidla na 
začátku právního předpisu.“.  
Příkladem porušení tohoto pravidla je například použití termínu 
„některé hry v rámci daného druhu hazardní hry“, aniž by byl vysvětlen 
jeho obsah. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
V obecné rovině je nutno konstatovat, že oblast hazardu je oblast, která 
je z hlediska AML problematiky považována za rizikovou. Příslušné 
úpravy zákona o hazardních hrách pak navazují zejména na změny 
v identifikaci podle AML zákona (právě i změny ve výkaznictví), či 
například souvisí se změnou v kompetencích dozorčích orgánů (Celní 
správa České republiky). Předkladatel zároveň konstatuje, že skutečně 
ne všechny změny jsou vyvolány změnou AML úpravy, ale též 
požadavky praxe, ale považuje se za vhodnější vzhledem 
k předpokládaným změnám souvisejícím s AML problematikou v rámci 
hospodárnosti a přehlednosti legislativního procesu a následných 
komplikací při běhu dvou souběžných novel téhož zákona předkládanou 
variantu za vhodnější. Z uvedeného důvodu se však za účelem 
transparentnosti ohledně materiálního obsahu návrhu zákona toto odráží 
v názvu návrhu zákona. 
 
Pokud jde o spojení „některé hry v rámci daného druhu hazardní hry“, n 
nejde o samostatný pojem, ale o text vycházející ze dvou již 
používaných pojmů, „hra“ a „druh hazardní hry“. 

10
0. 

Asociace společností 
provozujících casina 

v ČR 

3. Z OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
Domníváme se, že předkladatel při tvorbě Návrhu zákona nepostupoval 
v souladu legislativními pravidly vlády. 
2. Porušení principu předvídatelnosti (legitimního očekávání) 
Z výše uvedeného je zřejmé, že postup navrhovatele představuje 
porušení principu předvídatelnosti práva a legitimního očekávání, jakož 
i srozumitelnosti a vnitřní nerozpornosti (na které opakovaně klade 

Bere se na vědomí. 
Návrh zákona neobsahuje překvapivý obsah, protože skutečnost, že 
novelizuje zákon o hazardních hrách je vyjádřen přímo v jeho názvu 
a návrh prošel řádným připomínkovým řízením. Nelze tak souhlasit 
s tím, že by byl narušen princip legitimního očekávání. 
Současně nutné konstatovat, že připomínkovým místem navržené řešení 
by situaci zásadním způsobem nezměnilo. 
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důraz např. Ústavní soud), a to způsobem zpracování Návrhu zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
PROTO NAVRHUJEME: 
Stažení části Návrhu zákona, kterou se mění zákon o hazardních hrách, 
a její předložení v rámci samostatného návrhu zákona, kterým se mění 
zákon o hazardních hrách. 

10
0. 

Asociace společností 
provozujících casina 

v ČR 

4. Z ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
Část první Návrhu zákona změna zákona č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, ve znění pozdějších předpisů 
 
§ 11 odst. 8 
Návrh zákona zásadně uvolňuje podmínky provádění první identifikace 
klienta. Tato úprava se promítne zejména do praxe provozovatelů 
internetových hazardních her, kteří nebudou nuceni provádět první 
identifikaci klienta za jeho fyzické přítomnosti, případně 
prostřednictvím zprostředkované identifikace notářem nebo kontaktním 
místem veřejné správy.  
Navrhovaný způsob provádění identifikace však neumožňuje 
jednoznačně prokázat, že osoba žádající o registraci skutečně je 
osobou, na jejíž jméno má být uživatelské konto zřízeno, a že nedošlo 
ke zneužití její totožnosti např. prostřednictvím zneužití průkazu 
totožnosti, dalšího podpůrného dokladu, či ke zfalšování dokladů o 
existenci platebního účtu. Navrhovaný způsob provádění identifikace 
rovněž neumožňuje jednoznačně prokázat, že zaslané údaje jsou platné. 
Taková právní úprava umožňuje provedení registrace neoprávněných 
osob a směřuje proti ochraně mladistvých a dalších rizikových skupin 
hráčů před přístupem k hazardním hrám prosazované zákonem o 
hazardních hrách.  
Ve svém důsledku Návrh zákona přinese značný nepoměr mezi 
provozovatele internetových hazardních her a provozovatele 
hazardních her způsobem land-based, kteří vzhledem k povaze těchto 
her identifikaci klienta provádějí vždy za jeho fyzické přítomnosti, a 
mohou tak jednoznačně zjistit totožnost osoby, která je identifikována. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Navrhujeme vypuštění tohoto ustanovení a ponechání současného 
znění zákona. 

Nevyhověno. 
Ustanovení § 11 odst. 8 upravuje provádění identifikace s využitím 
kvalifikovaného elektronického podpisu. Z obsahu připomínky se však 
zdá, že připomínka byla namířena proti tzv. identifikaci první platbou, 
tedy proti postupu podle § 11 odst. 7. Vypořádání připomínky se tedy 
bude týkat právě této druhé metody. 
Primárním účelem identifikace podle AML zákona je zajistit stopy po 
přesunech majetku a poskytnout povinné osobě informace o totožnosti 
klienta potřebné k provedení kontroly ve smyslu § 9 AML zákona, 
nikoli zajišťovat ochranu nezletilých v kontextu hazardních her. 
Osobě usilující o zneužití identifikační metody podle § 11 odst. 7 navíc 
nestačí pouze disponovat průkazem totožnosti a podpůrným dokladem 
osoby, za niž se hodlá vydávat. Dále musí uskutečnit také kontrolní 
platbu, a to prostřednictvím účtu vedeného u úvěrové instituce na jméno 
oběti. Připomínkovým místem zmiňovaný nezletilý by tedy musel mít 
přístup k platebnímu účtu svého rodiče, což by nevyhnutelně 
vyžadovalo nedbalost právě na straně rodiče – takovou nedbalost nelze 
vyloučit ani tehdy, pokud jde o prostředek elektronické identifikace 
podle navrhovaného § 8a. 
Je však nutno dát připomínkovému místu zapravdu v tom, že postup 
podle § 11 odst. 7, sám o sobě skýtá rizika zneužití identity. Na tyto 
slabiny předmětné metody identifikace reaguje návrh ve svém 
ustanovení § 11 odst. 9, v němž se stanoví, že danou metodu nelze 
využít tehdy, pokud je klient, produkt nebo konkrétní obchod spojen 
s rizikem legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

10
0. 

Asociace společností 
provozujících casina 

v ČR 

5. Z Část druhá Návrhu zákona změna zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách, ve znění pozdějších předpisů 
 

Vyhověno jinak. 
Text důvodové zprávy byl upraven. 
Druh hazardní hry je pojem uvedený v § 3 odst. 2, kde je vymezen 
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§ 15 odst. 5, věta první 
Z navrhovaného znění jednoznačně nevyplývá, jakým způsobem má 
být limitováno nastavení sebeomezujících opatření účastníkem 
hazardní hry. První větu navrhovaného ustanovení lze vyložit dvěma 
možnými způsoby, přičemž při použití jednoho z nich by účastníkovi 
hazardní hry nemohlo být umožněno provést nastavení 
sebeomezujících opatření pouze pro některý druh hazardní hry u 
jednoho provozovatele. Účastník hazardní hry by tak neměl možnost 
vyloučit se z účasti pouze na více rizikových hrách. Dále pak je 
zavedena nově formulace „druh hazardní hry“ který není v zákoně 
ZoHH definován a bude znamenat výkladový problém mezi 
regulátorem a provozovatelem. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Navrhujeme vložení zákonné definice hry v rámci druhu v rámci 
hazardní hry, aby bylo zřejmé, jakým způsobem mohou být 
sebeomezující opatření účastníky hazardních her nastavována. 

taxativním výčtem. 

10
0. 

Asociace společností 
provozujících casina 

v ČR 

6. Z Část druhá Návrhu zákona změna zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách, ve znění pozdějších předpisů 
 
§ 16c 
Návrh zákona neobsahuje ustanovení zabývající se výpadky dálkového 
přístupu do rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na 
hazardních hrách. Není tak zřejmé, jakým způsobem má provozovatel v 
případě výpadku postupovat, a jakým osobám tak může umožnit účast 
na hře. Definice „nepřetržitý dálkový přístup do rejstříku osob“ vůbec 
nic neříká o úrovni spolehlivosti a přístupu, která je v odborné 
veřejnosti známá pod zkratkou „SLA“  
Rovněž není zakotvena povinnost správce rejstříku směřovat plánované 
opravy rejstříku na dobu jeho nižšího vytížení. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Navrhujeme vložení ustanovení zabývajícího se výpadky dálkového 
přístupu do rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na 
hazardních hrách a stanovujícího způsob provádění registrace a 
identifikace hráče v případech výpadku dálkového přístupu do rejstříku 
fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.  
Navrhujeme vložení ustanovení zakotvujícího povinnost správce 
rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách 
směřovat plánované opravy rejstříku na všední dny. 

Vysvětleno. 
Nedochází ke změně principů fungování právní úpravy, které jsou již 
podle dnes účinného znění aplikovány u povinností stanovených v § 30, 
§ 45 a § 77 zákona o hazardních hrách. Informační systém, jehož je 
rejstřík vyloučených osob součástí, je plánován a budován jako vysoce 
spolehlivý a s odpovídající dostupností.  

Plánované odstávky rejstříku vyloučených osob budou samozřejmě 
směřovány na dobu jeho nižšího vytížení. Výše uvedené není nutné, ani 
vhodné, normovat na úrovni zákona. Jedná se o základní principy 
fungování informačních systémů.  

10
0. 

Asociace společností 
provozujících casina 

7. Z Část druhá Návrhu zákona změna zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách, ve znění pozdějších předpisů 

Vysvětleno. 
Návrh zákona žádným způsobem nezasahuje do vedení účetnictví podle 
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v ČR  
Část šestá § 108 
Návrh zákona obsahuje zcela nové návrhy na vedení účetnictví, jenž 
je navrženo bez obsáhlých znalostí a revize s praxí. Nově navíc 
rozšiřuje možnosti Celního úřadu rozšířit lhůtu pro stažení 
automatizovaných výstupů (např §108c odst 4), což opět zvyšuje 
neoprávněně nároky na provozovatele a povinnost ukládání 
automatizovaných výstupů do aplikace pro stahování 
automatizovaných výstupů celními úřady.  
Nově se ale zkracuje termín pro opravu automatizovaného výstupu dle 
§108d odst 1 ze dvou dnů na jeden den, což je opět z provozního 
hlediska téměř nereálný termín, jenž nekoresponduje s 
komplikovaností struktury dat automatizovaného výstupu dle vyhlášky. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Navrhujeme odstranění návrhu změn vztažené k účetnictví a jejich 
prověření samostatně zda jsou reálné provést a zda opravdu směřují 
k upřesnění výkaznictví a automatizovanému výstupu a zda 
nepřiměřeně nezatěžují provozovatele.  
Ministerstvo financí nemůže nepřipravenost na přebírání výsledků 
automatizovaného výstupu přenášet čím dál více na provozovatele a 
jejich povinnosti. 

příslušných právních předpisů. Ustanovení § 108c odst. 4 nesvěřuje 
celnímu úřadu možnost rozšířit lhůtu pro stažení datových souborů. 
Obdobně pak § 108d odst. 1 nezkracuje lhůtu pro opravu formálních 
chyb v datovém souboru. Daná povinnost provozovatelů zůstává i 
nadále upravena vyhláškou č. 10/2019 Sb.  

U obou ustanovení dochází k zákonnému stanovení maximální možné 
meze, v rámci které jsou příslušné lhůty stanoveny vyhláškou 
Ministerstva financí. Tímto dochází ke zvýšení právní jistoty 
provozovatelů, a to zejména oproti stavu, kdy podle současného znění 
zákona mohou být příslušné lhůty Ministerstvem financí teoreticky 
stanoveny i kratší, než je tomu v navrhovaném znění. 

Navrhovanou úpravou nedochází k rozšíření povinností provozovatelů 
hazardních her, jelikož tyto parametry jsou již zakotveny ve vyhlášce 
č. 10/2019 Sb. Stanovením této povinnosti v zákoně o hazardních hrách 
naopak dochází ke zvýšení míry právní jistoty pro adresáty a 
vymahatelnosti této povinnosti. 

10
0. 

Asociace společností 
provozujících casina 

v ČR 

8. Z Část druhá Návrhu zákona změna zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách, ve znění pozdějších předpisů 
 
§ 112a odst (5) 
Návrh zákona obsahuje nové povinnosti evidovat archív oprav po dobu 
pěti let ode dne posledního zápisu. Tento požadavek je nesmyslně 
enormní a zatěžující provozovatel nad rámec potřebného. Archivace 
záznamů z provozu kasina je 24 měsíců. Provozovatel, jenž má historii 
20 let, bude muset všechny tyto záznamy archivovat, dojde tak 
nesmyslnému rozsahu archivačních povinností, jenž nemají důvodný 
podklad. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Navrhujeme provést změnu povinnosti archivace záznamu o opravách 
na 2 roky od provedení zápisu o opravě. Tím se sjednotí i období 
s archivací s video záznamů provozu. 

Nevyhověno. 
Doba, po kterou je nutné uchovávat záznamy, vychází z maximální 
lhůty, po jejímž uplynutí zaniká odpovědnost za odpovídající přestupek. 
Uvedená doba koresponduje rovněž s již v současné době stanovenými 
požadavky v podmínkách řádného provozování v základním povolení. 
Nedochází tak k žádnému věcnému posunu.  

10
1. 

Asociace 
starožitníků 

1. - Úvodem považuje Asociace za nutné opakovaně shrnout problémy, 
které AML a CFT problematika jejím členům přináší. Byť jsou v V. 
AML směrnici nově vloženi obchodníci s uměleckými díly, tato úprava 
na rozdíl od ostatních (až na výjimky) států EU již v českém právním 

Bere se na vědomí. 
Nesouhlasíme s tezí, že podle stávající úpravy je povinnost při nákupu 
nebo přijetí kulturních památek či předmětů kulturní hodnoty provést 
identifikaci teprve při překročení hranice 1000 EUR. V uvedené situaci 
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řádu obsažena od roku 2008 a to v částce nad 1000 Euro. Od doby, kdy 
obchodníci tyto kontroly aplikují, generují výrazné ztráty. Asi se 
budeme opakovat, když poukážeme na to, že neustále vzniká celá řada 
opatření, která jsou opředena možná dobrými celospolečenskými 
záměry (např. bránění páchání trestné činnosti a terorismu), nicméně 
děje se tak na úkor svobodného podnikání a podnikatelé jsou nuceni 
vykonávat další a další administrativní úkony, aniž je prokázán, že mají 
jakýkoliv rozumný význam. Navíc v ČR panuje o podnikání se 
starožitnostmi zcela zkreslená představa ovlivněná zejména masmédii, 
která publikují pouze aukční rekordy. 
 
Obchod s uměním, starožitnostmi nebo s předměty tak jak je definuje 
AML zákon, přitom spadá výhradně, v podmínkách České republiky, 
mezi malé a střední podnikání. V převažující části obchodů pak 
generuje jen velmi průměrný zisk sotva přiměřený drobnému 
podnikání.  Obchody se starožitnostmi jsou zpravidla malé, často 
rodinné mikropodniky, popř. malé podniky. Z našeho pohledu je pak 
situace neúnosná, kdy další a další regulace (EET, GDPR, obchod se 
slonovinou, igelitové tašky apod.) klade další a další požadavky na ty 
samé osoby (zpravidla majitele), přičemž není možné na novou agendu 
přijímat další lidi. Pokud se rozšíří agenda ministerstvu, dostane nová 
tabulková místa, ale u malých podniků to tak nefunguje. Majitelé a 
jednatelé dotčených společností, popř. živnostníci, se tak musí stávat 
odborníky na odpadové hospodářství, na chemická složení šperků 
(kovů) nebo v daném případě na problematiku AML a CFT. Další lidi 
popř. poradenské služby lze najímat pouze za cenu výrazných 
ekonomických dopadů. 
 
Požadavky AML předpisů jsou o to kritičtější, že na rozdíl od jiných 
administrativních dopadů jsou zde přímo viditelné ekonomické ztráty. 
Asociace od svých členů obdržela informace o řadě případů, kdy si 
potencionální zákazník rozmyslí koupi předmětu (v desítkách tisíc Kč) 
už jen z toho důvodu, že po něm chce prodavač provést identifikaci nad 
hranici 1000 EUR, když navíc žádný jiný obchod byť s luxusním 
zbožím tuto identifikaci nepožaduje. Zákon takovou situaci pak vidí 
jako podezřelý obchod, nicméně se ze strany zákazníka nejedná o nic 
jiného, než snahu o ochranu svého soukromí a neochotou lidí 
poskytovat své údaje malým obchodníkům s uměním. Nemalou roli v 
poslední době hraje i přehnaná politika EU a její značná publicita v 
oblasti ochrany soukromí pomocí GDPR, která je jasný protipól s 
politikou AML. Obchodníci se starožitnostmi, ale i vetešníci jsou 
nuceni sbírat a uchovávat osobní údaje a v případě kontroly i citlivé 

je třeba provést identifikaci vždy, bez ohledu na hodnotu obchodu (viz 
§ 7 odst. 2 písm. d)). 
Tato povinnost byla obsažena již ve starém AML zákoně, tedy v zákoně 
č. 61/1996 Sb., a to v jeho znění účinném od 1. září 2004, a navíc 
koresponduje s povinností identifikace podle § 31 odst. 4 
živnostenského zákona, jež je v něm zakotvena již od 19. března 2004. 
Je nutno si uvědomit, že předmětné povinné osoby jsou ve zvýšené míře 
vystaveny riziku zneužití ke zpeněžení odcizených věcí. Z toho důvodu 
je nezbytné, aby prováděly identifikaci klienta, jakožto nebytný 
předpoklad k zaznamenání přesunů majetku. Stejně tak je namístě, aby 
vyhodnocovaly, zda daný obchod vykazuje znaky podezřelosti – 
povinná osoba k tomu má unikátní předpoklady plynoucí z toho, že je 
v přímém styku s klientem. 
 
K omezení či vyjmutí činnosti některých povinných osob z působnosti 
AML zákona by tak mělo dojít pouze na základě výsledků Národního 
hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu (NRA). V 
současné době probíhá druhé kolo NRA, které bude zaměřeno na 
všechny povinné osoby, včetně obchodování s kulturními památkami a 
předměty kulturní hodnoty. Výsledky tohoto hodnocení budou 
předloženy vládě do konce roku 2020. Pokud jeho výsledkem bude, že 
z hlediska rizikovosti je možné zavést, v souladu s AML směrnicí, limit 
10 000 EUR, bude následně iniciována legislativní změna. 
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majetkové údaje o desítkách subjektů. 
 
Je třeba si navíc uvědomit rozdíly mezi obchodníky se starožitnostmi a 
použitým zbožím (i když poslední zmíněné Asociace nezastupuje) na 
jedné straně a některými dalšími povinnými subjekty na straně druhé, 
tj. zejména finančními institucemi: 

● Velikost podniku, kdy obchodníci jsou malými a např. 
banky velkými podniky, 

● S tím související možnost administrativně provádět 
zejména identifikace a kontroly klientů. Nejedná se pouze 
o personální kapacity, jak je uvedeno výše, ale i o samotné 
prostředí. V malém obchodě neexistuje zpravidla zázemí 
tak jako např. v bankách, aby mohl být tento proces v 
soukromí a diskrétně proveden. Děje se tak veřejně na 
pultě před očima dalších klientů, kteří tak mohou 
zaregistrovat celou řadu osobních údajů. Nehledě na to, že 
pokud je v provozovně pouze majitel či jeden prodavač, 
nemůže se věnovat dalším přítomným zákazníkům a může 
dojít i ke krádežím v důsledku ztráty pozornosti, 

● problematika AML je značně složitá a proškolit personál, 
který je platově ohodnocen pouze na prodej předmětů, je 
velmi obtížné. Nechceme nijak shazovat vážnost této 
profese, ale po prodavačkách se tak požaduje, aby činili 
práci finanční policie a pokud by tito lidé byli tak dobří, že 
by AML a CFT problematiku zvládali na výbornou, mohli 
by požadovat podstatně vyšší plat anebo odejít pracovat 
na lepší místa. Samotná identifikace, které je reálně nejvíc, 
je až na časové hledisko relativně zvládnutelná, ale 
neumíme si představit u „laiků“ např. posuzování 
podezřelého obchodu, kontrolu rizikových zemí podle 
různých veřejných seznamů anebo zvládnutí agendy kolem 
PEP. 

● Problémem je i pocit důvěry klientů v instituci. Zatímco v 
bance jsou lidé zvyklí komukoliv vyplnit jakýkoliv 
formulář a uvést v něm cokoliv, při běžném nákupu u 
starožitníků tomu tak není. Bohužel tito jsou vnímáni i 
díky médiím často spíše negativně jako rizikoví překupníci 
s uměním, a pak se nelze divit, že jim není vůle poskytovat 
osobní údaje. 

● Zboží v našem sektoru není nezbytné pro komfortní život 
lidí, zatímco služby makléřů, daňových poradců a 
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finančních institucí ano. Starožitnost si jdete koupit 
zpravidla až jako poslední poté, jestli zbyde finanční obnos 
po uspokojení všech ostatních potřeb. To má za důsledek, 
že jakákoliv maličkost může rozhodnout o záměru koupit 
či nekoupit starožitnost a podmínka identifikace či 
dokonce kontroly má velký negativní vliv na takové 
rozhodování. 

 
Z našeho pohledu tak problematika AML je na obchod se 
starožitnostmi napasována dost nešťastně a navrhovaná úprava náš 
problém nijak zvlášť neřeší. Jsme toho názoru, že náš sektor by neměl 
pod toto spadat vůbec anebo v podstatně menším rozsahu, popř. by pod 
něj měly spadat obdobné sektory (srov. dále). Jako jeden z hlavních 
reálných problémů spatřujeme onu nevědomost veřejnosti o této 
problematice. Např. EET bylo v médiích natolik zmiňováno, že každý 
ví, že dostane účtenku. Pokud by ani jedna z našich připomínek nebyla 
akceptována, už jen jako výraznou pomoc bychom uvítali osvětu o 
AML mezi veřejností tak, že každý kdo si půjde koupit obraz, šperk či 
jiný sběratelský předmět, bude dopředu vědět, že bude vytahovat 
občanský průkaz a že jeho údaje (včetně adresy) budou zaznamenány. 
 
V dnešní době, kdy se z různých zdrojů poskytuje podpora cílená na 
podporu malých a středních podniků za účelem rozvoje dané oblasti, 
konkurenceschopnosti a dalších blahodárných celospolečenských cílů 
(přičemž pro obchodníky zachraňující kulturní dědictví národa takové 
podpory cíleny nejsou, popř. o nich nevíme), je až neuvěřitelné, že na 
druhou stranu jsou na ně kladeny vysoké administrativní nároky. 
Přitom podpora nemusí být jen formou dotací, ale i zrušením takových 
opatření, aby se jim lépe „dýchalo“. Rozumíme snahám o zamezování 
trestné činnosti a terorismu, plně je podporujeme a zároveň nevíme, jak 
toto provádět, nicméně víme, že takto to provádět je prostě špatně, 
protože cenou je postupná likvidace daného (byť u nás malého) 
podnikatelského sektoru. 
 
Tímto obecným úvodem tedy chceme přednést fakta, jak AML dopadá 
do našeho sektoru a proč vznášíme níže uvedené připomínky. 
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2. Z Zásadní připomínky: 
Obecná připomínka 
Požadujeme, aby v zákoně byly stanoveny výjimky z povinností 
identifikace a kontroly v případech plateb, které jsou jinak 
dohledatelné, aniž by se musela klást tato zátěž na obchodníky. Jedná 
se zpravidla o bezhotovostní platby (z účtu na účet), či platby kartami. 

Nevyhověno. 
Identifikaci a kontrolu klienta je nutno plnit i u bezhotovostních plateb. 
Výjimka by totiž byla v rozporu s evropským právem a rovněž 
porušovala zásadu, že všechny povinné osoby v řetězci provádějí tyto 
úkony. Každá z těchto osob totiž disponuje unikátní množinou 
informací, jež mohou vést k odhalení podezřelého obchodu. 
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Pokud FAÚ argumentuje tím, že existují anonymní karty, tak toto 
nepovažujeme za problém obchodníků, který by se na ně měl přenášet. 
V tomto se plně odkazujeme na Nález Ústavního soudu PL. ÚS 26/16-
1, a to zejména bod 96, kdy stejně jako část zákona o elektronické 
evidenci tržeb byla shledána protiústavní na základě testu 
proporcionality, tak i AML zákon by měl být podroben stejnému testu. 
Jsme přesvědčení, že zachováním stávajícího znění by z takového testu 
stejně tak vyšlo, že i AML zákon je protiústavní. 

Poskytovatel platebních služeb například nemá kompletní informace o 
předmětu nebo vystupování klienta, přičemž těmito informacemi 
disponuje právě obchodník, na druhou stranu poskytovatel platebních 
služeb zná historii plateb uskutečněných klientem. 
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3. Z Hodnota obchodu - § 7 
Požadujeme, aby limit pro splnění zákonných podmínek byl dán do 
souladu se směrnicí, a to do výše 10.000 EUR. Ponechání stávajícího 
limitu pro prodeje ve výši 1000 EUR a pro nákupy a komise ve výši 1 
Kč (nově tedy přes obchodní vztahy) považujeme za výrazný projev 
negativního prvku, tzv. Gold-platingu, a to zvlášť když jsou rozdíly 
natolik výrazné. Zejména pro oblast prodejů se jedná o destruktivní 
úpravu, jak je uvedeno v úvodu. Stanovená částka 10.000 EUR se 
potom podobá částce 270.000 Kč podle zákona o omezení plateb v 
hotovosti (mimo jiné Asociace nechápe proč s ohledem na přísnou 
AML úpravu tento zákon stále ještě v národní úpravě existuje) a 
vymyká se tak běžným nákupům v obchodě. Proto je i administrativa 
kolem takových plateb náročnější, probíhá v delším časovém úseku, 
zpravidla v jiných prostorách než běžná provozovna popř. mimo 
otevírací hodiny bez přítomnosti dalších osob a identifikace a kontrola 
je tak administrativně zvládnutější. Navíc klienti hradící takové částky 
už jsou více zorientování v dané problematice už jen z hlediska 
bankovního dozoru, a proto jim až tak nevadí tuto proceduru navíc 
podniknout. U částek 1000 EUR však platí to, co je v úvodu výše, tj. 
administrativní zátěž s ohledem na takto nízké částky je nepřiměřená. 
Důvodová zpráva uvádí, že činnost těchto povinných osob již byla 
v minulosti vyhodnocena jako natolik riziková, aby zde žádný spodní 
limit nebyl uplatňován. Takové tvrzení považujeme za absurdní. Z 
pozice Asociace, která má zastoupeny obchodníky se starožitnostmi 
přímo ve svém prezídiu a pořádá a vyhodnocuje veletrhy s tímto 
zbožím, jsme v podstatě nezaznamenali v podmínkách České republiky 
žádnou rizikovost z hlediska praní špinavých peněz, a to zejména při 
takových malých částkách. Zato vnímáme, že trh se starožitnostmi je u 
nás na tom na tak špatné úrovni, že si nedovedeme představit prát 
špinavé peníze na tomto trhu. Předměty jsou málo likvidní a dokonce i 
kdyby případný pachatel nakoupil a následně prodával věci i za 
polovinu původní hodnoty, musel by vyvinout velké úsilí, aby se mu to 
vůbec povedlo. Tvrzení, že pod částky 10.000 EUR existuje významné 
riziko, nemá podle nás oporu v objektivní realitě. 

Nevyhověno. 
V celém AML zákoně je stanoven jednotný limit pro identifikaci u 
jednorázových obchodů a to právě 1000 EUR, pouze v některých 
případech je stanovena povinnost identifkovat vždy, bez ohledu na tento 
limit. 
Stávající úprava postavení předmětných povinných osob byla obsažena 
již ve starém AML zákoně, tedy v zákoně č. 61/1996 Sb., a to v jeho 
znění účinném od 1. září 2004, a navíc koresponduje s povinností 
identifikace podle § 31 odst. 4 živnostenského zákona, jež je v něm 
zakotvena již od 19. března 2004. Lze tedy říci, že se jedná o úpravu 
osvědčenou. 
 
Co se týká vymezení povinné osoby, je pravdou, že AML zákon je 
v tomto ohledu přísnější než AML směrnice, což ale sama směrnice 
ve svém textu výslovně umožňuje. Úprava byla tehdy přijata s 
opodstatněním, že předmětné povinné osoby jsou ve zvýšené míře 
vystaveny riziku zneužití ke zpeněžení odcizených věcí. Z toho důvodu 
je nezbytné, aby prováděly identifikaci klienta, jež představuje 
nezbytný předpoklad k zachování stop po přesunech majetku, jakož aby 
vyhodnocovaly, zda daný obchod vykazuje znaky podezřelosti. 
 
Skutečnost, že V. AML směrnice nově zavádí tyto subjekty mezi 
povinné osoby a stanoví pro ně limit vyšší, než je stanoven v tuzemsku, 
je způsobeno tím, že cílem tohoto opatření směrnice je předcházet 
financování terorismu, ke kterému dochází mimo jiné i prodejem 
kulturních statků nelegálně vyvezených ze Sýrie a Iráku, jak bylo 
konstatováno i v Akčním plánu pro zesílení boje proti financování 
terorismu z února 2016.  
 
Oproti tomu česká právní úprava akcentuje požadavek zabránění 
zpeněžení odcizených věcí, který je uveden výše. 
 
K omezení či vyjmutí činnosti některých povinných osob z působnosti 
AML zákona by tak mělo dojít pouze na základě výsledků Národního 
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Pokud Česká republika půjde cestou zpřísňování i této evropské normy, 
hrozí odliv obchodů mimo její území (zejména v příhraničních 
oblastech) a znevýhodnění českých obchodníků se starožitnostmi. 
Důležitou skutečností je i to, že podle nám dostupných informací žádná 
ze zemí EU nemá, ani se nechystá přijmout směrnici na úrovni spodní 
hranice, tj 1000 Euro, ale spíše na úrovni vrchní hranice 10000, a to i z 
důvodu, že ve velkém množství údajů a drobných bezvýznamných 
nákupech se pak ztratí podstatné informace o velkých podezřelých 
částkách.  1000 Euro platných dosud v naší legislativě  budí tedy úžas i 
u zahraniční klientely. 
 I když je na každé členské zemi, jak zákon implementuje, měla by být 
snaha o vytvoření podobného prostředí, aby se občané EU dokázali v 
legislativě orientovat a obchodníci měli rovné konkurenční prostředí.      

hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu (NRA). 
V současné době probíhá druhé kolo NRA, které bude zaměřeno na 
všechny povinné osoby, včetně obchodování s kulturními památkami a 
předměty kulturní hodnoty. Výsledky tohoto hodnocení budou 
předloženy vládě do konce roku 2020. Pokud jeho výsledkem bude, že 
z hlediska rizikovosti je možné zavést, v souladu s AML směrnicí, limit 
10 000 EUR, bude následně iniciována legislativní změna. 
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4. Z Umělecké dílo - § 2 odst. 1 písm. i) 
V. směrnice zavádí pojem “works of art”, což je do české verze 
přeloženo jako umělecké dílo. Tento pojem ale neodpovídá stávajícímu 
znění, které zahrnuje kulturní památky nebo  předměty kulturní 
hodnoty (souhrnně někdy označovány jako kulturní statky). Jedná se 
spíše o pojem používaný v autorském právu a představuje tvůrčí 
činnost autora. Množiny kulturních statků a uměleckých děl se mohou 
prolínat, nejsou však stejné.   
Důvodová zpráva uvádí, že směrnice rozšiřuje stávající znění zákona, 
nicméně její transpozice je v návrhu novely neúplná a v souladu s 
právem EU je třeba zákon ještě více rozšířit. 
Proto žádáme, aby okruh předmětů pro povinné osoby byly buď 
změněn, anebo rozšířen o umělecká díla nespadající do množiny 
kulturních statků. Jedná se především o nová díla, když např. obraz 
pokud má být označen předmětem kulturní hodnoty, musí být dán i 
jeho stářím, zatímco obraz jako work of art spadá pod tento pojem bez 
ohledu na jeho stáří. S ohledem na naši jinou připomínku o zpřísňování 
národní legislativy oproti evropské by bylo možná vhodnější, aby 
kulturní statky a použité zboží bylo nahrazeno uměleckými díly. 
Pojem uměleckého díla neboli “works of art” by měl být využít z 
právní úpravy DPH, a to buď odkazem na národní zákon o DPH 
(příloha 4 písm. A) popř. evropskou směrnici 2006/112 (ANNEX IX - 
Part A). Podle informací, které má Asociace k dispozici, se tento pojem 
řeší i v jiných členských státech a odkaz na směrnici o DPH se zdá být 
obecně schůdnou cestou. 

Vyhověno. 
Do návrhu bylo doplněno přesnější vymezení povinné osoby 
obchodující s uměleckými díly a to odkazem na nově konstituovanou 
přílohu č. 3. Zde jsou pak vymezena umělecká díla, kterých se 
povinnosti podle AML zákona týkají. Výchozím textem pro určení 
uměleckých děl relevantních pro AML zákon byla směrnice č. 
2006/112 - o společném systému daně z přidané hodnoty, kde evropský 
normotvůrce již v příloze č. IX části A tato vymezil. 
Z hlediska terminologie pak předkladatel upozorňuje, že termín 
„kulturní statky“ je termínem evropského práva, konkrétně nařízení č. 
2019/880 o vstupu a dovozu kulturních statků a jedná se o termín 
násobně širší, nežli požaduje AML směrnice. 
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5. Z Povinné osoby - § 2 (obecně) 
V návaznosti na předchozí připomínku stejně tak požadujeme rozšířit 
okruh povinných osob tak, aby AML povinnosti pokrývaly i 
obchodníky s alternativním zbožím ke starožitnostem. Pokud by však 

Vyhověno jinak. 
Vymezení povinných osob v § 2 odst. 1 písm. i) bylo změněno na osoby 
obchodující s uměleckými díly, což by mělo být v souladu s konceptem 
nadneseným připomínkovým místem. 
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došlo k nahrazení pouze za umělecká díla, tato připomínka by 
nemusela být nakonec relevantní (s ohledem na shodné znění se 
směrnicí, za což se přikláníme). Nehledě na to, stávající stav je značně 
diskriminující pro naše členy, jelikož pouze předměty kulturní hodnoty 
a kulturní památky (a také použité zboží) jsou zatíženy administrativní 
AML zátěží. Jako Asociace bychom uvítali, kdyby tyto povinnosti 
nedopadaly ani na nás a ani na ostatní, ale za současného stavu je trh 
značně nevyvážen. Jak výše uvádíme, existují reálné případy, kdy 
potencionální zákazník odmítl koupit předmět z toho důvodu, že po 
něm byl vyžadován občanský průkaz. Několikrát k tomu i uvedl, že si 
raději půjde koupit novou věc někam jinam, že tam po něm nic 
nechtějí. 
 Tímto máme na mysli i jiné předměty, než umělecká díla, tj. nové 
šperky, hodinky, dekorativní předměty apod. Je totiž řada případů, kdy 
se zákazník nerozhoduje podle historické hodnoty předmětu, ale spíše 
podle dekorativních účelů (tedy laik). Potom takový nevyvážený stav 
značně diskriminuje naše členy a měl by být narovnán rozšířením 
povinných osob. 
Jako vedlejší efekt takové změny bude i rozšíření povědomí o AML 
problematice mezi širší počet adresátů. 
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6. Z Identifikační údaje - § 5 
Reálně při uzavírání obchodů v provozovně je byť s určitou časovou 
náročností možné zaznamenat údaje u fyzických osob. U právnických 
osob je to již složitější, neboť je zapotřebí zaznamenat údaje dostupné z 
veřejných zdrojů a ne každá provozovna má přístup k internetu. 
Zpravidla ale zjistí údaje podle písm. b) bodu 1, nicméně podle bodu 2 
a 3 se jedná již o složitější údaje, byť budou třeba dostupné na webu 
nebo po získání přístupu do příslušného registru. Jedná se již o 
složitější vyhledávání a toto není možné reálně v provozovně na pultě 
provádět. 
 Co se myslí oním důvěryhodným zdrojem podle § 7? 
 Nerozumíme (ani z důvodové zprávy), proč dochází k rozšíření o PO 
jako členy statutárních orgánů a další fyzické osoby a dokonce o 
ovládací struktury (ze Směrnice tato úprava podle návrhu zákona není 
– není zde odkaz na CELEX). Obchodník tak má zjišťovat údaje při 
malých prodejích, jako mají např. poskytovatelé dotací zjišťovat u 
svých příjemců. 
 Žádáme proto, aby v případě styku s PO byly pro obchodníky našeho 
typu postačovaly údaje o PO pouze v rozsahu bodu 1 a případně 
fyzické osoby, která PO zastupuje. 
 Důvodová zpráva pak uvádí, že údaje o FO ve statutárním orgánu jsou 
užší než podle písm. a). Z čeho ale tak vyplývá? To znění se v této části 

Nevyhověno. 
Povinná osoba nemusí sama aktivně údaje vyhledávat, může požádat 
klienta, který má povinnost součinnosti, o jejich předložení. 
Důvěryhodným zdrojem se rozumí např. výpis z obchodního rejstříku, 
notářský zápis, zápis z valné hromady a další. 
Pro fungování celého systému AML prevence je důležité, aby všechny 
povinné osoby zjišťovali identifikační údaje o svých klientech v plném 
rozsahu. 
Pokud jde o PO členy statutárních orgánů, nejde o novou povinnost, 
pouze o její přesunutí z §8 odst. 2 písm. b). 
Užší rozsah údaje se požaduje u členů statutárních orgánů nejednajících 
v daném obchodě (viz. § 5 odst. 1 písm. b) bod 2)Pokud bychom se 
rozhodli u některých povinných osob snížené požadavky na rozsah 
identifikace klienta, museli bychom provést podrobnou analýzu a tento 
návrh by mohl být opatřením, které by navazovalo na výsledky 
Národního hodnocení rizik (NRA), pokud by toto hodnocení 
vyhodnotilo daný typ povinné osoby jako nízkorizikový. 
V současné době probíhá druhé kolo NRA, do kterého je Asociace 
aktivně zapojena, proto navrhujeme řešit tuto otázku komplexně a 
provést podrobnou analýzu v rámci tohoto procesu. 
I v případě, pokud obchodují dvě povinné osoby mezi sebou, se na tento 
obchod bude vztahovat AML zákon. Uvedené bude doplněno i do 
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obsahově nezměnilo  - i stávající i navrhované znění požaduje údaje o 
totožnosti FO. 
 Dále požadujeme vysvětlit (aspoň v důvodové zprávě), jak se 
postupuje v případech, kdy obchodují 2 povinné osoby (jeden 
starožitník nakupuje od druhého) – mají si dělat identifikaci a případně 
kontrolu navzájem? Je pro jednu z nich obchod a pro druhou již 
obchodní vztah, jak by vyplývalo z nově navrhovaného § 54 odst. 7? 

důvodové zprávy. K § 54 odst. 7 viz vypořádání další připomínky.  
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7. Z Identifikace u nákupu a přijetí do prodeje - § 7 odst. 2 a § 
54 odst. 7 

Požadujeme vyjmutí e) až g) z § 54 odst. 7. K tomuto kroku zároveň 
postrádáme jakékoliv vysvětlení v důvodové zprávě. Důvodová zpráva 
tak vysvětluje k finančním zárukám, nikoliv k nákupu a přijetí do 
prodeje. I když komisní prodej obchodním vztahem analogicky podle 
tohoto vysvětlení obchodním vztahem být může, těžko si tak lze 
představit u výkupu, který je zpravidla jednorázový. 
 Není nám např. jasné, jak dodržet povinnosti dané § 8 odst. 8, 
stanovujícím opakované identifikace po dobu trvání obchodního 
vztahu. V případě komisní smlouvy si asi obchodník jednou za čas 
znovu identifikuje komitenta, nicméně toto je administrativně 
nemožné. Komisních smluv je velké množství a jsou uzavírány 
průběžně. Provádět u každé takové operace a to ještě s ohledem na 
vyhodnocení rizikovosti klienta (což opět obchodníci nepochopí, jak 
provést) a s tím spojeným intervalem, znamená pořídit si informační 
systém v nereálných cenách (pokud by to měla dělat státní správa, 
takový systém by si jistě za veřejné finance pořídila, nikoliv však 
soukromník). 
Dále tato úprava znamená povinnost kontroly klienta bez ohledu na 
částku, tj. od jedné koruny. Už tak je až nad míru z administrativního 
hlediska vypisovat formuláře na identifikaci při výkupech a komisích u 
předmětů v řádech stokorun, natož aby se tak postupovalo u složitějších 
kontrol. Zákonodárce si evidentně neuvědomuje dopady svých návrhů 
a hodlá zavést podobná nesmyslná opatření ve stylu “kanónem na 
vrabce”. 

Vyhověno. 
V § 7 odst. 2 bude ponecháno písm. d) a v § 54 odst. 7 budou 
odstraněny body e) až g). 
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8. Z Zjišťování PEP a sankcionovaných osob - § 8 odst. 6 
Požadavek na obchodníky se starožitnostmi, potažmo na prodavače za 
pultem, aby zjišťovali takováto fakta, je absurdní a postrádá jakoukoliv 
oporu v praktickém životě. 
 V prvé řadě je rozsah politicky exponované osoby (PEP) natolik 
rozsáhlý, a to jak v zásadě celosvětovým vymezením všech osob od 
prezidentů až po starosty a dále jejich příbuznými, tak časovým 
vymezením podle § 54 (v kontextu vylučování rizik i po 12 měsících), 
že není v lidských silách toto objektivně zjistit. Pokud jej prodavač 

Nevyhověno. 
Požadavek, aby všechny osoby zjišťovaly, zda je klient politicky 
exponovanou osobou a v kladném případě vůči němu aplikovaly 
přísnější opatření, vyplývá z mezinárodních standardů. 
 
Čl. 20 písm. a) V. AML směrnice vyžaduje, aby povinné osoby „měly 
zavedeny náležité systémy řízení rizik včetně postupů založených na 
posouzení rizik ke zjištění, zda klient nebo skutečný majitel klienta je 
politicky exponovanou osobou;“. V tomto směru je tedy nezbytné 
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nezná jako vrcholového politika, musí se spolehnout pouze na čestné 
prohlášení. 
 U sankcionovaných osob existují alespoň nějaké registry (např. 
sankční mapa EU), nicméně i tak je zapotřebí mít internet, vyznat se v 
těchto rozsáhlých seznamech a celou proceduru provést v samotné 
provozovně. 
 V obou případech je sice možné zadat do internetového vyhledávače 
jméno, nicméně z reálného pohledu to má tak nízkou vypovídací 
hodnotu (např. z hlediska shody jmen), že výsledek se nakonec mine 
účinkem. 
 Zcela postrádáme smysl těchto kroků (zvlášť u PEP z hlediska AML a 
CFT) a proč nepostačí pouze základní identifikace, kterou si mohou 
následně orgány činné v trestním řízení od obchodníků vyžádat k dané 
osobě. Požadujeme proto, aby se tento odstavec nevztahoval na 
obchodníky podle § 2 odst. 1) písm. i a případně také j) a byla pro tyto 
osoby ponechána pouze základní identifikace, která pro danou věc 
zcela postačuje. 

povinnost zjišťovat status PEP odrazit i v AML zákoně. 
 
Na druhou stranu lze tento požadavek efektivně splnit formou čestného 
prohlášení klienta, což by podle našeho názoru nemělo představovat pro 
povinné osoby vysokou zátěž. Pokud klient prohlásí, že je politicky 
exponovanou osobou, pak se vůči němu uplatňují opatření zesílené 
kontroly klienta, jak to požaduje čl. 20 písm. b) V. AML směrnice. 
 
Zvýšená obezřetnost ve vztahu k těmto osobám je dána vyšším rizikem 
zneužití veřejných prostředků a navazující legalizace takto vzniklých 
výnosů z trestné činnosti. 
 
Svůj význam má zjišťování status PEP i tehdy, je-li prováděno na 
základě pouhého čestného prohlášení klienta. Pokud je toto nepravdivé, 
nepomůže sice povinné osobě při provádění kontroly klienta, nicméně 
uplatní se ve fázi, kdy již podezřelý obchod šetří finanční zpravodajská 
jednotka či orgány činné v trestním řízení, například na základě podnětu 
od zcela jiné povinné osoby – nepravdivé prohlášení totiž nasvědčuje 
tomu, že daná osoba jednala nekale ve snaze něco zakrýt. Na základě 
toho se na ni v rámci šetření lze blíže zaměřit. 
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9. Z Výjimka pro kontrolu klienta - § 9 
AML zákon stanoví, že kontrola klienta se provádí před uskutečněním 
obchodu. Tato podmínka však není reálně uskutečnitelná při pořádání 
aukcí. U samotné identifikace problém není, neboť před aukcí probíhá 
registrace všech, kdo se chtějí zúčastnit, nicméně není možné provádět 
dopředu kontrolu, protože se neví, co a v jaké výši koupí. Není tedy 
možné zjišťovat ani původ peněz (tedy jejich objem). Obchod se 
uskuteční příklepem, tedy během aukce, a bylo by absurdní během 
aukce dělat přestávky a provádět kontrolu jednotlivých vydražitelů. 
Požadujeme proto, aby zákon stanovil výjimku pro tyto případy a 
posunul kontrolu až před samotnou platbu s tím, že by se v případě 
problémů obchod zpětně zrušil. 

Vyhověno jinak. 
Bude doplněn následující text do DZ k § 9: „V případě prodeje zboží 
formou dražby je možné kontrolu klienta v plném rozsahu provést až 
poté, kdy se obchod příklepem uskuteční.“ 
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10. Z Zesílená identifikace a kontrola - § 9a 
Požadujeme, aby z tohoto ustanovení byli odstraněni PEP, popř. aby se 
stanovila výjimka pro dotčené obchodníky s kulturními statky a 
použitým zbožím. Máme za to, že absurditu této úpravy, která v 
konečném důsledku vede až k zesílené identifikaci a kontrole starosty z 
horní dolní, který si koupí nebo prodá použitý hrnek za pár stovek, by 
pochopili i úředníci z Moneyval, kterou se důvodová zpráva neustále 
ohání. 

Nevyhověno. 
Nelze vyhovět požadavku na odstranění politicky exponovaných osob 
z předmětného ustanovení, a to především s ohledem na skutečnost, že 
sama AML směrnice považuje politicky exponované osoby za rizikové 
a výslovně stanoví, že opatření zesílené hloubkové kontroly klienta je 
třeba uplatňovat při transakcích nebo obchodních vztazích s těmito 
osobami (článek 20 an. AML směrnice).  
Nepovažujeme za důvodné, aby rozsah povinností vyplývající z AML 
zákona byl pro obchodníky s kulturními statky a použitým zbožím užší 
než pro ostatní povinné osoby. Rovněž AML směrnice nepřiznává 
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těmto povinným osobám žádné specifické postavení tak, aby se na ně 
požadavky a základní rámec povinností nevztahoval. 
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11. Z Pokuty za přestupky 
Upozorňujeme, že zvýšení částky z 1 mil na 10 mil. je neúnosné a 
likvidační pro většinu obchodníků podle písm. i) a j). Víme o správním 
uvážení, nicméně takové navýšení akorát zvyšuje obavy a nejistotu, 
kdy rozsah takového uvážení je nyní enormní. Nepovažujeme za 
normální a přiměřené, aby při neprovedení kontroly při výkupu 
předmětu za 500 Kč hrozila obchodníkovi pokuta neúměrně vyšší. 
Požadujeme částky pro obchodníky podle písm. i) a j) minimálně 
zachovat, popř. zvážit jejich výši ve vztahu k hodnotě obchodu. Ono 
pokuty se mohou dát do zákona, jaké chtějí, pokud ale převyšují roční 
obraty, tak stejně reálně vymoženy nebudou. 

Nevyhověno. 
Primárně není zřejmé, které ustanovení je připomínkovým místem 
rozporováno, horní hranice pokuty se v rámci části šesté AML zákona 
liší výší od 1 do až 130 milionů Kč. V případě, že míří na § 44, tj. 
přestupek týkající se kontroly a identifikace klienta, tak lze uvést 
následující. Identifikace a kontrola klienta jsou esenciální součástí 
systému AML/CFT, jejichž význam musí být podložen odpovídající 
sankcí. Zároveň upozorňujeme, že v AML zákoně je upravena pouze 
horní hranice pokuty, která musí reflektovat existenci i těch povinných 
osob s vyšším obratem/resp. ziskem, nikoliv hranice spodní. 
Dovolujeme si pro ilustraci též připomenout § 37 písm. f) a g) zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, kde jsou obligatorním 
prvkem posuzovaným při výši výměry pokuty poměry konkrétní osoby, 
resp. povaha jejího podnikání. Zároveň se lze proti excesivní výši 
pokuty domáhat ochrany u nezávislého soudu. 
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12. D Připomínka: 
Podezřelý obchod - § 6 písm. j) 
Doporučujeme do důvodové zprávy k bodu 30 doplnit, že takovými 
situacemi se mohou myslet např. případy ochrany soukromí, kdy se 
klient odmítne podrobit kontrole už jenom proto, že se po něm chce 
občanský průkaz. Jedná se o posílení právní jistoty prodavače, který 
pak toto takto vyhodnotí. Ostatně to ani jinak nelze, protože pokud by 
jej vyhodnotil jako podezřelý, musel by hlásit na FAÚ, což není 
možné, protože o klientovi nemá žádné informace, když se identifikaci 
nepodrobil. 
 

Nevyhověno. 
Občanský průkaz se nepředkládá v rámci kontroly, ale v rámci 
identifikace klienta. 
Pokud se klient odmítne podrobit identifikaci, povinná osoba nesmí 
obchod uzavřít (viz § 15). Podání oznámení podezřelého obchodu není 
ani v takovém případě vyloučeno, ale je samozřejmě možné pouze 
v případě, kdy má povinná osoba k dispozici alespoň nějaké konkrétní 
údaje. Samotné nepodrobení se identifikaci a kontrole nemusí nutně 
znamenat riziko legalizace výnosu z trestné činnosti či financování 
terorismu. Pokud takové riziko není, není ani povinnost podat oznámení 
o podezřelém obchodu. Uvedené bude doplněno i do důvodové zprávy. 
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13. D Důvodová zpráva – K bodu 36 
Gramatická chyba: „..identifikační údaj budou…“ 

Vyhověno. 
V důvodové zprávě k bodu 36 bylo slovo „údaj“ nahrazeno slovem 
„údaje“. 
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1. Z § 2 (1) l) 
 
Text § 2, odst. 1, písm. l) navrhujeme nahradit následujícím textem:  
poskytovatele směnárenských služeb mezi virtuálními měnami a 
měnami s nuceným oběhem a poskytovatele virtuálních peněženek 
 
Přestože transponovaná 5. AML směrnice řadí mezi povinné osoby 
pouze poskytovatele směnárenských služeb mezi virtuálními měnami a 
měnami s nuceným oběhem a poskytovatele virtuálních peněženek 

Vyhověno jinak. 
Úprava obsažená ve směrnici je v tomto ohledu nedostatečná a 
neodpovídá potřebám efektivního boje proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu, které odráží úprava doporučení FATF 
č. 15. 
 
Uvedená široká definice osoby poskytující služby spojené s virtuální 
měnou byla do AML zákona vložena již zákonem č. 368/2016 Sb., 
který nabyl účinnosti 1. ledna 2017, a to nikoli v souvislosti 
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(definován jako subjekt poskytující služby, jejichž cílem je ochraňovat 
jménem klientů soukromé šifrovací klíče za účelem držení, uchovávání 
a převodu virtuálních měn), návrh trvá na zachování extenzivní 
kategorie povinné osoby, jakožto osoby která jako předmět své 
podnikatelské činnosti kupuje, prodává, uchovává, pro jiného spravuje 
nebo zprostředkovává nákup nebo prodej virtuální měny, případně 
poskytuje další služby spojené s virtuální měnou. Tj. dle české definici 
náročná a nákladná AML/CTF regulace dopadá na jakýkoliv subjekt, 
poskytující podnikatelským způsobem služby související s virtuální 
měnou, a to bez ohledu na to, zda taková činnost představuje jakékoliv 
AML/CTF riziko (např. poradenské společnosti, společnosti těžící 
kryptoměny, společnosti poskytující řešení pro zabezpečení kryptoměn 
či provozovatelé enterprise DLT řešení, které rovněž pracují s 
digitálními jednotkami představujícími hodnotu a tedy dle českého 
AML zákona virtuální měnu. 
Znění směrnice je přitom ignorováno, a to bez jakéhokoliv reálného 
zdůvodnění, proč musí být stovky subjektů poskytujících služby 
související s virtuální měnou vystaveny přísné a nákladné AML/CTF 
regulaci. Jediným důvodem navrhovatele, jak uvádí v důvodové 
zprávě, je lakonické konstatování: „Důvodem pro zachování této 
obecné definice je zejména velmi rychlý až překotný vývoj v oblasti 
týkající se této komodity a služeb na ně navázaných.“. Navrhovatel tak 
vychází z paternalistického předpokladu, že jelikož něco v jeho 
úvahách do budoucna může představovat riziko, a jelikož zákonodárce 
nestíhá sledovat technologický a ekonomický rozvoj daného odvětví, je 
lepší preventivně zregulovat vše. Namísto toho, aby se přijímaly 
zákony, které řeší reálné, existující problémy a potřeby, dává se 
přednost extenzivní, a i ve světě neobvyklé prevenci, a to i za cenu 
ochromení celého regulovaného odvětví.  
Přestože tak návrh platného znění neuvádí, dle důvodové zprávy 
„Zároveň bude vytvořen registr těchto subjektů [osob poskytujících 
služby související s virtuální měnou], který povede Finanční analytický 
úřad, přičemž zápis do tohoto registru bude zákonnou podmínkou pro 
poskytování služeb spojených s virtuálními měnami.“. Co se týká 
registru, vychází se z 5. AML směrnice. Transpozice s „podmíněním“ 
poskytování služeb registrací v kombinaci s českou extrémně širokou 
definicí povinné osoby poskytující služby související s virtuální měnou, 
je nicméně opět ochromující pro celý sektoru. Toto i shora uvedené 
preventivní opatření se opět přijímá bez jakéhokoliv zdůvodnění, 
natožpak analýzy legalizace výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu. Přesněji řečeno, děje se tak navzdory těmto analýzám. Tak 
například report Moeneyval z prosince 2018 doslova ve vztahu k 

s transpozicí IV. AML směrnice (přičemž v té době evropské právo 
vůbec otázku virtuálních aktiv v kontextu AML/CFT opatření nebralo v 
potaz), nýbrž jako reakce na požadavky praxe, která se potýkala 
s mnohými případy zneužití virtuálních měn k páchání legalizace 
výnosů z trestné činnosti. Tato úprava, účinná více než 2,5 roku, 
představuje robustní rámec pro prevenci legalizace výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu, přičemž nelze říci, že vedla k 
„ochromení sektoru“, jak připomínka naznačuje. Ve skutečnosti se 
sektor poskytovatelů služeb s virtuálními aktivy v České republice 
zdárně rozvíjí.  
 
Oslabení stávajících AML/CFT opatření by mohlo vyústit 
v nezamýšlené důsledky pro tento sektor, které by působily z hlediska 
jeho fungování kontraproduktivně. Jako příklad lze uvézt, že řada 
poskytovatelů služeb s virtuálními aktivy se setkala s neochotou při 
otevírání bankovního účtu, a to proto, že se banky obávají toho, že by 
samy mohly být jejich prostřednictvím vystaveny ML/FT riziku. Tento 
problém by se v případě, že by došlo k navrhovanému oslabení 
regulace, jedině prohloubil, protože by dané riziko nebylo nijak 
zmírňováno. S ohledem na revidované doporučení FATF č. 15, které se 
zabývá právě regulací virtuálních aktiv a které by bylo přijetím 
připomínky ve značném rozsahu ignorováno, a dále s ohledem na 
skutečnost, že banky, tedy podnikatelé s vazbami překračujícími 
hranice Evropské unie, se těmito doporučeními, představujícími v dané 
oblasti globální standard, striktně řídí, lze očekávat, že by rozvolnění 
regulace pro tu část sektoru, jež by nově AML zákonem nebyla pokryta, 
vyústilo v závažné znesnadnění přístupu k bankovním službám.  
 
Rovněž je nutno odmítnout tezi, že by připomínkou napadený 
normativní text byl vykládán tím způsobem, že zahrnuje poradenské 
činnosti nebo jiné aktivity, jejichž vazba na virtuální měny je pouze 
volná a které nejsou vystaveny ML/FT rizikům. Právní předpis musí být 
vždy vykládán v souladu se svým smyslem a účelem, z čehož plyne, že 
nelze dovodit, že by pod jiné služby spojené s virtuálním aktivem bylo 
lze podřadit i aktivity, které jsou z hlediska ML/FT rizik irelevantní. 
 
Jako další argument proti zúžení definice v požadovaném rozsahu vůči 
současnému stavu lze uvést, že není vyloučeno, že v budoucnu budou 
evropské předpisy uvedeny do souladu s doporučením FATF č. 15 a že 
tedy v nich uvedená definice bude rozšířena. Mohlo by pak dojít 
k tomu, že podnikatelé, kteří by v souladu s připomínkou přestali být 
povinnou osobou, by se jí v budoucnu opět stali, což by jim přineslo 
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virtuálním měnám uvádí „The authorities advised that the phenomenon 
is still not developed and no actual ML case has been detected in 
relation to virtual currencies.“. 
Tato připomínka je zásadní 

zbytečné náklady. 
 
Připomínce se však částečně vyhovuje v tom smyslu, a to formou 
úpravy § 4 odst. 8 AML zákona, že se rozsah činností výslovně 
nevyjmenovaných v tomto ustanovení, ale obsažených v široké 
zbytkové kategorii, zužuje tak, že se musí jednat o činnosti obdobné 
činnostem vyjmenovaných. Do budoucna se tak předejde tomu, aby 
bylo dané ustanovení vykládáno tak široce, jak bylo například uvedeno 
výše. 

10
7. 

Česká fintech 
asociace 

2. Z § 4 (8) 
 
V § 4 odst 8 navrhujeme odstranit následující text: 
(8) Osobou poskytující služby spojené s virtuální měnou se pro účely 
tohoto zákona rozumí osoba, která jako předmět své podnikatelské 
činnosti kupuje, prodává, uchovává, pro jiného spravuje nebo 
zprostředkovává nákup nebo prodej virtuální měny, případně poskytuje 
další služby spojené s virtuální měnou.  
 
odstranění navazuje na změnu v § 2 (1) l) 
Tato připomínka je zásadní 

Vyhověno částečně/jinak. 
Jedná se o připomínku úzce související s připomínkou č. 1 téhož 
připomínkového místa, která nutně sleduje její osud. Požadavku na 
zúžení definice osob poskytujících služby spojené s virtuálními aktivy 
však bylo částečně vyhověno, a to nikoliv prostřednictvím  § 2 odst. 
písm. 1 AML zákona, ale prostřednictvím tohoto ustanovení. 
 
§ 4 odst. 8 AML zákona tak nově zní: 
 
„“ 
 

10
7. 

Česká fintech 
asociace 

3. Z § 4 (9) 
 
V § 4 odst. 9 navrhujeme následující úpravy textu: 
(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  
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). 
 
elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá 
emitenta, a která není peněžním prostředkem podle zákona o platebním 
styku, ale je přijímána jako platba za zboží nebo služby i jinou osobou 
odlišnou od jejího emitenta 
 

Částečně vyhověno. 
Pojem „virtuální měna“ bude nahrazen pojmem „virtuální aktivum“. 
 
Ve zbylém rozsahu se připomínce nevyhovuje, a to z níže uvedených 
důvodů. 
 
K otázce souladu s V. AML směrnicí 
Není pravdou, že by navrhovaná definice virtuální měny byla zcela 
odlišná od definice obsažené v V. AML směrnici. Ve skutečnosti jak 
stávající, tak navrhovaná definice virtuální měny zahrnuje rovněž 
definici uvedenou ve směrnici.  
 
Definice virtuální měny podle V. AML směrnice (čl. 3 bod 18 
konsolidovaného znění) obsahuje tyto prvky: 
1.            digitální reprezentace hodnoty 
2.            která není vydána či garantována centrální bankou ani 
orgánem veřejné moci 
3.            která není nutně spojena se zákonně stanovenou měnou a 
nemá právní status měny či peněz 
4.            která je však fyzickými nebo právnickými osobami přijímána 
jako prostředek směny 
5.            může být elektronicky převáděna, uchovávána a obchodována; 
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Návrh novely zavádí zcela novou definici virtuální měny. Zatímco 
transponovaná 5. AML směrnice definuje virtuální měnu jako: 
“digitální reprezentace hodnoty, která není vydána či garantována 
centrální bankou ani orgánem veřejné moci, není nutně spojena se 
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;” návrh novely definuje virtuální měnu zcela odlišně. 
Jediným důvodem pro změnu definice virtuální měny je dle 
navrhovatele zajištění souladu s doporučením FATF č. 15. Uvedené 
doporučením mezinárodní organizace FATF 2012, v aktualizované 
podobě z října 2018, nicméně vůbec nepracuje s pojmem s virtuální 
měna, ale s pojmem virtuální aktiva. Chce-li navrhovatel navzdory 
transponované 5. AML směrnice vztáhnout AML zákon i na jiná 
kryptoaktiva (virtuální aktiva), musí nejprve změnit terminologii 
virtuální měny. V opačném případě bude zákon za virtuální měnu 
označovat, aktiva, která nemají s pojmem měna pranic společného. 
Zmatek se tímto vytvoří nejen lokálně v České republice, ale i v rámci 
veškerých mezinárodních regulatorních i podnikatelských vztahů. 
Přistoupí-li navrhovatel k takovému rozšíření aplikace AML zákona, 
navrhujeme, aby tak učinil obecnou definicí virtuálních aktiv, a to např. 
po vzoru FATF, jako „elektronicky uchovávaná jednotka, která 
představuje hodnotu, a která je způsobilá být elektronicky obchodovaná 
nebo převáděná, a může být využita pro platební nebo investiční 
účely.“.  
Přestože FATF doporučení z definice virtuálních aktiv výslovně vyjímá 
elektronické peníze a investiční nástroje regulované jinými 
doporučeními, nevidíme potřebu takovouto výjimku konstruovat. Tím 
spíše nepovažujeme za toto za vhodné, když navrhovatel zdánlivě 
dosahuje svého cíle konstrukcí 7 výjimek (jmenovitě (i) zaknihovaný 
cenný papír, (ii) investiční nástroj, (iii) peněžní prostředek podle 
zákona o platebním styku, (iv) prostředek podle § 3 odst. 3 písm. c) 
bodu 4 zákona o platebním styku, (v) prostředek podle § 3 odst. 3 písm. 
c) bodu 5 zákona o platebním styku, (vi) prostředek podle § 3 odst. 3 
písm. c) bodu 6 zákona o platebním styku, (vii) prostředek podle § 3 
odst. 3 písm. c) bodu 7 zákona o platebním styku, aby hned v písm. b) 
vytvořil výjimku z jedné z uvedených výjimek. Nadto tato výjimka z 
výjimky, která nemá jakoukoliv vazbu na údajně implementované 
doporučení FATF č. 15, a její smysl zůstává bohužel kryptický i po 
prostudování zvláštní části důvodové zprávy, která se ustanovení 
relativně rozsáhle věnuje. 
Navrhovatel tak namísto sjednocení definice s nadřazeným evropským 

 
 
Definice v AML zákoně obsahuje tyto prvky: 
1.            elektronicky uchovávaná jednotka 
2.            která je způsobilá plnit platební, směnnou nebo investiční 
funkci 
3.            pokud se nejedná o 

a.            zaknihovaný cenný papír, investiční nástroj, nebo 
peněžní prostředek podle zákona o platebním styku, 
b.            prostředek podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 4 až 7 
zákona o platebním styku s výjimkou takového prostředku, 
kterým lze v konečném důsledku zaplatit pouze za úzce 
vymezený okruh zboží nebo služeb, který zahrnuje virtuální 
měnu 
c.            prostředek, kterým je prováděna platba podle § 3 
odst. 3 písm. e) zákona o platebním styku 

 
K naplnění prvku č. 1 definice podle V. AML směrnice 
Aspekt reprezentace hodnoty požadovaný směrnicí vyplývá z prvku č. 1 
navrhované zákonné definice. Je totiž bez pochybností, že každá 
reprezentace hodnoty je jednotkou. 
 
Navrhovaná zákonná definice se neváže výlučně na požadavek 
digitálního vyjádření reprezentace hodnoty, jako je tomu v případě 
směrnice, ale s ohledem na pokud možno co největší technologickou 
neutralitu umožňuje, aby mohlo definici virtuální měny naplnit 
například i analogové vyjádření reprezentace hodnoty. Rovněž aspekt 
digitální reprezentace hodnoty požadovaný směrnicí je tak zákonnou 
definicí pokryt. 
 
K prvku č. 2 definice podle V. AML směrnice 
Prvek č. 2 definice podle směrnice vyjímá z okruhu virtuálních měn ty 
instrumenty, jež jsou vydávány či garantovány centrální bankou nebo 
orgánem veřejné moci a zužuje tak definici obsaženou ve směrnici. 
Tento prvek tedy nemůže z povahy věci způsobit nenaplnění definice 
podle směrnice navrhovanou zákonnou definicí, a to za podmínky, že 
případné odpovídající zúžení v navrhované zákonné úpravě nebude 
přesahovat meze zúžení v něm zakotvené. Dané zúžení nebylo do 
navrhované zákonné definice převzato z toho důvodu, že vybočuje z 
požadavku doporučení FATF č. 15 a dále z toho důvodu, že 
neopodstatněně vyjímá z dosahu AML/CFT opatření virtuální měny 
vydávané státními orgány, jako je v současnosti například venezuelská 
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právem, 5. AML směrnicí, vytváří zcela novou definici, která 
nekoresponduje ani s evropským právem, ani s doporučením FATF. 
Zejména však navrhovaná těžkopádná definice do budoucna 
neodvratně vyvolá řadu výkladových sporů a nejasností. Nadto v 
situacích, kdy řada virtuálních aktiv ve skutečnosti bude naplňovat 
definici investičních nástrojů nebo elektronických peněz, jak již dnes 
potvrzuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vznikne 
terminologický i regulatorní galimatyáš. Navrhujeme ponechat 
současnou definici. 
Tyto připomínky jsou zásadní 

měna Petro. Není žádný důvod, proč z povahy věci stejné instrumenty 
rozlišovat na základě toho, zda mají emitenta a případně podle statusu 
emitenta, a poskytovat jim tak konkurenční výhodu oproti 
instrumentům ryze soukromého původu. Uvedená slabina by navíc 
mohla být snadno zneužita cizími státy k narušení integrity finančního 
systému Evropské unie. 
 
K prvku č. 3 definice podle V. AML směrnice 
Prvek č. 3 požadovaný směrnicí vyjímá z okruhu virtuálních měn ty 
instrumenty, jež jsou nutně spojeny se zákonně stanovenou měnou a 
mají právní status měny či peněz. Tento prvek tedy nemůže z povahy 
věci způsobit, že zákonná definice nenaplní definici podle směrnice, 
avšak pouze za podmínky, že odpovídající zúžení v navrhované 
zákonné úpravě nebude přesahovat meze zúžení v něm stanovené. 
Předmětný prvek je do značné míry reflektován v navrhovaných 
ustanoveních § 4 odst. 9 písm. a) bodech 1 až 3, která zužují 
navrhovanou zákonnou definici a která jsou rozebrána níže v části 
týkající se výjimek z navrhované zákonné definice. 
 
K prvku č. 4 definice podle V. AML směrnice 
Prvek č. 4 definice podle směrnice považuje za virtuální měnu pouze ty 
instrumenty, jež jsou přijímány fyzickými nebo právnickými osobami 
jako prostředek směny. Všechny takové instrumenty musejí naplňovat 
požadavek uvedený v prvku č. 2 navrhované zákonné definice, tedy 
musejí být způsobilé plnit platební nebo směnnou funkci. I tento prvek 
definice podle směrnice je tedy naplněn. 
 
K prvku č. 5 definice podle V. AML směrnice 
Prvek č. 5 definice podle směrnice zužuje množinu instrumentů do ní 
spadajících na ty, jež mohou být elektronicky uchovávány, převáděny a 
obchodovány. 
 
Tento prvek tedy nemůže z povahy věci způsobit, že definice podle 
směrnice nebude navrhovanou zákonnou definicí plně pokryta, avšak 
pouze za podmínky, že odpovídající zúžení v navrhované zákonné 
úpravě nebude přesahovat meze zúžení v něm stanovené. Navrhovaná 
zákonná definice předmětný prvek reflektuje ve svém prvku č. 1, který 
omezuje instrumenty naplňující její definici pouze na ty, jež jsou 
elektronicky uchovávány. Lze tedy uzavřít, že navrhovaná zákonná 
definice nepřesahuje meze zúžení v prvku č. 5 definice podle směrnice 
a v důsledku toho nezpůsobuje nenaplnění definice podle směrnice.  
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K prvkům 3a, 3b a 3c navrhované zákonné definice, tedy k výjimkám 
Uvedené prvky navrhované zákonné úpravy zužují okruh instrumentů 
spadajících pod její definici virtuální měny, a proto mohou vyvolat 
otázku, zda toto zúžení není natolik významné, že by mohlo vyústit v 
nesoulad s definicí virtuální měny obsaženou ve směrnici. Tuto tezi je 
však nutno odmítnout, a to nejen s odkazem na výše rozebíraný prvek 
definice podle směrnice č. 3. 
 
Absence výjimky zakotvené v prvku 3a by do definice virtuální měny 
redundantně zahrnula zaknihované cenné papíry a investiční nástroje, 
které jsou již dnes zahrnuty do režimu AML/CFT opatření. Uvedené lze 
vztáhnout i na peněžní prostředky podle zákona o platebním styku, o 
jejichž vyjmutí z definice virtuální měny podle AML směrnice hovoří 
skrz odkaz na PSD 2 i recitál č. 10 V. AML směrnice. 
 
Absence výjimek zakotvených v prvcích 3b a 3c zákonné definice by 
mezi virtuální měny zahrnula například palivové karty, elektronické 
stravenky nebo poukazy na zaměstnanecké benefity a instrumenty k 
provádění vybraných plateb poskytovatelem služby elektronických 
komunikací nebo operátorem podle zákona č. 175/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích. Ospravedlnění této výjimky v kontextu 
souladu s definicí obsaženou ve směrnici je nutno spatřovat v tom, že 
pokud by tyto z pohledu ML/FT rizik nevýznamné instrumenty chtěl 
evropský normotvůrce zahrnout pod AML/CFT režim, jistě by tak 
učinil výslovně, přičemž by úprava těchto služeb vycházela z úpravy 
poskytovatelů platebních služeb podle PSD 2, kteří jsou rovněž 
povinnými osobami. Uvedené výjimky korespondují s instrumenty, jež 
jsou vyňaty z působnosti PSD 2 jejím čl. 3 písm. k) a l). Tento závěr je 
potvrzen rovněž recitálem č. 10 V. AML směrnice, jenž výslovně 
hovoří o vyjmutí těchto instrumentů z definice virtuální měny podle 
směrnice, a to prostřednictvím odkazu na PSD 2. Uvedené prostředky 
jsou nadto většinou nutně spojeny se zákonně stanovenou měnou, 
přičemž takové instrumenty jsou z definice podle směrnice vyňaty, jak 
je uvedeno u prvku definice podle směrnice č 3. 
 
Široký okruh výjimek z navrhované zákonné definice virtuální měny by 
bez dalšího však mohl způsobit, že by danou právní úpravu bylo lze 
snadno obcházet. Například v platformě Ethereum totiž lze vytvořit 
instrument, který by naplňoval všechny znaky pozitivně vymezující 
virtuální měnu ve smyslu navrhované zákonné úpravy, do definice by 
však na základě výjimky uvedené v navrhovaném ustanovení § 4 odst. 9 
písm. a) bodu 2 nespadal, protože by byl určen pouze k zaplacení úzce 
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vymezeného okruhu zboží ve smyslu § 3 odst. 3 písm. c) bodu 4 zákona 
č. 370/2017 Sb., o platebním styku, kterým by v tomto případě byly 
ethery, tedy univerzální virtuální měna platformy Ethereum, přičemž 
uvedené zaplacení by probíhalo prostřednictvím tzv. smart contractu, 
který lze na této platformě implementovat. Tento specifický instrument 
by pak mohl být zcela nepokrytě prodáván za fiatní měnu, například 
korunu českou, a to bez aplikace AML/CFT opatření, protože by sám o 
sobě virtuální měnou ve smyslu navrhované zákonné definice nebyl. 
Jeho směna za ethery by pak již probíhala prostřednictvím smart 
contractu, tedy pomocí instrumentu určeného k distribuovanému 
zaznamenání a výkonu smluvních závazků, z čehož vyplývá, že by 
nebylo možné označit konkrétní osobu stojící za danou směnou, která 
již bezpochyby všechny znaky poskytovatele služby spojené s virtuální 
měnou naplňuje, protože ethery pod definici virtuální měny spadají v 
každém případě. Absence navrhovaného ustanovení § 4 odst. 9 písm. b) 
by tak vystavila finanční systém značnému riziku, jelikož by učinila 
úpravu AML/CFT opatření vztahujících se k poskytovatelům služeb 
spojených s virtuální měnou neúčinnou, a rovněž by vystavila klasické 
poskytovatele těchto služeb značné konkurenční nevýhodě, která by 
mohla znamenat až jejich vytlačení z trhu. Proto bylo nutno do prvku 
3b navrhované zákonné definice vložit i tuto výjimku z výjimky, jež 
uvedeným nežádoucím dopadům zabrání. 
 
Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že navrhovaná zákonná 
definice plně pokrývá definici podle směrnice. 
 
K otázce souladu s definicí obsaženou v doporučeních FATF 
Doporučení FATF pracují s následující definicí virtuální měny: 
„Virtuálními aktivy se rozumí digitální reprezentace hodnoty, která 
může být elektronicky obchodována nebo převáděna a použita pro 
platební nebo investiční účely. Virtuální aktiva nezahrnují digitální 
reprezentaci měny, cenných papírů a jiných finančních aktiv, na která se 
již vztahují jiná doporučení FATF.“ 
 
Definice virtuální měny podle doporučení FATF tedy obsahuje tyto 
prvky: 
1.            digitální reprezentace hodnoty 
2.            která může být elektronicky obchodována nebo převáděna 
3.            a použita pro platební nebo investiční účely 
4.            nejde o digitální reprezentaci měny, cenných papírů a jiných 
finančních aktiv, na která se již vztahují jiná doporučení FATF 
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K naplnění prvku č. 1 definice podle doporučení FATF 
Aspekt reprezentace hodnoty požadovaný FATF vyplývá z prvku č. 1 
navrhované zákonné definice. Je totiž bez pochybností, že každá 
reprezentace hodnoty je jednotkou.  
 
Navrhovaná zákonná definice se neváže výlučně na požadavek 
digitálního vyjádření reprezentace hodnoty, jako je tomu v případě 
směrnice, ale s ohledem na pokud možno co největší technologickou 
neutralitu umožňuje, aby mohlo definici virtuální měny naplnit 
například i analogové vyjádření reprezentace hodnoty. Rovněž aspekt 
digitální reprezentace hodnoty je tak zákonnou definicí postihnut. 
 
K prvku č. 2 definice podle doporučení FATF 
Prvek č. 2 definice podle doporučení FATF zužuje množinu 
instrumentů do ní spadajících na ty, jež mohou být elektronicky 
převáděny nebo obchodovány.  
 
Tento prvek tedy nemůže z povahy věci způsobit, že definice FATF 
nebude navrhovanou zákonnou definicí plně pokryta, avšak pouze za 
podmínky, že odpovídající zúžení v navrhované zákonné úpravě nebude 
přesahovat meze zúžení v něm stanovené. Navrhovaná zákonná definice 
předmětný prvek reflektuje ve svém prvku č. 1, který omezuje 
instrumenty naplňující její definici pouze na ty, jež jsou elektronicky 
uchovávány. Lze tedy uzavřít, že navrhovaná zákonná definice 
nepřesahuje meze zúžení v prvku č. 2 doporučení FATF a v důsledku 
toho nezpůsobuje nenaplnění definice v nich obsažené. 
 
K prvku č. 3 definice podle doporučení FATF 
Prvku č. 3 definice podle doporučení FATF plně odpovídá prvek č. 2 
navrhované zákonné definice. 
 
K prvku č. 4 definice podle doporučení FATF 
Prvek č. 4 definice podle doporučení FATF zužuje množinu 
instrumentů do ní spadajících na ty, jež nepředstavují digitální 
reprezentaci měny, cenných papírů a jiných finančních aktiv, na která se 
již vztahují jiná doporučení FATF. 
 
Tento prvek tedy nemůže z povahy věci způsobit, že definice FATF 
nebude navrhovanou zákonnou definicí plně pokryta, avšak pouze za 
podmínky, že odpovídající zúžení v navrhované zákonné úpravě nebude 
přesahovat meze zúžení v něm stanovené. 
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Pokud se jedná o aspekt měny a cenných papírů, je tento reflektován 
prvkem 3a navrhované zákonné definice, který z ní vyjímá zaknihovaný 
cenný papír, investiční nástroj nebo peněžní prostředek podle zákona o 
platebním styku (cenný papír ve smyslu doporučení FATF musí být 
vykládán tak, že zahrnuje i zaknihovaný cenný papír ve smyslu české 
právní úpravy). 
 
Problematické jsou z hlediska tohoto prvku definice podle FATF prvky 
3b a 3c navrhované zákonné definice, protože vyjímají z její působnosti 
ty instrumenty, jež podle stávající úpravy nespadají do režimu 
provádění AML/CFT opatření. Jsme však toho názoru, že doporučení 
FATF musejí být vykládána podle svého smyslu a účelu, kterým je 
vytvořit prostředí nepříznivé pro legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, a že tedy nebylo úmyslem jejich tvůrce pod 
tento režim zahrnout i výše uvedené instrumenty. Tomu napovídá i to, 
že tyto existují již po značnou dobu, a pokud by bylo namístě jejich 
zahrnutí pod doporučení FATF, jistě by k němu došlo již dříve, tedy ne 
až v souvislosti s aktuálním vývojem v oblasti virtuálních aktiv. 
 
Z výše uvedených důvodů se domníváme, že při hledání obsahu 
předmětného prvku doporučení FATF je třeba překonat jeho čistě 
jazykový výklad a dojít k závěru, že zúžení navrhované zákonné 
definice zakotvené v jejích prvcích 3b a 3c nepředstavuje přesáhnutí 
mezí vytyčených předmětným prvkem doporučení FATF. 
 
Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že navrhovaná zákonná 
definice plně pokrývá definici podle doporučení FATF. 
 

10
7. 

Česká fintech 
asociace 

4. Z § 5 b) 2. 
 
Text § 5 odst. 1 písm. b), 2 navrhujeme následující doplnění: 
Údaje ke zjištění a ověření totožnosti každé fyzické osoby, která je 
členem jejího statutárního orgán  
 
Použití jednotného čísla považujeme za nepraktické a nejasné, zvláště 
když zákonodárce v písm. a) používá obrat „všechna jména a příjmení“ 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
V právních předpisech se zpravidla používá jednotné číslo (srov. čl. 40 
odst. 5 Legislativních pravidel vlády). Vložení slova „každé“ by bylo 
nadbytečné, i bez něj z textu jednoznačně vyplývá povinnost zjistit 
identifikační údaje všech členů statutárního orgánu.  
Slova „všechna jména a příjmení“ v písm. a) nejsou touto novelizací 
dotčena, nicméně jedná se v tomto případě o převzetí formulace 
používané v právních předpisech upravujících základní registry a za 
účelem zamezení pochybností ve výkladových otázkách se tak 
ponechává též množné číslo, není však vhodné v jiných případech tento 
z pohledu LPV nevhodný přístup rozšiřovat na ostatní formulace. Nad 
rámec tohoto připomínkového řízení dále uvádíme, že množné číslo 
v tomto případě zdůrazňuje nutnost zjištění i těch křestních jmen a 
příjmení, která příslušná fyzická osoba běžně nepoužívá. 
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7. 

Česká fintech 
asociace 

5. Z § 8 (2) b 
 
V textu § 8, odst. 2, písm. b) navrhujeme odstranit výraz „v rozsahu“ 
následovně 
 
právnickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená a 
ověří z dokladu o existenci právnické osoby získaného 
z důvěryhodného zdroje a způsobem v rozsahu podle písmene a) 
 
Rozsah“ je určen § 5. §8 odst. 2 písm. a) určuje spíše „způsob“ 
Tato připomínka je zásadní 

Nevyhověno. 
Připomínka je k textu, který není dotčen touto novelou. Nad rámec 
tohoto připomínkového řízení uvádíme, že § 5 je definiční ustanovení, 
materiální povinnost údaje zaznamenat ve stanoveném rozsahu vyplývá 
právě až z § 8. „Rozsah“ dále směřuje i k údajům, které se podle § 8 
odst. 1 písm. a) AML zákona zaznamenávají nad rámec identifikačních 
údajů (např. druh a číslo průkazu totožnosti). 

10
7. 

Česká fintech 
asociace 

6. Z § 8 (10) 
 
Klient poskytne povinné osobě informace, které jsou k provedení 
identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. Pokud je 
klientem svěřenský fond, informuje osoba jednající za klienta o této 
skutečnosti povinnou osobu. Povinná osoba je oprávněná může pro 
účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených 
dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto 
zákona, a to i bez souhlasu klienta. 
 
Navrhované znění nezohledňuje potřebu výslovně zavést oprávnění 
povinné osoby pořizovat kopie předložených dokladů i bez souhlasu 
klienta, na níž je dlouhodobě upozorňováno. V nynější situaci je právní 
úprava vykládána, a to i oficiálním stanoviskem Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, tak, že k pořízení kopií je nezbytný souhlas klienta. 
Takový souhlas klienti ovlivnění vypjatou veřejnou diskuzí o ochraně 
osobních údajů odmítají udělit. 
Navrhujeme tedy poslední větu upravit následovně: 
„Povinná osoba může je oprávněná pro účely tohoto zákona pořizovat 
kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané 
informace k naplnění účelu tohoto zákona, a to i bez souhlasu 
klienta.“ 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Připomínka se týká textu, který není dotčen touto novelou. Nad rámec 
tohoto připomínkového řízení uvádíme následující. 
 
Vámi navrhovaná úprava není nutná, protože oprávnění pořizovat kopie 
vyplývá již ze současného znění zákona. „Je oprávněná“ a „může“ jsou 
v tomto kontextu synonyma. Titulem pro zpracování osobních údajů je 
v tomto případě plnění právní povinnosti správce (článek 6 odst. 1 
písm. c) GDPR), resp. splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
(článek 6 odst. 1 písm. e) GDPR). Je proto jasné, že titulem pro 
zpracování osobních údajů není souhlas subjektu a Vámi navržená 
úprava není nutná.  
 
Co se týká stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 10/05/SŘ-
OSČ (dostupné na https://www.uoou.cz/ke-kopirovani-osobnich-
dokladu/d-1599), toto odkazuje na zákon č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech, který v § 15a odst. 2 výslovně připouští možnost založení 
oprávnění pořizování kopií nebo výpisů zvláštním zákonem, jak činí 
AML. 
 
Vypořádání Vaší připomínky bylo konzultováno s Úřadem pro ochranu 
osobních údajů, který výše uvedený výklad tohoto ustanovení potvrdil. 

10
7. 

Česká fintech 
asociace 

7. Z § 8 (2) c 
 
V § 8 (2) b navrhujeme odstranit výraz „v rozsahu“ jak následuje: 
svěřenským fondem, povinná osoba identifikační údaje zaznamená a 
ověří z dokladu o existenci svěřenského fondu získaného 
z důvěryhodného zdroje a v rozsahu způsobem podle písmene a) 

Nevyhověno. 
Viz vypořádání Vaší připomínky č. 6. 
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„Rozsah“ je určen § 5. §8 odst. 2 písm. a) určuje „způsob“ 
Tato připomínka je zásadní 

10
7. 

Česká fintech 
asociace 

8. D § 8a (2) 
 
§ 8a odst. 2 navrhujeme odstranit následující text: 
(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. 
 
A nahradit jej následovně: 
“Prostředek pro elektronickou identifikaci podle odstavce 1 musí být 
vhodný́ k ověření totožnosti a musí vykazovat rovnocennou úroveň 
bezpečnosti jako ověření dokumentů předložených na místě.” 
 
Uvedený návrh však není pro on-line identifikaci z hlediska uvedených 
potřeb trhu vhodně zvolenou úpravou. 
Nově navržený proces vůbec nezjednodušuje proces identifikace osoby 
bez její fyzické přítomnosti. Úprava počítá pouze s identifikací podle 
nařízení eIDAS, tzn. pouze s občanským průkazem s čipem. Taková 
úprava se vztahuje jen na velmi úzký okruh osob. Tato změna vůbec 
neřeší problém absence úpravy identifikace na dálku. 
Z tohoto důvodu považujeme za vhodnou variantu úpravy online 
identifikace přepracovat a zakotvit technicky neutrální řešení schopné 
reagovat v budoucnu na technický rozvoj a současně vyžadující 
patřičné organizační, technické a bezpečnostní podmínky způsobu pro 
ověření totožnosti prostřednictvím internetu nebo s využitím mobilního 
telefonu nebo jiného elektronického prostředku. 
Nově navržený proces „elektronické identifikace“ nezjednoduší proces 
identifikace osoby bez fyzické přítomnosti klienta. Umožňuje 
elektronickou identifikaci podle nařízení EIDAS, tzn. pokud má někdo 
OP s čipem nebo nějaký jiný způsob elektronické identifikace, může 
tuto identifikaci využít také pro identifikaci podle AML zákona. Tato 
možnost v budoucnu vyřeší identifikaci na dálku, ovšem momentálně 
to lze uplatnit na relativně úzký okruh osob. Sice zavádí elektronickou 
identifikaci, ale připouští jen prostředky podle eIDAS, nikoli 
videoidentifikaci, selfie a podobně. Stále tedy budeme v citelné 
konkurenční nevýhodě proti službám jako Revolut apod.  

Nevyhověno. 
Navrhovaná změna by, vzhledem k vágnosti vymezení vhodného 
prostředku, nevyhnutelně vedla k výkladovým nejasnostem, jež by 
mohly vyústit v to, že by identifikace nebyla prováděna dostatečně 
důkladně. 
 
Z tohoto důvodu je dle názoru předkladatele vhodnější se spolehnout na 
rámec vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 
1999/93/ES (nařízení eIDAS) a z adaptačního předpisu k němu, jímž je 
zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. Tento právní rámec 
zajistí, že předmětné prostředky do něj spadající budou dosahovat 
požadované úrovně bezpečnosti.  
 
Je nutno odmítnout tezi, že se distanční metoda identifikace založená 
pouze na videoidentifikaci nebo selfie, může vyrovnat identifikaci za 
fyzické přítomnosti identifikovaného. Taková metoda totiž může 
pracovat pouze s digitální reprezentací podoby identifikovaného, kterou 
v současné době lze za vynaložení nikoli závratných nákladů v reálném 
čase pozměnit (tzv. deepfake). 
 
Toto pozměnění může mít dvě varianty. První spočívá v pozměnění 
digitální reprezentace vyobrazení identifikovaného a identifikačních 
údajů na průkazu totožnosti, přičemž digitální reprezentace 
identifikovaného je nepozměněna. Druhá varianta vyžaduje vyšší 
výpočetní výkon i odborné znalosti a spočívá v pozměnění i digitální 
reprezentace identifikovaného, a to případně tak, aby odpovídala nic 
netušící žijící osobě.  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že videoidentifikace je spojena se značným 
rizikem, že identifikace nebude řádně provedena, a proto nejen, že ji 
nelze postavit naroveň identifikaci za fyzické přítomnosti, ale 
nedosahuje ani takové úrovně bezpečnosti, aby byla způsobilá sloužit 
pro první identifikaci pro účely AML zákona. 
 
Na tomto místě je však nutno podotknout, že v situacích, kdy lze použít 
zjednodušenou identifikaci klienta, tedy v situacích z hlediska ML/TF 
zjevně nízkorizikových, postačí pouze, pokud povinná osoba vhodným 
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Uvedené ustanovení naopak zcela znemožňuje využití pro povinné 
osoby při běžném obchodním styku, když se omezuje výhradně na 
využití kvalifikovaných systémů. Ty však využívají max. jednotky 
procent běžné populace. Ustanovení zcela vylučuje moderní a v řadě 
zemí užívané metody online identifikace prostřednictvím video hovoru, 
nebo jiným vhodným způsobem, který by byl považován za identifikaci 
odpovídající fyzické přítomnosti osoby a který by vykazoval 
rovnocennou bezpečnost a průkaznost ověření osoby. 
Česká republika tedy zcela vynechává úpravu online identifikace, která 
je v státech jako je Německo, Švýcarsko, Rakousko, Velká Británie 
nebo Španělsko úplně běžná. V porovnaní s uvedenými evropskými 
státy by česká úprava nepochopitelně ztěžovala rozvoj poskytování 
online služeb klientům českými společnostmi ve finančním sektoru, 
včetně oblasti FinTech. V jiných státech Evropské unie je možné 
klienta identifikovat např. na základě video nebo telefonického hovoru, 
prostřednictvím kombinace „selfie“ fotografie a kopie průkazu 
totožnosti apod. Toto vede k vytváření nerovného konkurenčního 
prostředí, když české subjekty musí při náboru nových klientů plnit 
přísnější požadavky než subjekty zahraniční. 
Lze si představit možné řešení v podobě video identifikace (nebo 
pomoci selfie a biometrických prvků), v jejímž průběhu by došlo k 
prezentaci dokladu totožnosti. Prováděcím předpisem by pak byly 
stanoveny požadavky na kvalitu videa, a na způsob prezentace dokladu 
totožnosti. Tento způsob identifikace je jednoduchý pro spotřebitele, 
neboť základní podmínky pro uspokojivé rozlišení splňuje naprostá 
většina běžně dostupných kamer v PC, tabletech i smartphonech. 
Směrnice možnost takové vnitrostátní úpravy umožňuje. Podrobnosti 
vztahující se k provádění identifikace tímto způsobem by následně byly 
upraveny v příslušném metodickém pokynu. 

způsobem zjistí a zaznamená identifikační údaje klienta. Takovým 
vhodným způsobem může být v daném kontextu právě i 
videoidentifikace, případně doplněná o další bezpečnostní opatření. 
 
Lze tedy uzavřít, že navrhovaná úprava, pokud je na ni nahlíženo 
komplexně, nalézá rovnováhu mezi požadavkem na úroveň 
bezpečnostních opatření vztahujících se k identifikaci na straně jedné a 
požadavkem na jednoduchost pro spotřebitele na straně druhé. 
 

10
7. 

Česká fintech 
asociace 

9. Z § 11 (7) 
 
Text § 11 odst. 7 navrhujeme upravit následovně: 
(7) Povinná osoba může postup podle § 8 odst. 1 až 4 nahradit 
provedením identifikace fyzické osoby, která je klientem, nebo fyzické 
osoby jednající za klienta, jestliže  
a) klient, který je  
1. fyzickou osobou, zašle povinné osobě kopie příslušných částí 
příslušných částí průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího 
podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit identifikační údaje příslušné 
fyzické osoby, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, 
který jej vydal, a dobu jeho platnosti pořízené způsobem uvedeným v § 
10 odst. 4,  

Vyhověno částečně. 
K písmenu b) 
Je nutno dát připomínkovému místu zapravdu v tom, že existují fyzické 
osoby, jež disponují pouze jedním průkazem totožnosti obsahujícím 
vyobrazení držitele. Požadavek na dva doklady obsahující vyobrazení 
držitele však je s ohledem na následující argumenty ospravedlnitelný.  
Tím prvním je, že ve většině případů, kdy klient jedná coby fyzická 
osoba sám za sebe, nebude podle navrhované úpravy – pokud takový 
postup bude v souladu se závěry hodnocení rizik dané povinné osoby, 
v tomto kontextu s důrazem na riziko zneužití identity – vůbec nutné 
podpůrný doklad využít. 
 
Druhý argument spočívá v tom, že postup podle § 11 odst. 7 je 
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2. právnickou osobou, zašle povinné osobě doklad o své existenci a své 
identifikační údaje, neb  
3. svěřenským fondem, zašle povinné osobě doklad o své existenci a 
své identifikační údaje,  
b) v případě, že za klienta jedná jiná osoba, klient zašle kopie dokladů 
podle písmene a) bodu 1 fyzické osoby oprávněné jednat za něj v 
daném obchodu nebo obchodním vztahu a oprávnění této fyzické osoby 
k jednání za klienta, 
c) povinná osoba zaznamená a ověří údaje a oprávnění zaslané podle 
písmen a) a b),  
d) povinná osoba uzavře s klientem o tomto obchodu nebo obchodním 
vztahu smlouvu, jejíž obsah bude zaznamenán v textové podobě,  
e) klient hodnověrným způsobem prokáže existenci platebního účtu 
vedeného na jeho jméno u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové 
instituce působící na území členského státu Evropské unie nebo státu 
tvořícího Evropský hospodářský prostor,  
f) první platba z této smlouvy se uskuteční prostřednictvím účtu podle 
písmene a) bodu 2 a  
g) umožňuje-li to daný platební systém, bude tuto platbu doprovázet 
informace o účelu identifikace a označení povinné osoby, spolu se 
jménem a příjmením fyzické osoby, která dala platební příkaz 
k provedení platby podle písmene f); je-li klientem fyzická osoba, za 
kterou nejedná jiná osoba, a odůvodňuje-li to hodnocení rizik 
podle § 21a, není třeba zasílat kopii podpůrného dokladu podle 
písmene a) bodu 1, doprovází-li platbu tato informace. 
 
Podmínky převzetí identifikace navrhovaných v § 11 odst. 7 písm. b), 
d) a e). Úpravy současného textu § 11 odst. 7 prakticky znemožňují 
použití institutu převzetí identifikace. To by mělo významné dopady na 
finanční instituce nabízející své služby online a vedlo by k ohrožení 
významné části tzv. fin-tech sektoru. 
K písm. b): 
Nově je v písm. a), bod 1. doplněn odkaz na §8 odst. 2 písm. a), který 
mimo vyžadovaných údajů obsahuje také požadavek na ověření shody 
podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. Dle důvodové zprávy jsou 
sice přípustné podpůrné doklady, které neobsahují identifikační údaje v 
takovém rozsahu jako průkaz totožnosti, přičemž by však podpůrný 
doklad měl obsahovat vyobrazení držitele. Může se jednat například o 
řidičský průkaz, zaměstnanecký průkaz nebo průkaz studenta. Dle 
aktuální praxe výčet možných podpůrných dokladů neodpovídá tomu, 
co jsou schopni reálně klienti doložit a co mají k dispozici, neboť 
všechny tyto uvedené doklady se vydávají buď na žádost klienta, nebo 

z povahy věci sám o sobě rizikovější než jiné metody přípustné pro 
provedení první identifikace podle AML zákona, a spíše je doplňuje. 
Místo něj lze využít například institutu zprostředkované identifikace 
podle § 10. I osoby, jež dvěma dokumenty s vyobrazením nedisponují, 
tak mohou být identifikovány distančně. 
 
Třetím argumentem je to, že podle poznatků z praxe většina klientů 
dvěma doklady s vyobrazením disponuje. 
 
Dále je nutno odmítnout, že by druhý doklad s vyobrazením 
nepředstavoval zvýšení bezpečnosti. Pozměnění dalšího dokladu či jeho 
fotografie nutně zvýší nároky na úsilí vynaložené pachatelem. Nadto 
opatření znesnadní zneužití ztraceného nebo nalezeného dokladu 
totožnosti, který vyobrazení obsahuje. Zhotovení falešného podpůrného 
dokladu či jeho fotografie pak bude daleko obtížnější, než kdyby se 
jednalo o doklad bez ní. 
 
K písmenu d) 
Ve stávajícím znění AML zákona je obsažen požadavek na písemnou 
formu předmětné smlouvy. Navrhovaná úprava tento požadavek 
zmírňuje a požaduje pouhé textové zaznamenání obsahu smlouvy. Jak 
je uvedeno v důvodové zprávě, návrh se v tomto směru inspiroval 
úpravou obsaženou v § 1819 občanského zákoníku, podle kterého je 
textová podoba zachována, jsou-li údaje poskytnuty takovým 
způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat. Lze tedy uzavřít, 
že v připomínce uvedené metody záznamu obsahu smlouvy ve světle 
§ 11 odst. 7 písm. d) mohou obstát. 
 
K písmenu e) 
Důvodová zpráva pouze příkladmo uváděla jako hodnověrný způsob 
prokázání existence platebního účtu vedeného na jméno klienta u 
úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území 
členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský 
hospodářský prostor výpis z něj opatřený kvalifikovanou elektronickou 
pečetí dané úvěrové instituce – nevylučovala tedy jiné způsoby 
hodnověrného prokázání. Již před meziresortním připomínkovým 
řízením však byl tento příklad upraven tak, aby místo kvalifikované 
elektronické pečetě pracoval s obecnějším pojmem „prvek zajišťující 
integritu a původ dokumentu“.  
 
Jak však bylo uvedeno jak v dřívější, tak stávající verzi důvodové 
zprávy, prokázání podmínky existence předmětného účtu bude 
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za splnění daných podmínek (např. řidičský průkaz), nebo daný doklad 
klient z podstaty tohoto dokladu nemusí nebo nemůže mít k dispozici 
(např. průkaz studenta). Uvedený požadavek tudíž například zcela 
vyřazuje osoby bez řidičského průkazu a nebude možné jej nahradit 
jiným dokladem, který má k dispozici každá osoba (např. rodný list, 
nebo karta pojištěnce). Navíc, bude-li někdo falšovat jeden doklad s 
vyobrazením podobizny, může podobně snadno falšovat i doklady dva. 
Pokládáme za nevhodné a z hlediska spolehlivosti identifikace 
nadbytečné, aby podpůrný doklad musel obsahovat vyobrazení držitele. 
Navrhujeme zachovat původní znění.  
 
K písm. d) 
elektronickými prostředky lze obsah smlouvy zaznamenávat i jinými 
způsoby (video, hlas). 
 
K písm. e) 
Návrh v kontextu s důvodovou zprávou předpokládá doložení existence 
platebního účtu hodnověrným způsobem, přičemž za hodnověrné 
prokázání důvodová zpráva připouští: „zejména elektronické výpisy 
opatřené kvalifikovanou elektronickou pečetí dotyčné úvěrové instituce 
nebo služba informování o platebním účtu ve smyslu § 2 odst. 1 písm. 
l) zákona o platebním styku“. Je nezbytné upozornit, že elektronické 
výpisy opatřené kvalifikovanou elektronickou pečetí nejsou a nelze 
očekávat, že budou, tržním standardem dostupným pro klienty. Výklad 
zákona podle důvodové zprávy by pak mohl až znemožnit uzavírání 
obchodního vztahu bez fyzické přítomnosti klienta. Dle současného 
komentáře postačí jako doklad existence účtu navíc čestné prohlášení 
klienta.  
Navrhujeme přepracovat důvodovou zprávu tak, aby výklad v ní 
podaný odpovídal realitě a možnostem finančního trhu. 
 
K písm. f):  
Podmínka, aby první platba byla provedena z účtu klienta na účet 
povinné osoby, významně zasahuje do běžného modelu poskytování 
služeb např. poskytování leasingů, záruk, úvěrů, peněžních půjček, 
pojišťovny, peněžního makléřství apod. Nepokládáme za nutné, aby 
klient zasílal první platbu, pokud obsahem služby je poskytnutí např. 
finančních prostředků klientovi, který až poté hradí pravidelné měsíční 
splátky. Takováto povinnost by významně zasáhla do podnikatelské 
činnosti mnoha subjektů, nutila je k nákladným změnám celého 
procesu a snížila klientovo pohodlí při využívání těchto služeb. 
Nehledě na to by mohlo dojít ke snížení konkurenceschopnosti 

v naprosté většině případů naplněno pouhým provedením kontrolní 
platby, kdy z čísla účtu bude možné identifikovat úvěrovou instituci a 
z dalších informací platbu doprovázejících i jméno a příjmení osoby, na 
niž je veden. 
 
K písmenu f) 
Pokud má kontrolní platba rovněž hospodářský charakter a je 
provedena ve směru od povinné osoby ke klientovi, pak povinná osoba 
uskuteční obchod s neidentifikovaným klientem – respektive v tomto 
případě s klientem identifikovaným pouze prostřednictvím kopie 
průkazu totožnosti. Povinná osoba totiž nemůže v okamžiku zadání 
platebního příkazu k provedení platby vědět, zda si je disponent 
protiúčtu vědom toho, že s ním povinná osoba zachází jako s klientem – 
disponent v takovém případě může být nic netušící součástí 
podvodného schématu. Ostatně i po provedení takové platby povinná 
osoba úmysl disponenta protiúčtu být jejím klientem může dovozovat 
pouze z toho, že nereaguje na neočekávanou platbu. 
 
Navíc, pokud by skutečně měla být platba provedena ve směru ke 
klientovi, bylo by nutno vyřešit problém, jak hodnověrně prokázat 
existenci účtu vedeného na jeho jméno – v daném případě by to již 
nebylo lze dovozovat z informací doprovázejících platbu. 
 
Navíc v případě vybraných peněžních zápůjček, jež budou zjevně 
z hlediska ML/FT nízkorizikové, bude moci povinná osoba využít 
příznivého režimu zjednodušené identifikace a kontroly klienta. 
 
Vzhledem ke specifickému charakteru produktů, jejichž podstatou je 
poskytnutí peněžní zápůjčky, však bude identifikační metoda podle 
§ 11 odst. 7 modifikována v § 12 takovým způsobem, aby v jejich 
případě nebylo nutno za každých okolností provádět kontrolní platbu ve 
směru od klienta. 
 
K písm. g) 
Požadavek obsažený v písmenu g) reaguje na typické a v praxi se hojně 
vyskytující případy zneužití předmětné metody identifikace založené na 
tom, že útočník zneužije skutečnosti, že klient neví, že platba nemá 
hospodářský, ale kontrolní charakter, nebo že si toho naopak vědom je, 
ale domnívá se, že se identifikuje vůči jiné osobě, která třeba ani není 
povinnou osobou ve smyslu AML zákona. 
 
Je nutno odmítnout tezi, podle níž daný požadavek diskvalifikuje 
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finančních institucí usazených v ČR na evropském trhu. V důvodové 
zprávě se uvádí, že se touto změnou „vylučuje riziko, že na straně 
klienta dojde k přehlédnutí nebo ignoraci příchozí kontrolní platby“. Z 
praxe nevidíme žádný důvod, proč by samotnou kontrolní platbou 
nemohlo být poskytnutí prostředků z úvěrové smlouvy na účet uvedený 
v úvěrové smlouvě, který je prokazatelně veden na jméno dané osoby. 
 
K písm. g): 
Požadavek na doprovodné informace k první platbě považujeme za tak 
problematický, že zcela diskvalifikuje celý institut převzetí 
identifikace: 
- Poskytovatel nemá možnost ovlivnit splnění dané podmínky – celý 
institut je tak velmi nespolehlivý a může vést k velmi negativní 
zákaznické zkušenosti 
Kritickou překážku povinná osoba shledává v tom, že povinnost plnění 
podmínek tohoto písm.) a odstavce leží právě na povinných osobách. 
Toto ustanovení ovšem přenáší povinnost identifikace na klienta, 
přičemž jediná nápomoc, kterou povinná osoba může poskytnout, je 
vysvětlivka nebo poučení adresované klientovi. 
Ovšem musíme brát v potaz průměrného spotřebitele, který nebude mít 
zájem nebo schopnost zapsat takovou poznámku k jeho platbě. 
Současně by povinná osoba byla v nejistotě, zda byly naplněny 
podmínky tohoto ustanovení a náhodou neporušila povinnost 
identifikace a kontroly klienta. Nepokládáme za přiměřené, aby klient 
nesl povinnost, se kterou mu povinná osoba nemůže příliš pomoct, 
protože platební příkaz včetně tímto ustanovením vyžadovaných údajů 
musí provést klient. Z naší praxe nemáme poznatky nasvědčující tomu, 
že by nebyla zřejmá souvislost mezi první platbou a uzavřením 
konkrétního obchodního vztahu. 
- Poskytovatel musí mít přehled o všech platebních systémech, aby 
dokázal vyhodnotit, co za údaje má platbu provázet. Platební systém 
definuje zákon o platebním styku jako systém s jednotnými pravidly, 
který slouží k provádění, zúčtování nebo vypořádání platebních 
transakcí. Platební systém může provozovat i jakákoliv platební 
instituce, instituce elektronických peněz; spadá zde i systém s 
neodvolatelností zúčtování. 
Platebních systémů může tedy vzniknout větší množství a současně se 
mohou měnit jejich podmínky, které budou v lepším případě upravovat, 
zda platbu může „doprovázet informace o účelu platby, včetně 
informace o účelu identifikace a označení povinné osoby, spolu se 
jménem a příjmením fyzické osoby.“ Na povinnou osobu to klade 
nesplnitelné požadavky toho, aby si sama vedla evidenci platebních 

identifikační metodu podle § 11 odst. 7. Ve většině případů platební 
systém zaslání zprávy pro příjemce umožňuje. Podmínění požadavku na 
doprovázení kontrolní platby deklarací ve zprávě pro příjemce tím, že 
touto funkcionalitou daný platební systém disponuje, představuje jen 
jakousi pojistku, zajišťující, že ani v těchto ojedinělých případech, kdy 
platební systém tuto funkcionalitu nenabídne, nebude použití uvedené 
identifikační metody, byť v daleko rizikovější formě, zcela vyloučeno. 
 
Pokud povinná osoba nechce vynakládat úsilí na rozlišení případů, kdy 
kontrolní platbu nedoprovází zpráva pro příjemce z důvodů plynoucích 
z nastavení pravidel platebního systému a případů, kdy je tomu tak z 
důvodu pokusu o zneužití identity, nic jí nebrání, aby od klientů vždy 
požadovala zaslání deklarace ve zprávě pro příjemce, a to bez ohledu na 
použitý platební systém. 
 
Podle názoru předkladatele průměrný spotřebitel je schopen zapsat do 
zprávy pro příjemce požadovaný text, a vzhledem k tomu, že má zájem 
o produkt povinné osoby, bude mít i zájem na provedení tohoto úkonu. 
Povinná osoba mu může pomoci tím, že obsah textu vygeneruje z 
identifikačních údajů sdělených klientem, a ten je poté pouze zkopíruje. 
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systémů a pravidelně udržovala popis toho, zda tento systém naplňuje 
podmínky podle písm. e). V opačném případě by povinná osoba 
nedokázala zjistit, zda platební systém větu typu „identifikace – zákon 
253/2008 Sb., otevření běžného účtu u banky B, Jan Novák“, umožňuje 
a nikdy by nemohla použít tento typ převzaté identifikace. 
Tyto připomínky jsou zásadní 

10
7. 

Česká fintech 
asociace 

10. D § 11 (11) 
 
(11) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou podrobnější požadavky na 
organizační, technické a bezpečnostní podmínky způsobu pro 
elektronickou identifikaci podle § 8 a (2). 
 
V souvislosti se změnou § 8 a navrhujeme v § 11 doplnit nový odstavec 
11 pro konkrétní podmínky on-line identifikace 

Nevyhověno. 
Jedná se o připomínku úzce související s připomínkou č. 8 téhož 
připomínkového místa, která nutně sleduje její osud. 

10
7. 

Česká fintech 
asociace 

11. Z § 12 (4) 
 
Službu informování o platebním účtu a službu nepřímého dání 
platebního příkazu lze poskytovatelem této služby v rámci postupu 
podle § 11 odst. 7 poskytnout i přes to, že tento poskytovatel u klienta 
doposud neprovedl první identifikaci, a to výlučně za účelem provedení 
první identifikace jeho klienta. 
 
K § 12, odst. 4 
Pokud se tím zákonodárce snaží zabránit zneužívání tohoto institutu 
pro získání neoprávněného prospěchu a klamání klientů, povinná osoba 
upozorňuje, že již existují vhodné nástroje (např. zákaz nekalých 
obchodních praktik) a je na státních úřadech, aby tyto praktiky řešily, 
když jim jsou, jak vyplývá i z důvodové zprávy, známy. 
Tato připomínka je zásadní 

Nevyhověno. 
S ohledem na evropské právo není možné, aby poskytovatel služby 
informování o platebním účtu a poskytovatel služby nepřímého dání 
platebního příkazu poskytovali předmětné služby bez dalšího 
neidentifikovaným klientům. 
 
Cílem připomínkovým místem přeškrtnuté části ustanovení není potírat 
nekalé obchodní praktiky, ale zabránit situaci, kdy by povinné osoby, 
jež mohou vedle předmětných služeb poskytovat i jiné produkty 
(například banky), mohly vztáhnout výhody plynoucí ze specifického 
charakteru těchto služeb i na odlišné produkty. 
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12. D § 12 (2) až (6) 
 
Navrhovaná úprava v § 12 upravuje výjimky pro provádění identifikace 
klienta poskytovateli nových platebních služeb podle směrnice PSD2. 
Jako jsme popsali v předchozím bodě, návrh AML zákona vymezuje 
také provádění zjednodušené identifikace a kontroly klienta. Jedná se 
zpravidla o službu informování o platebním účtu. V návaznosti na to 
bychom proto rádi upozornili, že z textu novely AML zákona není 
patrné, zda nové služby podle PSD2 budou spadat pod režim 
zjednodušené identifikace a kontroly klienta nebo pod provádění 
identifikace podle § 12 odst. 2 až 6. Z § 12 vyplývá, že povinná osoba 
bude v každém případě po klientovi vyžadovat minimálně průkaz 
totožnosti. Na druhou stranu však v rámci zjednodušené identifikace 

Vysvětleno. 
V případě zjednodušené identifikace a kontroly klienta bylo opuštěno 
stávající pojetí, které poměrně konkrétně vymezuje situace, kdy ji lze 
použít, přičemž podle nového pojetí je využití tohoto institutu navázáno 
na nízkorizikové situace, kdy nejsou naplněny podmínky pro aplikaci 
zesílené identifikace a kontroly klienta (jako tomu může být v případě 
politicky exponované osoby), čímž je lépe naplněna zásada rizikově 
orientovaného přístupu, jenž vede k lepší alokaci zdrojů. 
Služba informování o platebním účtu je službou, která je zjevně 
nízkorizikovou a lze říci, že v naprosté většině případů (s výjimkou 
například politicky exponovaných osob) bude možné institut 
zjednodušené identifikace a kontroly klienta uplatnit. V souladu s tímto 
závěrem je i to, že důvodová zpráva k § 13 uvádí jako příklad 
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klienta povinná osoba jenom vhodným způsobem zjistí a zaznamená 
identifikační údaje klienta. Toto však nekoresponduje s postupem, 
který popisuje § 12.  
Služba nepřímého dání platebního příkazu a informování o platebním 
účtu jsou velmi specifické a v jejich rámci se neprovádí žádné peněžní 
transakce. Z tohoto důvodu zastáváme názor, že zjednodušená 
identifikace je vhodným řešením, avšak za předpokladu, že 
koresponduje se zmiňovaným stanoviskem Finančního analytického 
úřadu. 

nízkorizikového produktu právě tuto službu. 
Lze se tedy ztotožnit s tezí připomínkového místa, že jde-li o službu 
informování o platebním účtu, je využití zjednodušené identifikace a 
kontroly klienta vhodným řešením. 
Jedná-li se o službu nepřímého dání platebního příkazu, není závěr o 
nízkorizikovosti již tak jednoznačný. Ačkoli poskytovatel této služby 
nepřijde do kontaktu s peněžními prostředky (jako ostatně celá řada 
jiných povinných osob, jako jsou například auditoři, kteří typicky 
odhalí podezřelý obchod až poté, co byl uskutečněn), může akcelerovat 
přesuny majetku – například osoba, která má na svém účtu, zřízeném 
pod falešnou identitou, výnos z trestné činnosti, jehož původ chce 
zastřít tím, že si za něj koupí zboží, může využít toho, že jí obchodník 
vydá zboží bezprostředně po dání platebního příkazu, tedy ještě 
předtím, než bude převod uskutečněn. Takto může být výnos rychle 
přesunut z dosahu Finančního analytického úřadu a orgánů činných 
v trestním řízení. Z tohoto důvodu nelze říci, že je tato služba en bloc 
nízkoriziková, nicméně při aplikaci vhodných zmírňujících opatření, 
jakými může být například omezení hodnoty obchodů, které je možné 
v určitém časovém období provést, lze s ohledem na specifickou 
povahu této služby uzavřít, že je v jejím případě předmětný institut 
možné využít. 
Ustanovení § 12 odst. 2 až 6 bylo do návrhu vloženo z toho důvodu, 
aby specifičnost těchto služeb mohla být zohledněna i tehdy, pokud 
není možné zjednodušenou identifikaci a kontrolu klienta využít. Pro 
vyloučení případného nedorozumění je na tomto místě třeba uvést, že 
tato ustanovení použití zjednodušené identifikace a kontroly klienta 
v kontextu předmětných služeb nevylučují. 
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13. Z § 13 (1) a (2) 
 
Doporučujeme z ustanovení odkaz na „kontrolu“ vypustit. 
 
Ustanovení § 13 odst. 1 a 2 novely AML zákona upravují problematiku 
zjednodušené identifikace a kontroly klienta. Upozorňujeme na dle nás 
logickou kontradikci, že v případě provádění zjednodušené identifikace 
a kontroly musí povinná osoba mimo jiné dle návrhu zákon alespoň „ 
provést kontrolu klienta v rozsahu potřebném k účinnému řízení rizik “. 
Z textu však není patrné, jaký je rozsah této požadované kontroly na to, 
aby bylo dosáhnuto účinného řízení rizik. Dosud totiž taková kontrola 
nemusí být vůbec prováděna. Podle stanoviska Finančního 
analytického úřadu ze dne 8. 1. 2018 je však patrné, že poskytovatele 
platebních služeb podle směrnice PSD2 kontrolu vykonávat nemusí. 
Také důvodová zpráva k novele AML zákona mimo jiné uvádí, že 

Nevyhověno. 
Jak je uvedeno i v důvodové zprávě k tomuto ustanovení, podstata 
tohoto postupu ovšem nespočívá v rezignaci na identifikaci a kontrolu 
klienta, jejichž základní prvky zůstávají zachovány. Od standardního 
postupu se odlišuje možností odchylky od vybraných ustanovení 
zákona, která upřesňují standardní realizaci identifikace a kontroly 
povinnou osobou. Vždy je však nutné, aby povinná osoba zachovala 
přiměřená opatření směřující k identifikaci a zaznamenání účastníků 
jednotlivých transakcí a k odhalení podezřelého obchodu. 
Jak vyplývá z výše uvedeného, zjednodušená identifikace a kontrola 
klienta neznamená rezignaci na některou z těchto dvou základních 
povinností, ale spočívá zejména v způsobu či postupu jejího provedení 
(což se vztahuje zejména k identifikaci, kdy i při tomto postupu musí 
být vždy zjištěny všechny identifikační údaje) a v rozsahu či hloubce, 
do které je kontrola klienta vykonávána, požadavcích na dokládání 
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příkladem nízkorizikového produktu, pro který může být použita 
zjednodušena identifikace a kontrola klienta, je služba informování o 
platebním účtu.  
Jeví se to tedy z textu zákona tak, že návrh zákona má zavádět kontrolu 
i v případě zjednodušené identifikaci, ačkoli to z důvodné zprávy 
neplyne, a tedy to nebylo záměrem předkladatele. V praxi tak hrozí, že 
zjednodušená identifikace nebude de facto být vůbec prováděna. 
Tato připomínka je zásadní. 

jednotlivých skutečností, zjištěných v rámci kontroly klienta atd.  
Rozhodně totiž musíme odmítnout, že by dosud kontrola nemusela být 
vůbec prováděna. Pokud by tomu tak bylo, jednalo by se o jednoznačné 
porušení AML zákona. Stanovisko FAÚ se týká pouze poskytovatelů 
služeb nepřímé dání platebního příkazu a informování o účtu, nikoliv 
obecně zjednodušené identifikace a kontroly klienta. 

10
7. 

Česká fintech 
asociace 

14. Z § 16 (1) písm f) 
 
záznamy o veškeré relevantní komunikaci s klientem vedené v 
rámci obchodu nebo obchodního vztahu včetně informací o případných 
obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta  
 
novela nově požaduje uchovávat veškerou komunikaci s klientem, i 
když jsem si vědom, že to je kvůli auditní stopě, je to příliš zatěžující. 
Je třeba si uvědomit, že do této kategorie patří např. i telefonické 
hovory s klienty, jejichž uchovávání po dobu 10 let je značně 
problematické, nebo e-mailová komunikace s klientem. Znamená to 
povinnost nahrávat všechny linky, na které může klient zavolat a 
naopak zamezit kontakt z linek, které nahrávány nejsou. 
Shromažďování takového množství dat se míjí účinkem, neboť nebude 
nikdo, kdo by ohromná množství dat vyhodnocoval. Navrhujeme 
omezit uchovávání údajů na “relevantní komunikaci” místo “veškeré 
komunikace”. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak. 
Na základě této, ale i dalších připomínek navrhujeme reformulovat § 16 
následujícím způsobem, tak aby na jedné straně nedocházelo k přílišné 
administrativní zátěži, ale zároveň abychom dostáli požadavkům 
mezinárodních standardů: 
 

 „§ 16 

Uchovávání údajů povinnou osobou 

(1) Povinná osoba uchovává způsobem a v rozsahu, který zajistí 
průkaznosx;t jednotlivých obchodů a postupů s nimi spojených, po 
dobu 10 let od uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo 
od ukončení obchodního vztahu s klientem  
a) identifikační a další údaje získané podle § 8 odst. 1 až 3 v rámci 

identifikace klienta nebo na základě přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího informace doprovázející bezhotovostní 
převody peněžních prostředků20), 

b) kopie dokladů předložených k identifikaci, byly-li pořizovány, 
c) údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci klienta, 
d) informace a kopie dokumentů získané v rámci kontroly klienta 

podle § 9, 
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 
obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta, 

e) záznamy o veškerých krocích uskutečněných v rámci identifikace a 
kontroly klienta, včetně informací o případných obtížích 
souvisejících s těmito kroky, 

f) záznamy o postupu při posouzení a stanovení rizikového profilu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBMFJ5PRY)



 
 
 

klienta, včetně volby odpovídajících opatření užitých vůči 
klientovi a při posouzení skutečností souvisejících s podáním 
oznámení o podezřelém obchodu, 

e) g) dokumenty odůvodňující výjimku z identifikace a kontroly klienta 
podle § 13a a 

f) h) v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci 
nebo číslo jednací rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka. 

 
        (2) Údaje a doklady o obchodech spojených s povinností 

identifikace uchovává povinná osoba 10 let po uskutečnění 
obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu. 

 
       (3) Povinná osoba uchovává údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 

způsobem a v rozsahu, který zajistí průkaznost jednotlivých 
obchodů a postupů s nimi spojených. 

(34) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. i) a j) uchovává 
údaje a doklady po dobu 10 let po ukončení obchodu nebo obchodního 
vztahu, byla-li hodnota obchodu 10 000 EUR nebo vyšší; v ostatních 
případech 5 let po ukončení obchodu. 

(45) Lhůta podle odstavců 1 až 3 začíná běžet prvním dnem 
kalendářního roku měsíce následujícího po roce měsíci, ve kterém byl 
uskutečněn poslední úkon obchodu známý povinné osobě. Po uplynutí 
této lhůty zajistí příslušný správce výmaz uchovávaných údajů a zničení 
dokladů.“ 

Příslušná část DZ bude změněna takto: 

„K písmeni e) 

Nově se stanoví povinnost uchovávat informace o všech krocích 
uskutečněných v rámci identifikace a kontroly klienta, včetně informací 
o případných obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta. Na 
rozdíl od nově navrhovaného znění písmene f) obsahuje toto písmeno 
informace týkající se procesů uvnitř povinné osoby. 

K písmeni f) 

Navrhovaná úprava nově zahrnuje mezi povinně uchovávané údaje 
rovněž záznamy o veškeré komunikaci s klientem vedené v rámci 
obchodu nebo obchodního vztahu, včetně informací o případných 
obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta.  
Výslovně se stanoví povinnost uchovávat záznamy o procesu rizikové 
kategorizace klienta. Tyto záznamy mohou být v případě zpětné 
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rekonstruovatelnosti případu legalizace výnosů z trestné činnosti 
či financování terorismu významným mezičlánkem.“ 
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15. Z § 51 
 
Navrhujeme odstranit celý § 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. 
 
Dle názoru povinné osoby se nejedná o přiměřené posouzení 
opakovanosti přestupku vzhledem k navrhovaným vysokým pokutám 
za přestupek. Mělo by se jednat o opakovanost vícečetnou, pouhé dva 
stejné přestupky nemohou představovat takové porušení jako přestupek 
spáchaný soustavně nebo závažným způsobem se stejně vysokou 
vyjádřenou závažnosti podle pokuty. 
Povinná osoba doplňuje, že je nutné zajistit, aby nedocházelo k 
„dělení“ zjištěných přestupků tak, aby došlo k tomu, že by se jednalo o 
„opakovaný“ přestupek.  
Současně povinná osoba upozorňuje, že jeden přestupek se může 
obsahově vztahovat na více protiprávních jednání povinné osoby. Např. 
nesplnění povinnosti identifikace klienta jednou v podobě porušení § 7 
odst. 1 a podruhé porušení § 8 odst. 7 zákona, přitom stále se bude 
jednat o přestupek podle § 44 odst. 1 písm. a) zákona. Jedná se o dvě 
rozdílná porušení, byť v rámci jednoho zákonného přestupku, které by 
ovšem byly posuzovány jako stejně jako opakované porušení. V 
takovém případě by tedy povinná osoba byla pokutována 
mnohonásobně vyšší pokutou za typově jiná protiprávní jednání. 
Povinná osoba dále upozorňuje, že tento postup neumožňuje správní 
uvážení s ohledem na nápravu nedostatků již během prvního řízení o 
přestupku s tím, že povinná osoba i přesto byla uznána vinnou. V 
takovém případě zcela absentuje taková společenská škodlivost, aby 
byla ústavně odůvodnitelná pokuta až do výše 10 % čistého ročního 
obratu. 
Tato připomínka je zásadní 

Nevyhověno. 
Ustanovení je jednoznačným určením termínu „opakování“ pro účely 
AML zákona, které se považuje za nutné už vzhledem 
k připomínkovým místem zmiňovaným vysokým horním hranícím 
pokut. Normativní text tak stanoví dobu od vydání rozhodnutí, po 
kterou bude porušení AML povinností považováno za recidivu. 
Předmětné ustanovení zároveň představuje explicitní transpozici 
čl. 59 odst. 1 IV. AML směrnice., která v tomto ustanovení požaduje, 
aby se v ní stanovené horní hranice sazeb pokut vztahovaly na závažná, 
opakovaná nebo soustavná porušení povinností. 
 
Ustanovení cílí pouze na ta protiprávní jednání, která byla uskutečněna 
po právní moci rozhodnutí o přestupku.  Zde je nutno podotknout, že 
případné „dělení“ spáchaných protiprávních činů by nemělo na 
posouzení přestupku vliv, jelikož takovéto jednání by bylo spácháno 
před právní mocí rozhodnutí, tj. nenaplnilo by dispozici zvláštní 
skutkové podstaty. Zároveň by takovéto jednání porušovalo základní 
zásady správního řízení (hospodárnost, šetření práv občana). 
 
Dále se upozorňuje, že se v případě přestupků podle AML zákona jedná 
o diskreční ustanovení, tj. je na správním posouzení příslušného orgánu, 
aby vyhodnotil případnou výši dané pokuty, kterou může uložit 
v rozmezí 0 až 130 milionů Kč, přičemž musí být rozhodnutí 
odůvodněno. 
 
Dovolujeme si pro ilustraci též připomenout § 37 písm. a) zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, kde je obligatorním prvkem 
posuzovaným při výši výměry pokuty povaha a závažnost přestupku. 
Zároveň se lze proti excesivní výši pokuty domáhat ochrany u 
nezávislého soudu. 
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16. Z Příloha č. 4 
ŽIVNOST VOLNÁ 
bod 81 
 
V příloze č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. navrhujeme doplnit bod 81 
v následujícím znění: 
Poskytovatele směnárenských služeb mezi virtuálními měnami a 
měnami s nuceným oběhem a poskytovatele virtuálních peněženek 

Vyhověno částečně. 
Název oboru činnosti odkazuje na legální definici pojmu virtuální 
aktivum (na základě připomínky ČNB se pojem virtuální měna 
nahrazuje pojmem virtuální aktivum), která je nově obsažena v § 4 odst. 
9 AML zákona. Tato definice je relevantní pro vymezení okruhu 
povinných osob podle § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona. Pro tyto osoby 
musí podle čl. 1 odst. 29 AML směrnice existovat registrační povinnost, 
která je do českého práva provedena právě skrze živnostenský zákon. I 
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Jméno živnosti by nemělo obsahovat jméno zákona. V okamžiku, kdy 
bude jiný zákon upravovat též poskytování služeb spojených s virtuální 
měnou tak bude další živnost? Poskytování služeb spojených s virtuální 
měnou jasně definuje, čeho se živnost týká. Dále bude problematické 
vycházet s bankami v česku i v zahraničí, když v názvu živnosti bude 
boj s financováním terorismu. 
Tato připomínka je zásadní 

pokud by v budoucnosti upravoval virtuální aktivum další zákon, 
nebude to relevantní pro definici povinných osob ve smyslu AML 
směrnice a AML zákona, a proto ani pro vymezení okruhu osob, kteří 
mají povinnost ohlásit živnost. 
V zájmu stručnosti názvu oboru činnosti však byla příloha č. 4 upravena 
v tom smyslu, že obor činnosti je v seznamu uveden jako „Poskytování 
služeb spojených s virtuálním aktivem“ a následně bude definována v 
nařízení vlády, vyhovuje se tak požadavku na vypuštění názvu zákona 
z názvu oboru činnosti. V návaznosti na uvedené pak byl upraven i 
název oboru činnosti v příloze č. 6. 

10
9. 

Česká leasingová a 
finanční asociace ČR 

1. Z ČÁST PRVNÍ bod 42  
(§ 8 odst. 10) 
 
Navrhujeme poslední větu formulovat následovně: 
„Povinná osoba může je oprávněna pro účely tohoto zákona pořizovat 
kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané 
informace k naplnění účelu tohoto zákona, a to i bez souhlasu 
klienta.“ 
a doplnit větu 
„Při rozhodování, zda pořídit kopie předložených dokladů, povinná 
osoba vychází z hodnocení rizik zpracovaného dle § 21a tohoto zákona, 
a to zejména při hodnocení rizikovosti nabízených produktů a způsobů 
jednání s klientem.“ 
 
TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 
 
Text zákona ve znění návrhu nezohledňuje potřebu výslovně zavést 
oprávnění povinné osoby pořizovat kopie předložených dokladů i bez 
souhlasu klienta, na níž je dlouhodobě upozorňováno. V nynější situaci 
je právní úprava vykládána, a to i oficiálním stanoviskem Úřadu pro 
ochranu osobních údajů, tak, že k pořízení kopií je nezbytný souhlas 
klienta. Takový souhlas klienti ovlivnění vypjatou veřejnou diskuzí o 
ochraně osobních údajů odmítají udělit. Čl. 40 čtvrté AML směrnice 
však členským státům ukládá, aby zajistily pořizování kopií 
identifikačních dokladů při hloubkové kontrole klienta. Cílem 
navrhované změny je jednoznačně založit zákonné oprávnění povinné 
osoby pořizovat kopie dokladů bez potřeby získání souhlasu klienta. 
Povinná osoba by se při posouzení, zda kopie pořídit, měla řídit 
posouzením rizik podle § 21 zákona. 
Navrhovaná úprava posílí transparentnost, neboť v současné době 
povinné osoby často pořizují souhlas s pořízením kopie dokladu 
současně se souhlasem se zpracováním osobních údajů za dalšími účely 

Vysvětleno. 
Připomínka se týká textu, který není dotčen touto novelou. Nad rámec 
tohoto připomínkového řízení uvádíme následující. 
 
Vámi navrhovaná úprava není nutná, protože oprávnění pořizovat kopie 
vyplývá již ze současného znění zákona. „Je oprávněná“ a „může“ jsou 
v tomto kontextu synonyma. Titulem pro zpracování osobních údajů je 
v tomto případě plnění právní povinnosti správce (článek 6 odst. 1 
písm. c) GDPR), resp. splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
(článek 6 odst. 1 písm. e) GDPR). Je proto jasné, že titulem pro 
zpracování osobních údajů není souhlas subjektu a Vámi navržená 
úprava není nutná.  
 
Co se týká stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 10/05/SŘ-
OSČ (dostupné na https://www.uoou.cz/ke-kopirovani-osobnich-
dokladu/d-1599), toto odkazuje na zákon č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech, který v § 15a odst. 2 výslovně připouští možnost založení 
oprávnění pořizování kopií nebo výpisů zvláštním zákonem, jak činí 
AML. 
 
Vypořádání Vaší připomínky bylo konzultováno s Úřadem pro ochranu 
osobních údajů, který výše uvedený výklad tohoto ustanovení potvrdil. 
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(např. marketing). Pokud však povinná osoba na základě souhlasu 
držitele dokladu pořídí jeho kopii, je podle AML zákona povinna ji 
uchovávat nejméně 10 let. Souhlas s pořízením kopie dokladu není 
souhlasem se zpracováním osobních údajů ve smyslu GDPR, nelze jej 
odvolat ani jinak docílit likvidace pořízené kopie či obecně výmazu 
takto získaných dat. V praxi je tento rozdíl klientům jen obtížně 
vysvětlitelný a povinné subjekty se setkávají s tím, že klienti s odvolání 
na GDPR souhlas odvolávají, žádají likvidaci pořízených kopií atd., 
čemuž povinné osoby obvykle nemohou vyhovět. Navrhovaná změna 
tak vede k posílení právní jistoty a transparentnosti postupu povinných 
subjektů. 

10
9. 

Česká leasingová a 
finanční asociace ČR 

2. Z ČÁST PRVNÍ bod 43 
(§ 8a)  
 
Navrhujeme ustanovení přepracovat. 
 
Lze uvažovat o vložení odst. 3 ve znění: 
 
(3) Povinná osoba může pro elektronickou identifikaci v rámci 
identifikace klienta využít i další technické prostředky, pokud na 
základě hodnocení rizik dle § 21a tohoto zákona a po posouzení 
použitých prostředků a nástrojů vyhodnotí, že použití těchto 
technických prostředků zajistí identifikaci klienta dostačující pro 
dosažení účelu tohoto zákona.  
 
TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 
 
Nově navržený proces „elektronické identifikace“ nezjednoduší proces 
identifikace osoby bez fyzické přítomnosti klienta. Uvedené ustanovení 
naopak zcela znemožňuje využití pro povinné osoby při běžném 
obchodním styku, když se omezuje výhradně na využití 
kvalifikovaných systémů. Ty však využívají max. jednotky procent 
běžné populace. Ustanovení zcela vylučuje moderní a v řadě zemí 
užívané metody online identifikace prostřednictvím video hovoru, nebo 
jiným vhodným způsobem, který by byl považován za identifikaci 
odpovídající fyzické přítomnosti osoby a který by vykazoval 
rovnocennou bezpečnost a průkaznost ověření osoby. 
Lze si představit možné řešení v podobě video identifikace, v jejímž 
průběhu by došlo k prezentaci dokladu totožnosti. Prováděcím 
předpisem by pak byly stanoveny požadavky na kvalitu videa, a na 
způsob prezentace dokladu totožnosti. Tento způsob identifikace jez 
hlediska bezpečnosti identifikace v podstatě s fyzickou přítomností, a 

Nevyhověno. 
Navržená právní úprava stanoví požadovanou úroveň zabezpečení, resp. 
záruky identifikace, která je v souladu se zájmem chráněným AML 
zákonem, tj. ochranou společnosti před legalizací výnosů z trestné 
činnosti a před financováním terorismu. Samotné distanční provádění 
identifikace představuje vyšší míru rizika nežli identifikace na místě. 
Z tohoto hlediska je nutno nastavit opatření takovým způsobem, aby 
byla příslušná rizika minimalizována. 
Co se týká rozšířenosti prostředku pro elektronickou identifikaci 
s úrovní záruky vysoká mezi populaci lze v souvislosti s obměnou 
občanských průkazů považovat strmý nárůst uživatelů za pouhou 
otázku času, obzvláště v případě, kdy bude jeho prostřednictvím 
umožněna identifikace podle AML zákona. 
K připomínkovým místem zmiňované video identifikaci pak lze 
doplnit, že již v rámci Evropské unie byl ohlášen kvalifikovaný systém 
elektronické identifikace, v jehož rámci je vydáván i na základě video 
identifikace prostředek s úrovní záruky vysoká. Zde je nutno uvést, že 
samotná video identifikace není vzhledem k relativně jednoduché 
zneužitelnosti pro oblast AML akceptovatelná, tj. musí být, stejně jako 
výše zmiňovaný prostředek doplněna dalšími opatřeními. 
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zároveň jednoduchý pro spotřebitele, neboť základní podmínky pro 
uspokojivé rozlišení splňuje naprostá většina běžně dostupných kamer 
v PC, tabletech i smartphonech. 
Alternativně lze umožnit povinným osobám posouzení vhodnosti 
jiného postupu v rámci hodnocení rizik podle § 21. 
Směrnice možnost takové vnitrostátní úpravy umožňuje. 
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9. 

Česká leasingová a 
finanční asociace ČR 

3. D ČÁST PRVNÍ bod 52 
(§ 9 odst. 2) 
 
Navrhujeme formulaci upřesnit 
 
Ověření totožnosti skutečného majitele z evidence skutečných majitelů 
a jednoho dalšího zdroje: rozumíme tomu, že je postačující zjištění 
z evidence a prohlášení klienta jako další zdroj. V případě nesouladu 
další šetření. Povinnosti vést vždy záznamy o všech učiněných krocích 
a obtížích by znamenalo další dokumentaci a zátěž. Povinná osoba 
zaznamenává všechny údaje a je povinna zpětně doložit postupy, toto 
opatření by vedlo k dalšímu rozšíření dokumentace a zpomalení 
procesu uzavření smlouvy.  
Současná navrhovaná legislativní úprava tj. ustanovení § 9 odst. 2 
písm. b) AML zákona, dostatečně řeší povinnost povinné osoby 
zjišťovat vlastnickou, řídící strukturu a skutečného majitele klienta. Je 
plně v kompetenci povinné osoby jakým způsobem a v jakém rozsahu 
si uvedené údaje ověří. Zákonodárce v již platné právní úpravě 
v dostatečné míře ukládá povinné osobě zjistit potřebné údaje 
k vlastnické struktuře klienta z důvodu předcházení a zamezení 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a potírání terorismu. Další 
povinnost povinné osoby evidovat  
a uchovávat seznam jednotlivých kroků, postupů a technik šetření 
povinné osoby nemůže přispět k důkladnější kontrole klienta. Každá 
povinná osoba nemá a ani nemůže mít stejné materiálně technické a 
personální prostředky na zjišťování údajů dle ustanovení § 9 zákona 
odst. 2 písm. b) AML zákona a tedy by docházelo k diskriminaci 
povinných osob.  Povinná osoba je plně zodpovědná za výsledek 
šetření a evidence průběhu šetření je zcela nadbytečná. 

Nevyhověno. 
Čl. 30 odst. 8 AML směrnice výslovně stanoví, že povinné osoby by se 
neměly zcela spoléhat na informace z centrálních registrů, ale měly by 
postupovat na základě přístupu založeného na posouzení rizik. Povinná 
osoba by tak sice měla skutečného majitele a údaje k jeho ztotožnění 
zjišťovat primárně z centrálního registru, tedy z evidence skutečných 
majitelů, avšak měla by tyto informace dále „ověřit“ rovněž z dalších 
veřejně dostupných zdrojů (např. ostatní veřejné rejstříky či další 
veřejné zdroje). V případě pochybností či vyšší rizikovosti klienta lze 
požadovat doložení totožnosti skutečného majitele rovněž 
prostřednictvím např. veřejné listiny, notářského zápisu, příp. 
v nejzazším případě prostřednictvím prohlášení klienta, který má 
povinnost součinnosti (toto prohlášení by mělo být vhodným způsobem 
podloženo a ověřeno). 
Máme za to, že uvedené je dostatečně vyjasněno v důvodové zprávě a 
není tak třeba zasahovat do legislativního textu zákona. 

10
9. 

Česká leasingová a 
finanční asociace ČR 

4. Z ČÁST PRVNÍ bod 67 
(§ 11 odst. 7) 
 
Navrhujeme zachovat původní znění písm. a) bodu 1. 
 
TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 
 

Nevyhověno. 
Je nutno dát připomínkovému místu zapravdu v tom, že existují fyzické 
osoby, jež disponují pouze jedním průkazem totožnosti obsahujícím 
vyobrazení držitele. Požadavek na dva doklady obsahující vyobrazení 
držitele však je s ohledem na následující argumenty ospravedlnitelný.  
Tím prvním je, že ve většině případů, kdy klient jedná coby fyzická 
osoba sám za sebe, nebude podle navrhované úpravy – pokud takový 
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Připomínky se k § 11 odst. 7 se týkají podmínek převzetí identifikace 
navrhovaných v § 11 odst. 7. Úpravy současného textu § 11 odst. 7 
prakticky znemožňují použití institutu převzetí identifikace. To by 
mělo významné dopady na finanční instituce nabízející své služby 
online.  
 
K písm. a), bodu 1.: 
Nově je v písm. a), bod 1. doplněn odkaz na §8 odst. 2 písm. a), který 
mimo vyžadovaných údajů obsahuje také požadavek na ověření shody 
podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. Dle důvodové zprávy jsou 
sice přípustné podpůrné doklady, které neobsahují identifikační údaje v 
takovém rozsahu jako průkaz totožnosti, přičemž by však podpůrný 
doklad měl obsahovat vyobrazení držitele. Může se jednat například o 
řidičský průkaz, zaměstnanecký průkaz nebo průkaz studenta.  
Dle aktuální praxe výčet možných podpůrných dokladů neodpovídá 
tomu, co jsou schopni reálně klienti doložit a co mají k dispozici, neboť 
všechny tyto uvedené doklady se vydávají buď na žádost klienta, nebo 
za splnění daných podmínek (např. řidičský průkaz), nebo daný doklad 
klient z podstaty tohoto dokladu nemusí nebo nemůže mít k dispozici 
(např. průkaz studenta).  
Uvedený požadavek tudíž například zcela vyřazuje osoby bez 
řidičského průkazu a nebude možné jej nahradit jiným dokladem, který 
má k dispozici každá osoba (např. rodný list, nebo karta pojištěnce). 
Navíc, bude-li někdo falšovat jeden doklad s vyobrazením podobizny, 
může podobně snadno falšovat i doklady dva. 
Pokládáme za nevhodné a z hlediska spolehlivosti identifikace 
nadbytečné, aby podpůrný doklad musel obsahovat vyobrazení držitele. 

postup bude v souladu se závěry hodnocení rizik dané povinné osoby, 
v tomto kontextu s důrazem na riziko zneužití identity – vůbec nutné 
podpůrný doklad využít. 

10
9. 

Česká leasingová a 
finanční asociace ČR 

5. Z ČÁST PRVNÍ bod 67 
(§ 11 odst. 7) 
 
Navrhujeme přepracovat důvodovou zprávu k § 11 odst. 7 písm. e) tak, 
aby výklad v ní podaný odpovídal realitě a možnostem finančního trhu. 
 
TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 
 
K písm. e): 
Návrh v kontextu s důvodovou zprávou předpokládá doložení existence 
platebního účtu hodnověrným způsobem, přičemž za hodnověrné 
prokázání důvodová zpráva připouští: „zejména elektronické výpisy 
dotyčné úvěrové instituce opatřené prvkem zajišťujícím integritu 
a původ dokumentu nebo služba informování o platebním účtu ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. l) zákona o platebním styku“. Je nezbytné 

Nevyhověno. 
Důvodová zpráva pouze příkladmo uváděla jako hodnověrný způsob 
prokázání existence platebního účtu vedeného na jméno klienta u 
úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území 
členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský 
hospodářský prostor výpis z něj opatřený kvalifikovanou elektronickou 
pečetí dané úvěrové instituce – nevylučovala tedy jiné způsoby 
hodnověrného prokázání. Již před meziresortním připomínkovým 
řízením však byl tento příklad upraven tak, aby místo kvalifikované 
elektronické pečetě pracoval s obecnějším pojmem „prvek zajišťující 
integritu a původ dokumentu“.  
 
Jak však bylo uvedeno jak v dřívější, tak stávající verzi důvodové 
zprávy, prokázání podmínky existence předmětného účtu bude 
v naprosté většině případů naplněno pouhým provedením kontrolní 
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upozornit, že elektronické výpisy opatřené takovým prvkem 
zajišťujícím integritu a původ dokumentu nejsou a nelze očekávat, že 
budou, tržním standardem dostupným pro klienty. Pokud by přesto 
předkladatel spatřoval důvody pro setrvání na navržené úpravě, pak by 
bylo nezbytné stanovit všem úvěrovým institucím povinnost vydávat 
požadované výpisy opatřené prvkem zajišťujícím integritu a původ 
dokumentu, aby vůbec bylo v možnostech klientů takový požadavek 
naplnit. V opačném případě by výklad zákona podle důvodové zprávy 
mohl až znemožnit uzavírání obchodního vztahu bez fyzické 
přítomnosti klienta. 

platby, kdy z čísla účtu bude možné identifikovat úvěrovou instituci a 
z dalších informací platbu doprovázejících i jméno a příjmení osoby, na 
niž je veden. 

10
9. 

Česká leasingová a 
finanční asociace ČR 

6. Z ČÁST PRVNÍ bod 67 
(§ 11 odst. 7) 
 
Navrhujeme v § 11 odst. 7 písm. f) vypustit slovo „klientem“. 
 
TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 
 
K písm. f): 
Podmínka, aby první platba byla provedena z účtu klienta na účet 
povinné osoby, významně zasahuje do běžného modelu poskytování 
služeb např. poskytování leasingů, záruk, úvěrů, peněžních půjček, 
pojištění, peněžního makléřství apod. Nepokládáme za nutné, aby 
klient zasílal první platbu, pokud obsahem služby je poskytnutí např. 
finančních prostředků klientovi, který až poté hradí pravidelné měsíční 
splátky. Takováto povinnost by významně zasáhla do podnikatelské 
činnosti mnoha subjektů, nutila je k nákladným změnám celého 
procesu a snížila klientovo pohodlí při využívání těchto služeb. 
Nehledě na to by mohlo dojít ke snížení konkurenceschopnosti 
finančních institucí usazených v ČR na evropském trhu. V důvodové 
zprávě se uvádí, že se touto změnou „vylučuje riziko, že na straně 
klienta dojde k přehlédnutí nebo ignoraci příchozí kontrolní platby“.  
Z praxe nevidíme žádný důvod, proč by samotnou kontrolní platbou 
nemohlo být poskytnutí prostředků z úvěrové smlouvy na účet uvedený 
v úvěrové smlouvě, který je prokazatelně veden na jméno dané osoby.  
Navíc v případě poskytování spotřebitelského úvěru vzniká otázka, zda 
by se mělo jednat o náklad klienta spojený s poskytnutím úvěru, který 
by potažmo měl vstupovat do výpočtu RPSN. 

Nevyhověno. 
Pokud má kontrolní platba rovněž hospodářský charakter a je 
provedena ve směru od povinné osoby ke klientovi, pak povinná osoba 
uskuteční obchod s neidentifikovaným klientem – respektive v tomto 
případě s klientem identifikovaným pouze prostřednictvím kopie 
průkazu totožnosti. Povinná osoba totiž nemůže v okamžiku zadání 
platebního příkazu k provedení platby vědět, zda si je disponent 
protiúčtu vědom toho, že s ním povinná osoba zachází jako s klientem – 
disponent v takovém případě může být nic netušící součástí 
podvodného schématu. Ostatně i po provedení takové platby povinná 
osoba úmysl disponenta protiúčtu být jejím klientem může dovozovat 
pouze z toho, že nereaguje na neočekávanou platbu. 
 
Navíc, pokud by skutečně měla být platba provedena ve směru ke 
klientovi, bylo by nutno vyřešit problém, jak hodnověrně prokázat 
existenci účtu vedeného na jeho jméno – v daném případě by to již 
nebylo lze dovozovat z informací doprovázejících platbu. 
 
Navíc v případě vybraných peněžních zápůjček, jež budou zjevně 
z hlediska ML/FT nízkorizikové, bude moci povinná osoba využít 
příznivého režimu zjednodušené identifikace a kontroly klienta. 
 
Vzhledem ke specifickému charakteru produktů, jejichž podstatou je 
poskytnutí peněžní zápůjčky, však bude identifikační metoda podle 
§ 11 odst. 7 modifikována v § 12 takovým způsobem, aby v jejich 
případě nebylo nutno za každých okolností provádět kontrolní platbu ve 
směru od klienta. 

10
9. 

Česká leasingová a 
finanční asociace ČR 

7. Z ČÁST PRVNÍ bod 67 
(§ 11 odst. 7) 
 
Navrhujeme ustanovení § 11 odst. 7 písm. g) vzhledem k praktické 
nevyužitelnosti vypustit. 

Nevyhověno. 
Požadavek obsažený v písmenu g) reaguje na typické a v praxi se hojně 
vyskytující případy zneužití předmětné metody identifikace založené na 
tom, že útočník zneužije skutečnosti, že klient neví, že platba nemá 
hospodářský, ale kontrolní charakter, nebo že si toho naopak vědom je, 
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TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 
 
K písm. g):  
Požadavek na doprovodné informace k první platbě považujeme za tak 
nevhodně náročný z hlediska klienta, že zcela diskvalifikuje celý 
institut převzetí identifikace.  
(i) Poskytovatel nemá možnost ovlivnit splnění dané podmínky – celý 
institut je tak velmi nespolehlivý a může vést k velmi negativní 
zákaznické zkušenosti. 
Kritickou překážku povinná osoba shledává v tom, že povinnost plnění 
podmínek tohoto odstavce má ležet právě na povinných osobách. Toto 
ustanovení ovšem přenáší povinnost identifikace na klienta, přičemž 
jediná nápomoc, kterou povinná osoba může poskytnout, je vysvětlivka 
nebo poučení adresované klientovi. Ovšem musíme brát v potaz 
průměrného spotřebitele, který mnohdy nebude mít zájem nebo 
schopnost zapsat takovou poznámku k své platbě. Současně by povinná 
osoba byla v nejistotě, zda byly naplněny podmínky tohoto ustanovení 
a neporušila povinnost identifikace a kontroly klienta, přičemž není 
zřejmý postup v případě, kdy klient doprovodnou informaci k první 
platbě nepřipojí. 
Nepokládáme za přiměřené, aby klient nesl povinnost, se kterou mu 
povinná osoba nemůže příliš pomoct, protože platební příkaz včetně 
tímto ustanovením vyžadovaných údajů musí provést klient. 
Z naší praxe nemáme poznatky nasvědčující tomu, že by nebyla zřejmá 
souvislost mezi první platbou a uzavřením konkrétního obchodního 
vztahu. 
(ii) Poskytovatel musí mít přehled o všech platebních systémech, aby 
dokázal vyhodnotit, co za údaje má platbu provázet. 
Platební systém definuje zákon o platebním styku jako systém 
s jednotnými pravidly, který slouží k provádění, zúčtování nebo 
vypořádání platebních transakcí. Platební systém může provozovat i 
jakákoliv platební instituce, instituce elektronických peněz; spadá sem i 
systém s neodvolatelností zúčtování. 
Platebních systémů může tedy vzniknout větší množství a současně se 
mohou měnit jejich podmínky, které budou v lepším případě upravovat, 
zda platbu může „doprovázet informace o účelu platby, včetně 
informace o účelu identifikace a označení povinné osoby, spolu se 
jménem a příjmením fyzické osoby.“ Na povinnou osobu to klade 
nesplnitelné požadavky toho, aby si sama vedla evidenci platebních 
systémů a pravidelně udržovala popis toho, zda tento systém naplňuje 
podmínky podle písm. e). V opačném případě by povinná osoba 

ale domnívá se, že se identifikuje vůči jiné osobě, která třeba ani není 
povinnou osobou ve smyslu AML zákona. 
 
Je nutno odmítnout tezi, podle níž daný požadavek diskvalifikuje 
identifikační metodu podle § 11 odst. 7. Ve většině případů platební 
systém zaslání zprávy pro příjemce umožňuje. Podmínění požadavku na 
doprovázení kontrolní platby deklarací ve zprávě pro příjemce tím, že 
touto funkcionalitou daný platební systém disponuje, představuje jen 
jakousi pojistku, zajišťující, že ani v těchto ojedinělých případech, kdy 
platební systém tuto funkcionalitu nenabídne, nebude použití uvedené 
identifikační metody, byť v daleko rizikovější formě, zcela vyloučeno. 
 
Pokud povinná osoba nechce vynakládat úsilí na rozlišení případů, kdy 
kontrolní platbu nedoprovází zpráva pro příjemce z důvodů plynoucích 
z nastavení pravidel platebního systému a případů, kdy je tomu tak z 
důvodu pokusu o zneužití identity, nic jí nebrání, aby od klientů vždy 
požadovala zaslání deklarace ve zprávě pro příjemce, a to bez ohledu na 
použitý platební systém. 
 
Podle názoru předkladatele průměrný spotřebitel je schopen zapsat do 
zprávy pro příjemce požadovaný text, a vzhledem k tomu, že má zájem 
o produkt povinné osoby, bude mít i zájem na provedení tohoto úkonu. 
Povinná osoba mu může pomoci tím, že obsah textu vygeneruje z 
identifikačních údajů sdělených klientem, a ten je poté pouze zkopíruje. 
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nedokázala zjistit, zda platební systém větu typu „identifikace – zákon 
253/2008 Sb., otevření běžného účtu u banky B, Jan Novák“, umožňuje 
a nikdy by nemohla použít tento typ převzaté identifikace.  
Pokud se tím zákonodárce snaží zabránit zneužívání tohoto institutu 
pro získání neoprávněného prospěchu a klamání klientů, povinná osoba 
upozorňuje, že již existují vhodné nástroje (např. zákaz nekalých 
obchodních praktik) a je na státních úřadech, aby tyto praktiky řešily, 
když jim jsou, jak vyplývá i z důvodové zprávy, známy. 
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Česká leasingová a 
finanční asociace ČR 

8. Z ČÁST PRVNÍ bod 67 
(§ 11 odst. 7) 
 
Navrhujeme v § 11 odst. 7 doplnit písm. h) následujícího znění: 
"Ověří-li povinná osoba existenci platebního účtu vedeného na jméno 
klienta na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího 
Evropský hospodářský prostor podle § 12 odst. 3, písmena e) až g) se 
nepoužijí." 
 
TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 
 
Návrh zákona obsahuje také možnost provádět identifikaci klienta také 
prostřednictvím poskytovatele platební služby informování o účtu a 
nepřímého dání platebního příkazu (§ 12 odst. 3). Tento institut 
zohledňuje vývoj technologií, regulace a dohledu finančních služeb. 
Proto navrhujeme doplnit § 11 odst. 7 tak, aby zohlednil lépe podmínky 
spotřebitelů jakožto běžných uživatelů služeb i z hlediska procesu 
provádění identifikace. Na místo stávající povinnost klienta doložit 
existenci běžného platebního účtu vedeného na jeho jméno, provedení 
první platby z tohoto účtu a doložení informací v rozsahu 
vyžadovaném příslušným platebním systémem, se navrhuje umožnit 
povinným osobám využít nový postup identifikace podle § 12 odst. 3, 
případně také s využitém třetí osoby, které podléhá dohledu a má 
povolení k poskytovat příslušné platební služby podle § 12 odst. 3. 

Nevyhověno. 
Modifikace identifikace první platbou upravená v § 12 odst. 3 až 6 je 
nerozlučně spjata se specifickou povahou služby informování o 
platebním účtu a služby nepřímého dání platebního příkazu. Vzhledem 
k procesu propojení platebního účtu s touto službou je možné považovat 
za projev vůle klienta směřující k jeho identifikaci vůči povinné osobě 
místo provedení kontrolní platby právě akt propojení účtu s předmětnou 
službou. Pokud by však měl být tento princip využíván i vůči jiným 
povinným osobám, než jsou předmětní poskytovatelé, pak by již nebylo 
možné dovodit, že klientova vůle směřuje k jeho identifikaci vůči této 
jiné povinné osobě. Mohlo by tedy dojít k obdobné situaci, jako když za 
stávající úpravy postupu podle § 11 odst. 7 zamění klient kontrolní 
platbu s platbou hospodářského charakteru – z jeho jednání nelze 
spolehlivě dovodit vůli, kterou tímto jednáním projevuje navenek. 
Pro vyloučení pochybností se ovšem, v souladu s důvodovou zprávou, 
uvádí, že k hodnověrnému prokázání existence platebního účtu ve 
smyslu § 11 odst. 7 písm. e) může být využita i služba nepřímého dání 
platebního příkazu nebo služba informování o platebním účtu. 
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9. Z ČÁST PRVNÍ bod 72 
(§ 12 odst. 2) 
 
Navrhujeme na konec odst. 2 vložit text: 
", ledaže se jedná o převzetí identifikace provedené podle odstavce 3." 
Alternativně navrhujeme v § 12 vypustit odst. 2 a následující dosavadní 
odstavce přečíslovat. 
 
TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 
 
K odst. 2 
Považujeme za vhodné zohlednit možnost využití navrhovaného 
nového způsobu identifikace podle ustanovení § 12 odst. 3 a umožnit 
jeho skutečné využívání v praxi. 

Vyhověno jinak.  
Cílem navrhovaného ustanovení § 12 odst. 2 je zajistit, aby byla 
přebírána pouze identifikace uskutečněná vysoce spolehlivými 
metodami. Toto kritérium identifikační metoda podle § 11 odst. 7, ani 
ve světle modifikace podle § 12 odst. 3 až 6, nesplňuje. 
V reakci na tuto připomínku však bude navrženo mezi okruh 
spolehlivých identifikačních metod ve smyslu § 12 odst. 2 zahrnout i 
identifikační metodu podle § 11 odst. 8 a vypustit ji z § 11 odst. 9. 
Bude tak maximálním možným způsobem využita množina postupů 
distanční identifikace, které v současné době připadají v úvahu. 
Důvodová zpráva bude upravena následovně: 
 
K § 11 odst. 9 

„Navrhuje se zpřesnit formulaci užitou v tomto ustanovení. Nic to však 
nemění na skutečnosti, že postupy podle § 11 odst. 1, 2 a 5 až 8 7 
představují způsoby identifikace a kontroly klienta, které jsou méně 
spolehlivé než provedení identifikace za fyzické přítomnosti klienta nebo 
osoby za něj jednající, což stávající znění vyjadřuje. Nižší spolehlivost 
těchto způsobů postupu podle § 11 odst. 7 se navrhuje odrazit odráží 
i v novém znění § 9 odst. 1 písm. a) bodu 4, které ukládá povinnost 
provádět kontrolu klienta identifikovaného touto cestou. 

V tomto směru mezi jednotlivými výše uvedenými postupy existují 
rozdíly. Míra vhodnosti jejich uplatnění se odvíjí od faktorů 
vztahujících se jak ke klientovi, tak i k danému produktu. V souladu 
s rizikově orientovaným přístupem se povinné osobě nabízí větší 
flexibilita, na druhou stranu jsou v souvislosti s tím na ni kladeny vyšší 
nároky na posouzení rizik. Povinná osoba posoudí zejména rizika 
spočívající ve zneužití identity a nedostatečně provedených úkonů 
kontroly klienta. První skupina rizik se nejvýznamněji projevuje u § 11 
odst. 5, kdy zásadně vždy nezbytné nasadit doplňková bezpečnostní 
opatření. Druhá skupina závisí jak na výběru konkrétní osoby, která 
dané úkony provede, ale i na tom, do jaké míry samotná absence 
bezprostředního jednání povinné osoby s klientem ohrožuje schopnost 
odhalení podezřelého obchodu. 

Vzhledem ke zpřesnění vymezení postupu podle § 11 odst. 8 a k tomu, 
že tento postup využívající kvalifikovaný elektronický podpis je spojen 
s bezpečnostními požadavky obdobnými jako tomu je v případě 
identifikace podle 8a, navrhuje se vypustit z okruhu rizikovějších 
způsobů identifikace právě tuto metodu.“ 

K § 12 odst. 2 
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„Navrhuje se výslovně stanovit, že v případech podle § 11 odst. 1, 2, 
5 a 6 lze přebrat pouze identifikaci provedenou za fyzické přítomnosti 
identifikované osoby, nebo identifikaci podle § 8a provedenou pomocí 
kvalifikovaného systému elektronické identifikace, nebo identifikaci 
provedenou s využitím kvalifikovaného elektronického podpisu. Tento 
požadavek je opodstatněn potřebou zajištění vysokého standardu 
provedení tohoto úkonu, jakož i potřebou eliminace rizik spojených 
s řetězením přebírání. Tato podmínka bude splněna, ať už bude fyzická 
identifikace provedena na začátku při vzniku obchodního vztahu, ale 
i v jeho průběhu.“ 
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Česká leasingová a 
finanční asociace ČR 

10. Z ČÁST PRVNÍ bod 72 
 (§ 12 odst. 3) 
 
Navrhujeme v § 12 odst. 3 slova "§ 11 odst. 7 písm. f)" nahradit slovy 
"§ 11 odst. 7 písm. a) bodu 1 a písm. f) a g)". 
Dále navrhujeme vypustit poslední větu odst. 3.  
 
TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 
 
K odst. 3 
Návrh umožňuje využít k provedení identifikace klienta také platební 
službu informování o účtu a nepřímého dání platebního příkazu. 
Obsahem těchto platebních služeb je jednoznačné a autorizované 
ověření existence účtů vedených klientovi u regulovaného 
poskytovatele platebních služeb. Vždy se bude jednat o účet vedený 
osobou podléhající plně harmonizované robustní regulaci v členském 
státě Evropské unie/EHP a dohledu ČNB nebo analogického orgánu 
EU/EHP. Způsob komunikace a provedení příslušného ověření 
(autentizace) poskytovatelem těchto platebních služeb s regulovanou 
bankou či platební institucí vedoucí platební účet klienta, je přísně 
regulován nařízením 2018/389, které stanoví bezpečné standardy 
komunikace a požadavky na silné ověření klienta. Při použití toho 
postupu je tak zcela minimalizována možnost zneužití a zajištěno 
ověření klienta. Zároveň máme za to, že vzhledem k naprosto 
spolehlivé identifikaci je nadbytečné vyžadovat při poskytnutí daných 
služeb také průkaz totožnosti nebo klást jakékoli další nedůvodné 
překážky rozšíření této služby. 
Při použití výše uvedených bezpečnostní opatření je potom věcně 
důvodné upustit od trvání na plnění požadavků podle § 11 odst. 7 písm. 
a), f) a g). 

Nevyhověno. 
Získání identifikačních údajů má dvojí význam. Tím prvním je zajistit 
stopy po přesunech majetku, což je nezbytné pro Finanční analytický 
úřad a orgány činné v trestním řízení. Tím druhým je poskytnout 
povinné osobě informace potřebné pro řádné provedení kontroly 
klienta, aby vůbec došlo k odhalení podezřelého obchodu - proto není 
možné en bloc rezignovat na požadavek podle 
§ 11 odst. 7 písm. a) bodu 1, protože právě jeho prostřednictvím získává 
povinná osoba daleko širší množinu identifikačních údajů, než je tomu 
při pouhém využití služby informování o platebním účtu nebo služby 
nepřímého dání platebního příkazu. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že tím, že se v § 12 odst. 3 v rámci 
modifikace postupu podle § 11 odst. 7 výslovně deroguje 
§ 11 odst. 7 písm. f), dochází zároveň implicitně k derogaci 
§ 11 odst. 7 písm. g), jelikož zaslání zprávy pro příjemce ve smyslu 
tohoto ustanovení je nerozlučně spjato s provedením kontrolní platby 
podle § 11 odst. 7 písm. f). 
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9. 

Česká leasingová a 
finanční asociace ČR 

11. Z ČÁST PRVNÍ bod 72 
 (§ 12 odst. 4 a 6) 
 
Navrhujeme vypustit odst. 4 a 6. 
 
TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 
 
Vládní návrh doplnil možnost nově využít k provádět identifikace 
klienta také platebních služeb informování o účtu a služby nepřímého 
dání platebního příkazu. Postupem podle § 12 odst. 3 dojde k provedení 
identifikace ve smyslu AML zákona. 
V současnosti není finančním institucím, ani jiným povinným osobám, 
uloženo provádět identifikaci klienta při každém jednotlivém 
poskytnutí další služby. Z tohoto důvodu se jeví jako zcela nedůvodné 
omezovat využitelnost identifikace provedené podle § 12 odst. 3 
pouze na poskytování služby informování o účtu a službu 
nepřímého dání platebního příkazu a pro poskytování jiných služeb 
stejným poskytovatelem vyžadovat další nové provedení identifikace 
daného klienta. To samozřejmě nadbytečně zatěžuje nejen 
poskytovatele služeb, ale i klienty, aniž by reálně mělo přidanou 
hodnotu z hlediska omezování příslušných rizik. 

Nevyhověno. 
Modifikace postupu podle § 11 odst. 7, jak je zakotvena v 
§ 12 odst. 3 až 6, je opodstatněna specifičností předmětných služeb a 
právě proto je navázána výlučně na ně. 
 
Při rozšíření výjimky i na jiné produkty, které by bylo nevyhnutelným 
důsledkem absence ustanovení § 12 odst. 6, by hrozilo, že se ve vztahu 
k těmto produktům projeví rozdíl mezi tím, jakou vůli klienta dovozuje 
povinná osoba z jeho jednání (v tomto případě spočívajícím v propojení 
účtu s poskytovatelem předmětné služby), a tím, jakou vůli klient 
skutečně měl. 
Z tohoto důvodu je nezbytné předmětné ustanovení zachovat. 

10
9. 

Česká leasingová a 
finanční asociace ČR 

12. Z ČÁST PRVNÍ bod 85 a 182 
(§ 15a a § 44a) 
 
Navrhujeme ustanovení § 15a a navazující ustanovení § 44a nezavádět. 
 
TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 
 
Zavedení povinnosti pro povinné osoby vyzvat klienta k odstranění 
rozporu v evidenci se skutečným stavem a případně následně, a to ve 
lhůtě zpravidla 30 dnů, podat oznámení soudu považujeme za 
nepřiměřené. Fakticky to znamená přenesení povinnosti klientů na 
povinné osoby, navíc zatížené vysokou sankcí za nesplnění povinnosti 
upozornit klienta na nesrovnalost (do 100 000 Kč) a za nesplnění 
oznámení nesrovnalostí soudu (do 1 000 000 Kč).  
Povinná osoba, která již odmítne uskutečnění obchodu a nahlásí 
podezřelý obchod FAU, by navrženým ustanovením byla nucena 
případ dále evidovat a sledovat, a to i v případě, kdy vůbec nedojde 
k navázání obchodního vztahu. Takové procesy jsou pro povinné osoby 
obtížně nastavitelné a uskutečnitelné, nemluvě o administrativní zátěži. 

Nevyhověno. 
Jde o transpozici čl. 30 odst. 4 V. AML směrnice, který zní: „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.“ 
Dále jde o transpozici čl. 31 odst. 5, který výše uvedené řeší ve vztahu 
ke skutečným majitelům svěřenských fondů a obdobných právních 
uspořádání, a který zní následujícím způsobem:  „Členské státy 
vyžadují, aby informace uchovávané v centrálním registru uvedeném v 
odstavci 3a 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 
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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 
řešení nesrovnalostí včasným způsobem a aby byla případně mezitím do 
centrálního registru zanesena zvláštní poznámka.“ 
Vlastní šetření povinné osoby je tedy jedním z mechanismů, kterým je v 
souladu požadavkem směrnice zajišťována adekvátnost, aktuálnost a 
přesnost údajů uchovávaných v evidenci skutečných majitelů. 
Od tohoto požadavku směrnice se nelze odchýlit, neboť by tím došlo 
k porušení povinností vyplývajících pro Českou republiku z evropského 
práva. 

10
9. 

Česká leasingová a 
finanční asociace ČR 

13. Z ČÁST PRVNÍ bod 89 
(§ 16 odst. 1) 
 
Navrhujeme zachovat stávající znění 
 
TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 
 
Vedení záznamů o veškerých krocích uskutečněných v rámci kontroly 
klienta včetně záznamů o procesu posouzení a stanovení rizikového 
profilu klienta, volby odpovídajících opatření – toto vše znamená další 
rozšíření dokumentace, povinná osoba zaznamenává všechny údaje a je 
povinna zpětně doložit postupy. Povinnost uchovávat 10 let od 
ukončení obchodního vztahu všechny informace o jednotlivých krocích 
a veškerou komunikaci s klientem se jeví být nepřiměřená i v kontextu 
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), neboť se vždy 
jedná o osobní údaje. 

Nevyhověno. 
 
Jedná se o transpoziční ustanovení a připomínce nelze vyhovět 
vzhledem k požadavkům AML směrnice. Na základě této, ale i dalších 
připomínek, nicméně navrhujeme reformulovat § 16 následujícím 
způsobem, tak aby na jedné straně nedocházelo k přílišné 
administrativní zátěži, ale zároveň abychom dostáli požadavkům 
mezinárodních standardů: 
 

 „§ 16 

Uchovávání údajů povinnou osobou 

(1) Povinná osoba uchovává způsobem a v rozsahu, který zajistí 
průkaznosx;t jednotlivých obchodů a postupů s nimi spojených, po 
dobu 10 let od uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo 
od ukončení obchodního vztahu s klientem  
a) identifikační a další údaje získané podle § 8 odst. 1 až 3 v rámci 

identifikace klienta nebo na základě přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího informace doprovázející bezhotovostní 
převody peněžních prostředků20), 

b) kopie dokladů předložených k identifikaci, byly-li pořizovány, 
c) údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci klienta, 
d) informace a kopie dokumentů získané v rámci kontroly klienta 

podle § 9, 
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, 
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f) záznamy o veškeré komunikaci s klientem vedené v rámci 
obchodu nebo obchodního vztahu včetně informací o případných 
obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta, 

e) záznamy o veškerých krocích uskutečněných v rámci identifikace a 
kontroly klienta, včetně informací o případných obtížích 
souvisejících s těmito kroky, 

f) záznamy o postupu při posouzení a stanovení rizikového profilu 
klienta, včetně volby odpovídajících opatření užitých vůči 
klientovi a při posouzení skutečností souvisejících s podáním 
oznámení o podezřelém obchodu, 

e) g) dokumenty odůvodňující výjimku z identifikace a kontroly klienta 
podle § 13a a 

f) h) v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci 
nebo číslo jednací rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka. 

 
        (2) Údaje a doklady o obchodech spojených s povinností 

identifikace uchovává povinná osoba 10 let po uskutečnění 
obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu. 

 
       (3) Povinná osoba uchovává údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 

způsobem a v rozsahu, který zajistí průkaznost jednotlivých 
obchodů a postupů s nimi spojených. 

(34) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. i) a j) uchovává 
údaje a doklady po dobu 10 let po ukončení obchodu nebo obchodního 
vztahu, byla-li hodnota obchodu 10 000 EUR nebo vyšší; v ostatních 
případech 5 let po ukončení obchodu. 

(45) Lhůta podle odstavců 1 až 3 začíná běžet prvním dnem 
kalendářního roku měsíce následujícího po roce měsíci, ve kterém byl 
uskutečněn poslední úkon obchodu známý povinné osobě. Po uplynutí 
této lhůty zajistí příslušný správce výmaz uchovávaných údajů a zničení 
dokladů.“ 

Příslušná část DZ bude změněna takto: 

„K písmeni e) 

Nově se stanoví povinnost uchovávat informace o všech krocích 
uskutečněných v rámci identifikace a kontroly klienta, včetně informací 
o případných obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta. Na 
rozdíl od nově navrhovaného znění písmene f) obsahuje toto písmeno 
informace týkající se procesů uvnitř povinné osoby. 

K písmeni f) 
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Navrhovaná úprava nově zahrnuje mezi povinně uchovávané údaje 
rovněž záznamy o veškeré komunikaci s klientem vedené v rámci 
obchodu nebo obchodního vztahu, včetně informací o případných 
obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta.  
Výslovně se stanoví povinnost uchovávat záznamy o procesu rizikové 
kategorizace klienta. Tyto záznamy mohou být v případě zpětné 
rekonstruovatelnosti případu legalizace výnosů z trestné činnosti 
či financování terorismu významným mezičlánkem.“ 

10
9. 

Česká leasingová a 
finanční asociace ČR 

14. Z ČÁST PRVNÍ bod 142 
(§ 30a odst. 4 věta druhá) 
 

V § 30a odst. 4 věta druhá se za slova "dílčích hodnocení rizik" 
navrhujeme vložit text: 

"a jejich projednání s profesními sdruženími povinných osob" 
TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 
 
Vzhledem k tomu, že pravidla proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
v dnešním světě zasahují mnohdy velmi razantním způsobem do 
výkonu všech hospodářských činností a podnikání, považujeme za 
nezbytné procesní ukotvení povinnosti dozorového úřadu projednat 
příslušná dílčí hodnocení rizik s reprezentativními zástupci 
relevantních sektorů, v nichž působí povinné osoby. 
Profesní asociace sdružují unikátní soubor know-how jednotlivých 
oborů, a proto mohou podstatným způsobem přispět k provádění 
národních hodnocení rizik. 

Nevyhověno. 
Komunikace s profesními sdruženími a asociacemi povinných osob je 
běžnou součástí procesu národního hodnocení rizik (NRA), kdy tito 
jsou na začátku procesu osloveni s nabídkou k zapojení se do něj a 
následně jsou s nimi jednotlivé závěry sdíleny a poskytnuty ke 
komentářům. Stejný postup byl zvolen v obou kolech NRA i vůči 
ČLFA. 
Na základě výše uvedeného nám připadá nadbytečná navrhovaná 
úprava, když navíc již ze stávajícího znění §30a odst. 1 jednoznačně 
vyplývá, že se na NRA podílejí i povinné osoby. 

11
6. 

Grayling 
Communications 
Limited 

1. D K části první, bodu 67.: § 11 odst. 7 písm. e)) 
1. Písmeno e) uvedeného ustanovení by nově vyžadovalo 

„prokázání existence platebního účtu hodnověrným 
způsobem,“ přičemž důvodová zpráva k tomuto 
požadavku uvádí jako příklady takového 
hodnověrného způsobu „elektronické výpisy dotyčné 
úvěrové instituce opatřené prvkem zajišťujícím 
integritu a původ dokumentu, službu informování o 
platebním účtu ve smyslu § 2 odst. 1 písm. l) zákona o 
platebním styku, případně jiné hodnověrné způsoby 
prokázání existence takového účtu.“ 

2. Pokud se jedná o elektronické výpisy opatřené 
prvkem zajišťujícím integritu, rozumíme, že se má na 
mysli opatření takového výpisu například zaručeným 
elektronickým podpisem. Dle našeho názoru je ovšem 

Nevyhověno. 
Prvkem zajišťujícím integritu a původ dokumentu může být například 
zaručený elektronický podpis, elektronická pečeť nebo i obdobné 
instrumenty, jež lze podřadit pod čl. 2 odst. 2 nařízení eIDAS. 
V současné době již řada českých bank takovými prvky své 
elektronické výpisy opatřuje, přičemž do budoucna lze očekávat, že tyto 
prvky budou dokonce disponovat kvalifikovaným statusem. 
Stejně jako připomínkové místo se domníváme, a tento závěr vyplývá i 
z důvodové zprávy, že ve většině případů nebude k prokázání existence 
platebního účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce nutné 
předkládat výpis z účtu, a to proto, že tyto údaje bude možno zjistit 
z informací doprovázejících kontrolní platbu. Krok podle 
§ 11 odst. 7 písm. e) a f) tedy bude typicky proveden najednou, bez 
jakékoli dodatečné aktivity klienta přesahující provedení kontrolní 
platby a zkopírování požadovaného textu do zprávy pro příjemce. 
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krajně nepravděpodobné, že by úvěrové instituce byly 
ochotny takovým způsobem výpisy poskytovat z 
důvodu administrativní náročnosti takového úkonu. 
Obdobně je nerealistické očekávat, že by úvěrové 
instituce byly ochotny poskytovat papírové výpisy 
například s ověřeným podpisem osoby jednající za 
úvěrovou instituci, nehledě na to, že takový způsob je 
pro příjemce dokumentu nákladný (banky si za vydání 
potvrzení účtují poměrně vysoké poplatky) a 
nepraktický s ohledem na nutnost jej následně doručit 
povinné osobě. 

3. Pokud je naše chápání významu spojení „prokázání 
existence platebního účtu hodnověrným způsobem“ 
správné, je velice pravděpodobné, že možnost 
prokázání existence platebního účtu prostřednictvím 
výpisu či obdobného dokumentu vydaného úvěrovou 
institucí nebude v praxi využívána. Navrhujeme tedy 
úpravu tohoto požadavku tak, aby byl jak 
proveditelnější z pohledu úvěrové instituce, tak 
praktičtější pro identifikovaného klienta. 

11
6. 

Grayling 
Communications 
Limited 

2. D K části první, bodu 67.: § 11 odst. 7 písm. f) a g) 
o Smysl požadavku na hodnověrné prokázání existence 

platebního účtu a požadavku na provedení první 
platby z takového účtu se dle našeho názoru překrývá. 
Pokud klient hodnověrně dokáže vlastnictví účtu, 
nevidíme smysl požadování provedení kontrolní 
platby z takového účtu. Pokud důvodová zpráva k 
písm. f) uvádí, že „hlavním účelem této platby je 
ověření, zda existuje vazba mezi disponentem účtu a 
klientem,“ máme za to, že tato vazba je již dostatečně 
ověřena právě tím, že klient prokázal existenci 
platebního účtu vedeného na jeho jméno (toto je 
přitom považováno za dostačující i dle právních úprav 
jiných členských států). A naopak, pokud klient 
provede kontrolní platbu z platebního účtu, nevidíme 
smysl dále prokazovat, že platební metoda je vedena 
na jméno klienta. 

o Z tohoto pohledu se jeví za praktičtější a zároveň 
dostačující stanovit, že postačí splnit buď povinnost 
provést kontrolní platbu z platebního účtu, nebo 
prokázat existenci platební metody jiným způsobem. 

Vysvětleno. 
Prokázání existence účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce 
nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území členského státu 
Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor ve 
skutečnosti má své opodstatnění. 
 
Zaprvé se tak zajistí, že účet je veden u úvěrové instituce (z čehož plyne 
vyšší standard provedení identifikace touto úvěrovou institucí při 
otevírání účtu) působící na území EU nebo EHP (čímž se zajistí, že 
FAÚ či OČTŘ budou mít případně rychlý přístup k informacím 
vedeným o klientovi touto úvěrovou institucí, přičemž tento fakt plyne 
z toho, že mezinárodní spolupráce v rámci předmětného celku je 
regulována evropským právem). 
 
Zadruhé se tak zajistí, že povinná osoba bude mít vždy údaj o jméně a 
příjmení klienta z jiného zdroje, než je pouhá kopie průkazu totožnosti.  
 
Pokud by byl vypuštěn požadavek podle písmena e) a spoléhalo by se 
pouze na provedení kontrolní platby, pak by mohlo dojít k tomu, že by 
účet byl veden například u platební instituce působící mimo EU nebo 
EHP. 
V rámci EU nebo EHP také může ve výjimečných případech dojít 
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Přístup k průkazu totožnosti a podpůrnému dokladu a 
zároveň k platebnímu účtu samotnému nebo k 
dokumentu prokazujícímu existenci takového 
platebního účtu na jméno klienta se jeví jako 
dostatečná záruka, že nedochází k neoprávněnému 
nakládání s těmito dokumenty a prostředky. 

o Zároveň navrhujeme upřesnit interpretaci uvedených 
ustanovení obsaženou v důvodové zprávě, kdy je 
uvedeno, že „ve většině případů však lze existenci účtu 
vedeného na jméno klienta hodnověrně prokázat i 
prostřednictvím informací doprovázejících kontrolní 
platbu podle písmene f).“ Není totiž zcela zřejmé, zda 
těmito informacemi se má na mysli informace, které 
jsou automaticky spojeny s takovou platbou a 
zobrazeny příjemci platby, nebo zda se jedná odkaz na 
zprávu pro příjemce dle písm. g). 

k tomu, že kontrolní platbu nebude doprovázet informace o jménu a 
příjmení klienta, ale pouze jedinečný identifikátor transakce. Pokud by 
byl vypuštěn požadavek podle písmena e), povinná osoba by věděla, že 
klient je disponentem účtu, z nějž byla transakce provedena, ale pro 
účely kontroly klienta ve smyslu § 9 by byla odkázaná pouze na údaje o 
jménu a příjmení získané z kopie průkazu totožnosti. Díky požadavku 
podle písmena e), který zajistí, aby případně byla v něm uvedená 
informace získána z jiného zdroje, než je informace doprovázející 
kontrolní platbu, bude možné kontrolní platbu i tak spojit se jménem a 
příjmením klienta. 
 
Kdyby na druhou stranu byl vypuštěn požadavek na provedení 
kontrolní platby, pak by nebylo možné dovozovat vůli klienta 
k identifikaci. Jestliže totiž někdo má například transparentní účet, lze si 
ověřit existenci tohoto účtu vedeného na jeho jméno zcela bez jeho 
vědomí. 
Stejně tak, pokud by klient nějaké třetí osobě zaslal výpis z účtu, pak by 
jej tato třetí osoba mohla zaslat povinné osobě a vydávat se za klienta, 
který by o tom neměl žádné tušení, a to navíc zcela bez nutnosti 
překonat silné ověření klienta, kterým je kontrolní platba z povahy věci 
podmíněna. 
 
Z výše uvedených důvodů mají své opodstatnění jak písmeno e), tak 
písmeno f), přičemž požadavky z nich plynoucí jsou vzájemně 
provázány. 
 
Jak ale bylo uvedeno v důvodové zprávě, požadavky podle obou 
písmen budou ve většině případů splněny provedením samotné 
kontrolní platby. 
 
Závěrem potvrzujeme, že informacemi doprovázejícími platbu jsou 
informace, jež se automaticky zobrazí příjemci. Zpráva pro příjemce je 
podmnožinou těchto informací. Podle našeho názoru však není 
nezbytné toto v důvodové zprávě uvádět. 

11
6. 

Grayling 
Communications 
Limited 

3. D K části druhé, bodu 25.: § 112a až 112c 
1. Považujeme za nepřiměřeně administrativně náročné, aby 

provozovatel do evidence zanášel opravdu veškeré změny 
provedené například na webových stránkách, na kterých je 
hazardní hra provozována (např. změna fontu či velikosti 
písma, mírná změna rozložení jednotlivé stránky, změna 
barevného schématu, změna členění webových stránek 
jako celku apod.). Zdrojový kód webových stránek či 

Ad 1. 
Vysvětleno. 
Nejprve je třeba zdůraznit, že samo navržení právní úpravy obsažené v 
§ 112a až 112c (číslování podle verze zaslané do MPŘ) je zcela 
zásadním zmírněním regulace pro provozovatele.  

Dle současného znění zákona o hazardních hrách není podle § 7 odst. 2 
písm. b) zákona o hazardních hrách možné provozovat hazardní hru bez 
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aplikace, prostřednictvím kterých dochází k účasti na 
hazardních hrách totiž zřejmě tvoří součást softwaru a 
tedy i zařízení, a tato povinnost by se tak vztáhla skutečně 
na veškeré tyto marginální úpravy nijak nemající vliv na 
soulad se základních povolením, herním plánem, či 
zákonem. 

2. Stejně tak je v oblasti internetových her nemyslitelné, aby 
u každého záznamu jiné změny byl podepsán „servisní 
technik“, který jinou změnu provedl. Změny na webových 
stránkách jsou totiž výsledkem práce širokého množství 
osob, ne pouze jedné osoby. Tyto změny jsou navíc často 
prováděny samotným provozovatelem, nikoliv třetí 
osobou, nebo naopak mohou být prováděny osobami 
formálně v zaměstnaneckém poměru k jiným osobám ze 
skupiny provozovatele. Kromě toho pojem „servisní 
technik“ se nejeví jako velice přiléhavý pro oblast 
internetových her. Dále není jasné, jak se mají tyto osoby 
podepisovat do evidence, pokud je tato vedena 
v elektronické formě. 

3. Podmínka obsažená v navrhovaném ustanovení § 112b 
odst. 1 písm. a) je velice vágní a nesrozumitelná. Není 
vůbec jasné, jaké konkrétní případy či situace by tuto 
podmínku splnily, zvláště pak v kombinaci s ustanovením 
písm. b) téhož odstavce. Znění předmětného bodu 
důvodové zprávy přitom žádné upřesnění či vyjasnění 
nepodává, když v podstatě pouze opakuje či parafrázuje 
navrhované znění těchto ustanovení. 

4. Ustanovení § 112c odst. 3 není příliš dobře navázáno na 
zbytek úpravy, respektive není zřejmé, proč by změny 
malého rozsahu vůbec měly být oznamovány, pokud 
v souladu s odstavcem 2 nemají vliv na plnění požadavků 
dle § 109 odst. 1. Tento odkaz je navíc opět velice vágní, 
neboť odkazované ustanovení stanoví provozovateli 
obecnou povinnost zajistit, aby hazardní hra a zařízení, 
jejichž prostřednictvím je hazardní hra provozována, 
splňovaly požadavky podle zákona o hazardních hrách. 
Dále není zřejmé, v jakých situacích by měly či mohly 
nastat pochybnosti o tom, zda změna má či nemá za 
následek nesoulad provozování hazardní hry se zákonem. 

5. Odstavec 4 zakládá povinnost provozovatele každých 
dvanáct měsíců zajistit přezkoumání provedených změn 

příslušného základního povolení nebo ohlášení. V rámci žádosti o 
povolení provozovatel dokládá mimo jiné dokument o odborném 
posouzení a osvědčení o provozuschopnosti. Tento dokument ověřuje, 
že hazardní hra uvedená v § 3 odst. 2 písm. a) až e), internetová hra a 
zařízení, jejichž prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány, 
splňuje požadavky podle zákona o hazardních hrách a vyhlášky č. 
208/2017 Sb. Pokud Ministerstvo financí následně vydá základní 
povolení, stanoví rovněž podmínky řádného provozování hazardní hry, 
které jsou následně pro provozovatele hazardních her závazné. Jednou z 
podmínek je podmínka v tom smyslu, že provozovatel provozuje 
hazardní hry a zařízení ve verzi softwaru, technické specifikaci 
hardwaru a v souladu s požadavky na zařízení, jejichž prostřednictvím 
jsou provozovány hazardní hry, a na ochranu a uchovávání herních a 
finančních dat tak, jak bylo zařízení posouzeno a schváleno výše 
uvedenými výstupními dokumenty odborného posuzování a 
osvědčování, a to ve vztahu ke všem parametrům, jejichž shoda s 
požadavky podle zákona byla v souladu s ustanovením § 110 odst. 1 
zákona o hazardních hrách ověřována. Z výše uvedeného je zřejmé, že 
provozovatel není dle současného znění zákona oprávněn provádět 
jakékoli zásahy do systému, které by mohly mít vliv na verzi software 
tak, jak byla předmětem odborného posouzení.  

V případě změn technických parametrů zařízení nebo hazardní hry, 
které nemají vliv na jeho fungování z pohledu požadavků stanovených 
v zákoně o hazardních hrách a vyhlášce č. 208/2017 Sb., není nově 
nutné postupovat dle § 94 odst. 1 písm. a) zákona o hazardních hrách, 
avšak je žádoucí, aby dozorový orgán těmito informacemi disponoval, 
resp. byly uceleně evidovány. Z tohoto důvodu je zavedena povinnost 
evidence jakýchkoli zásahů do Evidence oprav a jiných změn (viz § 
112a). Jedná se skutečně o jakékoli změny, ke kterým v rámci 
provozování hazardní hry došlo tak, aby měl dozorový orgán jasnou a 
ucelenou představu o tom, jakým vývojem hazardní hra a zařízení, 
jejímž prostřednictvím je hazardní hra provozována, prošel. Zároveň, 
vzhledem ke skutečnosti, že při zpracování zprávy o posouzení změn 
vychází pověřená osoba zejména z této evidence, je nutné neopomínat 
byť malé a na první pohled nedůležité zásahy.   

V této souvislosti se dále uvádí, že rozsah evidence obsažený v 
ustanovení § 112a odst. 2 není přehnaný a požaduje minimum 
informací, které jsou však zároveň zásadní pro řádný výkon nad 
provozováním hazardních her. Např. popisem opravy nebo jiné změny 
je míněno uvedení i „změna obsahu obchodního sdělení“, „barevná 
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pověřenou osobou. Tímto ustanovením by se na 
pověřenou osobu přeneslo autoritativní rozhodování o 
tom, zda provedené změny jsou změnami malého rozsahu 
či nikoliv, což se nezdá býti vhodné. Zavedením takové 
úpravy by nastávaly situace, kdy provozovatel si posoudí 
jím provedenou změnu jako změnu malého rozsahu, 
ovšem pověřená osoba mu následně sdělí, že se o změnu 
malého rozsahu nejednalo. Zákon navíc nestanoví žádné 
následky takového „nesprávného“ posouzení ze strany 
provozovatele. Navrhované ustanovení by tak mohlo 
umožnit, aby provozovatel provedl v podstatě jakékoliv 
změny, posoudil si je jako změny malého rozsahu a teprve 
po uplynutí (až) dvanácti měsíců si je nechal posoudit 
pověřenou osobou, a následně zažádal o změnu základního 
povolení. 

6. Povinnost (stanovená v odst. 6) oznamovat, že nedošlo 
k žádným změnám, se jeví jako nadbytečná. Postačující by 
bylo stanovit domněnku, že pokud nedojde k oznámení 
žádných změn, předpokládá se, že k žádným nedošlo. 

7. Úprava evidence oprav a jiných změn, posuzování změn 
malého rozsahu a dalších institutů v uvedených 
paragrafech se celkově jeví velice nepřehledně, 
nejednoznačně, a příliš administrativně náročně pro 
provozovatele. Navrhujeme všeobecné zestručnění a 
vyjasnění úpravy. 

aktualizace pozadí“, „doplnění reklamního banneru“ apod. 

Závěrem se uvádí, že obdobná povinnost evidovat záznamy o každé 
kontrole či opravě či jiném zásahu do zařízení nebo hazardní hry je již 
nyní stanovena v podmínce řádného provozování v základním povolení. 
Dochází tedy pouze k jejímu zakotvení na zákonné úrovni a tedy 
posílení právní jistoty provozovatelů. Pro úplnost doplňujeme, že 
naopak dochází k úpravě návrhu zákona a tím ke zmírnění 
administrativní zátěže provozovatelů, když nově není nutné oznamovat 
změny malého Ministerstvu financí. 

Oproti původně předloženému návrhu dochází navíc k vypuštění 
povinnosti oznamovat změny malého rozsahu. 

 
Ad 2. 
Vyhověno. 
Materiál a důvodová zpráva byly upraveny. 
 
 
Ad 3. 
Vysvětleno 
Text důvodové zprávy byl upraven. 
 
 
Ad 4. 
Vyhověno jinak. 
Oproti původně předloženému návrhu dochází navíc k vypuštění 
povinnosti oznamovat změny malého rozsahu Ministerstvu financí.  
 
 
Ad 5. 
Vysvětleno 
Zapojení pověřené osoby do posouzení změn, k nimž v průběhu roku 
provozování hazardní hry došlo, je zcela logickým doplněním činnosti 
odborného posuzování a osvědčování, ke které jsou tyto osoby 
pověřeny Ministerstvem financí. Jedná se o odborníky disponující 
odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi.  

Pokud provozovatel provede změnu v režimu § 112c, ačkoli se jedná o 
změnu podle § 112b, jedná se o provozování hazardní hry, popř. 
zařízení, v jiné verzi než byla odborně posouzena a povolena, neboť 
zároveň provozovatel neprovedl změnu podle podmínek stanovených v 
§ 112b. Dozorový orgán v takovém případě může přistoupit k zahájení 
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správního řízení o uložení sankce (při zachování veškerých práv 
provozovatele, tj. například možnosti namítání liberačních důvodů). Pro 
úplnost lze doplnit, že v pochybnostech, zda jednotlivá změna je 
změnou malého rozsahu, platí, že tato změna není změnou malého 
rozsahu.  

 
Ad 6. 
Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
Povinnost oznámit absenci změn podle odstavce 6 byla z návrhu 
vypuštěna. 
 
Ad 7. 
Vysvětleno.  
Materiál byl v některých bodech upraven, čímž došlo k zmírnění návrhu 
(např. prodloužení lhůty pro podání žádosti ze dvou na tři měsíce, 
zrušení povinnost oznamovat neprovedení změn malého rozsahu, o 
bezodkladném zásahu lze informovat do 24 hodin po jeho provedení). 
Současně Ministerstvo financí předpokládá vydání metodického pokynu 
k některým souvisejícím otázkám. 
 

11
8. 

Institut pro regulaci 
hazardních her 

1. Z Připomínky k ZAML 
Obecná zásadní připomínka 

Provozovatelé hazardních her jsou povinnými osobami ve smyslu 
ZAML, avšak poskytování jejich služeb se velmi výrazně liší např. od 
poskytování bankovních a jiných obdobných služeb poskytovaných 
finanční institucí.  
 
Hlavním smyslem a účelem tohoto zákona je zabránění zneužití 
finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu. Úvodní ustanovení ZAML (§1) v sobě obsahuje základ pro 
jeho výklad, jeho smysl a účel. Provozovatel hazardní hry je v tomto 
ohledu subjekt svojí činností se poměrně vymykající výše uvedenému, 
kdy není součástí finančního systému. Termín legalizace výnosů z 
trestné činnosti je (v tomto konkrétním případě pouze peněžních 
prostředků, viz níže) definován jako třífázový proces převádění 
nelegálních prostředků, aby se jevily jako legálně nabyté. První fází je 
umístění, kdy dochází k vložení nelegálně získaných finančních 
prostředků do systému. Druhou fází je rozvrstvení, při němž se oddělují 
příslušné výnosy od nelegálního zdroje, dochází k znepřehlednění cesty 
finančních prostředků za pomoci uskutečňování vícero rozličných 

Bere se na vědomí. 
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finančních operací (převody, vklady, výběry atd.) tak, aby nebylo 
možné dostat se k samotnému původu peněžních prostředků. Poslední 
fází je integrace, kdy se legalizované výnosy vracejí ve formě 
nezávadného příjmu svému majiteli. V případě účasti na hazardních 
hrách dle ZHH však je každý takový účastník řádně identifikován a 
účastní se této hry skrze své jedinečné uživatelské konto, jehož jedinou 
funkcionalitou je účast na hazardní hře, jako provozovatelem 
poskytované službě, což by dle našeho názoru mělo být zásadně 
zohledněno v zákonné úpravě i výkladu povinností provozovatele 
hazardní hry jako povinné osoby, a to zcela v souladu s účelem a 
smyslem ZAML.  
 
Provozovatel hazardní hry v herním prostoru je povinen na vstupu 
identifikovat každého návštěvníka dle ust. § 71 odst. 1 ZHH, přičemž 
způsob provádění identifikace a uchování identifikačních údajů se řídí 
ZAML. Účastník hazardní hry v herním prostoru, tedy nikoliv pouze 
návštěvník herního prostoru, je také registrován ve smyslu ZHH a je 
mu v rámci technické hazardní hry zřízeno jeho jedinečné uživatelské 
konto, na kterém jsou evidovány jeho peněžní prostředky, zejména 
vklady, sázky a výhry.   
 
Kontrola klienta by měla být využívána jako hlavní nástroj k 
posouzení, zda obchod je, či není podezřelý. Zaznamená-li povinná 
osoba při provádění obchodu či obchodního vztahu situaci, která není 
obvyklá či nějakým způsobem vybočuje, je namístě, aby provedla 
kontrolu klienta, tedy vyzvala klienta k vysvětlení a v případě 
nejasností či pochybností k případnému předložení příslušných 
dokumentů nebo prohlášení. Obecné požadavky na obsah kontroly 
klienta jsou stanoveny v ust. § 9 odst. 2 ZAML, kdy kontrola klienta 
zahrnuje dle ust. § 9 odst. 2 písm. a) také „získání informací o účelu a 
zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu“. V tomto ohledu 
se domníváme, že účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu, resp. 
registrace k účasti na hazardní hře, jsou poměrně evidentní již z 
uvedeného, kdy se obchodní vztah mezi provozovatelem hazardní hry 
(povinnou osobou) a účastníkem samotné hazardní hry (klientem) 
navazuje toliko za účelem účasti účastníka na provozované hazardní 
hře v herním prostoru, neboť provozovatel hazardní hry ani jiné služby 
v rámci účastníkova uživatelského konta (registrace) neposkytuje. 
Zároveň je v tomto ohledu potřeba si uvědomit, že klienti, účastníci 
hazardních her, jsou toliko identifikované fyzické osoby a jejich účast 
na hazardní hře nemá nikterak charakter podnikatelských aktivit, kdy 
tito klienti tráví účastí na hazardní hře pouze svůj mimopracovní čas, 
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který je zcela proměnný dle nespočítaně okolností, které jsou zcela 
objektivně nepredikovatelné.  
 
Jedná se o oblast podnikání, která je velmi přísně státem regulovaná, 
kdy stát má přístup k fakticky každé uskutečněné sázce, vkladu, výhře, 
ke každé směně finančních prostředků za hodnotové žetony a dalších 
herních aktivit každého jednotlivého účastníka hazardní hry.   
 
S ohledem na výše uvedenou specifičnost poskytovaných služeb 
navrhujeme, aby byl zvážen specifický přístup k povinnostem 
vyplývajícím ze ZAML pro provozovatele hazardních her jako 
povinným osobám, kdy nelze jejich faktické možnosti (zejména v 
rámci procesu zjišťování původu finančních prostředků použitých v 
rámci obchodního vztahu) srovnávat s možnostmi nadnárodních 
finančních institucí a tuto realitu by mělo reflektovat také znění ZAML. 
Zároveň by měly být brány v potaz nové povinnosti provozovatelů 
hazardních her vyplývající zejména z právních předpisů, které regulují 
provozování hazardních her na území ČR, které mají za následek 
zpětné zjištění prakticky každé aktivity účastníka hazardních her. 
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2. Z Připomínky k jednotlivým ustanovením návrhu zákona 
K ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) návrhu zákona 
ZAML nově stanovuje povinnost pro povinné osoby vyhodnocovat 
získané informace o účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu, a to 
včetně informace o povaze podnikání klienta. Předně je nutno uvést, že 
účel obchodu je v případě provozování hazardních her zcela zřejmý. 
Jak již bylo shora uvedeno, účelem obchodního vztahu je účast 
účastníka na provozované hazardní hře v herním prostoru, neboť 
provozovatel hazardní hry ani jiné služby v rámci účastníkova 
uživatelského konta (registrace) neposkytuje. U provozovatelů 
hazardních her tak není, jakkoliv reálné vyhodnocovat získané 
informace o účelu obchodu, protože ten je od počátku vztahu zcela 
jasný a neměnný.  
 
Pokud se týká zcela nové povinnosti získávat a vyhodnocovat 
informace o povaze podnikání klienta, nemůže být i s ohledem na 
důvodovou zprávu tato povinnost vyžadována od provozovatelů 
hazardních her. Samotná důvodová zpráva k této povinnosti uvádí: 
„Tato povinnost samozřejmě nastupuje pouze v těch případech, kdy 
klient provozuje podnikatelskou činnost.“ Je tedy zřejmé, že tato nová 
povinnost dopadá na klienty povinných osob v případech, kdy tito 
klienti v obchodním vztahu vystupují v rámci své podnikatelské 
činnosti. V případě účasti klienta na hazardních hrách se však jedná o 

Nevyhověno. 
Povinnost porozumět podnikatelské činnosti klienta je samozřejmě 
významná zejména pro ty povinné osoby, které poskytují služby svým 
klientům právě v souvislosti s jejich podnikáním. 
Nicméně pokud bude klient provozovatele hazardních her sázet vyšší 
částky, u kterých bude jako zdroj prostředků uvádět příjmy z podnikání, 
je nezbytné v rámci kontroly klienta zaměřit se na tu podnikatelskou 
činnost a zjistit, zda je výše těchto příjmů odpovídající.  
Samozřejmě, pokud klient uvede, že finanční prostředky pochází ze 
soukromých zdrojů (např. dědictví), nebude v tomto případě v rámci 
kontroly klienta relevantní se povahou podnikatelské činnosti zabývat. 
 
Toto je ale zřejmé a není nutné v rámci AML zákona specificky upravit, 
obdobná situace může nastat i u řady jiných povinných osob (např. 
směnárna, realitní kancelář), kdy klient, podnikatel, bude v daném 
obchodě jednat jako soukromá osoba a dotčené finanční prostředky 
nebudou nijak souviset s podnikáním.  
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jeho ryze osobní a soukromé jednání fyzické osoby. Navrhujeme tedy, 
aby se tyto nové povinnosti nevztahovaly na provozovatele hazardních 
her. 
Tato připomínka je zásadní. 
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3. Z K ustanovení § 9a návrhu zákona 
Návrh zákona taxativně vymezuje případy a podklady, které musí 
povinná osoba získat, v případech, kdy by měla provádět zesílenou 
identifikaci a kontrolu klienta. Pro provozovatele hazardních her se 
jedná v podstatě o nesplnitelnou povinnost, protože nemají relevantní 
prostředky k jejímu splnění, zejména o zdrojích finančních prostředků 
nebo ověřit získané informace z více důvěryhodných zdrojů, protože je 
závislý na těch předložených klientem.  Rovněž v případě, kdy 
neexistuje žádná veřejná důvěryhodná databáze těchto údajů pro 
využití provozovatelem. Provozovatel dále nemá jakoukoliv faktickou 
ani právní možnost na jejich získání od příslušných státních orgánů, 
protože nemá příslušná zákonná oprávnění k jejich získání. 
Navrhujeme tak, aby se uváděné ustanovení nevztahovala na 
provozovatele hazardních her.  
Tato připomínka je zásadní. 

Nevyhověno. 
Nepovažujeme za důvodné, aby rozsah povinností vyplývající z AML 
zákona byl pro provozovatele hazardních her užší než pro ostatní 
povinné osoby. Rovněž AML směrnice nepřiznává provozovatelům 
hazardních her žádné specifické postavení tak, aby se na ně požadavky 
a základní rámec povinností nevztahoval. Vzhledem ke skutečnosti, že 
AML zákon dopadá pouze na provozovatele hazardních her, které byly 
na základě komplexního procesu hodnocení rizik hodnotící celý sektor 
hazardních her v hodnocení dopadů regulace vyhodnoceny jako 
rizikové, je třeba, aby provozovatelé těchto hazardních her dodržovali 
veškeré povinnosti vyplývající z AML zákona v plném rozsahu. 
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4. Z K ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) a f) návrhu zákona 
Vedení evidence všech kroků uskutečněných povinnou osobou v rámci 
kontroly klienta a záznamů procesu posouzení a stanovení rizikového 
profilu, včetně volby odpovídajících opatření se jeví jako velmi 
administrativně náročné opatření, kdy ani důvodová zpráva neuvádí 
účel tohoto velmi byrokratického opatření. Vzhledem k tomu, že není 
zřejmá účelnost této povinnosti, a je zcela zjevné, že naopak přinese 
velké ryze administrativní opatření v rámci interních záležitostí 
povinné osoby, navrhujeme její vypuštění.  
 
V případě povinnosti zaznamenávat veškerou komunikaci mezi 
povinnou osobou a klientem je v případě hazardních her nadbytečná 
povinnost, když veškerá komunikace se zpravidla odehrává v herním 
prostoru, jehož prostory podléhají povinnosti monitoringu podle § 71 
zákona o hazardních. Navrhujeme tedy, aby se uváděná povinnost 
neaplikovala na provozovatele hazardních her v land-based prostředí, 
protože zde je účel této povinnosti zajištěn jiným mnohem 
důvěryhodnějším způsobem. Pro provozovatele internetových 
hazardních her navrhujeme, aby bylo stanoveno, že se jedná pouze o 
písemnou komunikaci. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak. 
Na základě této, ale i dalších připomínek, navrhujeme reformulovat § 
16 následujícím způsobem, tak aby na jedné straně nedocházelo 
k přílišné administrativní zátěži, ale zároveň abychom dostáli 
požadavkům mezinárodních standardů: 

 „§ 16 

Uchovávání údajů povinnou osobou 

(1) Povinná osoba uchovává způsobem a v rozsahu, který zajistí 
průkaznosx;t jednotlivých obchodů a postupů s nimi spojených, po 
dobu 10 let od uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo 
od ukončení obchodního vztahu s klientem  
a) identifikační a další údaje získané podle § 8 odst. 1 až 3 v rámci 

identifikace klienta nebo na základě přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího informace doprovázející bezhotovostní 
převody peněžních prostředků20), 

b) kopie dokladů předložených k identifikaci, byly-li pořizovány, 
c) údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci klienta, 
d) informace a kopie dokumentů získané v rámci kontroly klienta 

podle § 9, 
e) záznamy o veškerých krocích uskutečněných v rámci kontroly 

klienta včetně záznamů o procesu posouzení a stanovení 
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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 
obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta, 

e) záznamy o veškerých krocích uskutečněných v rámci identifikace a 
kontroly klienta, včetně informací o případných obtížích 
souvisejících s těmito kroky, 

f) záznamy o postupu při posouzení a stanovení rizikového profilu 
klienta, včetně volby odpovídajících opatření užitých vůči 
klientovi a při posouzení skutečností souvisejících s podáním 
oznámení o podezřelém obchodu, 

e) g) dokumenty odůvodňující výjimku z identifikace a kontroly klienta 
podle § 13a a 

f) h) v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci 
nebo číslo jednací rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka. 

 
        (2) Údaje a doklady o obchodech spojených s povinností 

identifikace uchovává povinná osoba 10 let po uskutečnění 
obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu. 

 
       (3) Povinná osoba uchovává údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 

způsobem a v rozsahu, který zajistí průkaznost jednotlivých 
obchodů a postupů s nimi spojených. 

(34) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. i) a j) uchovává 
údaje a doklady po dobu 10 let po ukončení obchodu nebo obchodního 
vztahu, byla-li hodnota obchodu 10 000 EUR nebo vyšší; v ostatních 
případech 5 let po ukončení obchodu. 

(45) Lhůta podle odstavců 1 až 3 začíná běžet prvním dnem 
kalendářního roku měsíce následujícího po roce měsíci, ve kterém byl 
uskutečněn poslední úkon obchodu známý povinné osobě. Po uplynutí 
této lhůty zajistí příslušný správce výmaz uchovávaných údajů a zničení 
dokladů.“ 

Příslušná část DZ bude změněna takto: 

„K písmeni e) 

Nově se stanoví povinnost uchovávat informace o všech krocích 
uskutečněných v rámci identifikace a kontroly klienta, včetně informací 
o případných obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta. Na 
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rozdíl od nově navrhovaného znění písmene f) obsahuje toto písmeno 
informace týkající se procesů uvnitř povinné osoby. 

K písmeni f) 

Navrhovaná úprava nově zahrnuje mezi povinně uchovávané údaje 
rovněž záznamy o veškeré komunikaci s klientem vedené v rámci 
obchodu nebo obchodního vztahu, včetně informací o případných 
obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta.  
Výslovně se stanoví povinnost uchovávat záznamy o procesu rizikové 
kategorizace klienta. Tyto záznamy mohou být v případě zpětné 
rekonstruovatelnosti případu legalizace výnosů z trestné činnosti 
či financování terorismu významným mezičlánkem.“ 
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5. Z K ustanovení § 16 odst. 4 návrhu zákona  
Změna počátku běhu lhůty z kalendářního roku na měsíc opět enormně 
navýší administrativní náročnost uchování údajů podle ZAML, kdy 
povinné osoby budou muset každý měsíc kontrolovat 10letou lhůtu u 
všech odst. 1 specifikovaných dokumentů a údajů, což povede 
k navýšení personálních, a tedy i ekonomických nákladů na splnění této 
povinnosti. Nad to je nutné upozornit, že současná právní úprava více 
odpovídá úpravě v zákoně o archivnictví a spisové službě. Proto 
navrhujeme zachování současné právní úpravy.  
Tato připomínka je zásadní. 

Nevyhověno. 
Chápeme, že navrhovaná změna stanovit počátek lhůty na počátek 
měsíce následujícího po provedení úkonu bude znamenat určitou 
zvýšenou administrativní zátěž pro povinné osoby. 
Nicméně pokud bychom chtěli opravdu striktně transponovat text 
směrnice, bylo by nutné lhůtu počítat ne od následujícího roku či 
měsíce, ale dokonce dne. Náš návrh je podle našeho názoru rozumným 
kompromisem a zároveň stále naplněním smyslu a účelu, který 
směrnice sleduje. 
Pokud jde o povinnost vymazat údaje po uplynutí stanovené doby, tato 
je požadována v čl. 40 odst. 1 AML směrnice a v současné době nám je 
vyčítána chybná transpozice tohoto ustanovení. Tento nedostatek byl 
napraven prostřednictvím zákona č. 111/2019 Sb., kterým byla do AML 
zákona vložena povinnost vymazání údajů (§ 16 odst, 4 věta druhá 
v platném znění). Vypuštění této věty by tak opět založilo rozpor 
českého práva s evropským. 
Chápeme však postoj připomínkového místa a tuto otázku otevřeme 
v rámci jednání s Odborem kompatibility Úřadu vlády. 
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6. Z K ustanovení § 44 odst. 3 a), § 45 odst. 3 a), § 46 odst. 5 a), § 47 odst. 
5 a), § 48 odst. 9 a) návrhu zákona 
Všechny tyto ustanovení nově zvyšují možnost sankce pro 
provozovatele hazardních her, jako povinné osoby ve smyslu ZAML 
nově „ve výši dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu nebo do 
30 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší“. Domníváme 
se, že možnost uložení sankce ve výši 30 000 000,- (dokonce i v daleko 
menší výši) by byla pro mnoho provozovatelů hazardních her zcela 
likvidační, a taková výše je zcela nepřiměřená ekonomické realitě 
většiny subjektů na trhu provozování hazardních her v ČR. 
S ohledem na výše uvedené navrhujeme ponechat pro provozovatele 
hazardních maximální možnou výši sankce za výše uvedené přestupky 

Nevyhověno. 
V případě ustanovení uváděných připomínkovým místem se jedná 
bezvýhradně o ustanovení transpoziční, konkrétně o čl. 59 odst. 2 písm. 
e) IV. AML směrnice. Připomínkovým místem uváděné řešení, resp. 
zachování stávajícího stavu je v rozporu s evropským právem, tudíž 
nelze ho v legislativní rovině aplikovat. Zároveň se upozorňuje, že se 
jedná o diskreční ustanovení, tj. je na správním posouzení příslušného 
orgánu, aby vyhodnotil případnou výši dané pokuty, kterou může uložit 
v rozmezí 0 až 30 milionů Kč, přičemž musí být rozhodnutí 
odůvodněno. Zároveň se lze proti excesivní výši pokuty domáhat 
ochrany u nezávislého soudu. 
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v původní výši, tj. 10.000.000, - Kč, která i v takové výši je pro některé 
subjekty likvidační. 
Tato připomínka je zásadní. 
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7. Z Připomínky k zákonu o hazardních hrách 
Obecné zásadní připomínky  
Nerespektování Legislativních pravidel vlády 

Legislativní pravidla vlády závazně upravují postup ministerstev a 
jiných ústředních orgánů státní správy při přípravě právních předpisů 
jakož i požadavky týkající se jejich obsahu a formy. Podle čl. 2 
Legislativních pravidel vlády je nutné při přijímání právního předpisu 
provést zhodnocení dopadů navrhované změny a dopadů rozšíření 
regulace. Podle čl. 9 odst. 2 písm. g) Legislativních pravidlech vlády 
pak musí důvodová zpráva obsahovat předpokládaný hospodářský a 
finanční dopad navrhované právní úpravy na podnikatelské prostředí 
České republiky. Předkladateli nebyla udělena ani výjimka předsedy 
Legislativní rady vlády z povinnosti vypracování závěrečné zprávy z 
hodnocení dopadů regulace (dále jen „RIA“). V RIA k dotčenému 
materiálu je v části B s názvem „Jednotlivá témata“ pouze v poznámce 
pod čarou uvedeno: „Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
bude dále v průběhu meziresortního připomínkového řízení doplněna o 
téma hazardních her.“ RIA, která je součástí předkládaného materiálu 
se tak týká pouze AML zákona. Ani poslední den připomínkového 
řízení nebyla RIA doplněna o proklamované vyhodnocení dopadů 
navrhovaných změn na adresáty této právní normy. Vláda ČR tak nemá 
vůbec zhodnocenou efektivitu současného právního stavu (viz bod 2), 
efektivitu navrhovaných změn, ekonomické a hospodářské dopady 
nově zaváděných povinností do segmentu hazardních her, který již 
v současné době je oproti jiným regulovaným odvětvím a zahraničním 
jurisdikcím značně přeregulovaný. Dopady této „přeregulovanosti“ 
jsou již patrné například na znatelném poklesu inkasa daně 
z hazardních her. Návrh předkládané změny zákona o hazardních hrách 
tak není v souladu s legislativními pravidly přijímání právních předpisů 
zakotvených v Legislativních pravidlech vlády.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Formulace směřovala k tomu, že v průběhu meziresortního 
připomínkového řízení bude Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace (RIA) doplněna o část věnující se hazardním hrám a s tímto 
doplněním bude předložena vládě. 
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8. Z Připomínky k zákonu o hazardních hrách  
Nerespektování Programového prohlášení vlády 

Vláda ČR ve svém programovém prohlášení uvedla, že „provede 
komplexní vyhodnocení aplikace nové regulace hazardních her a na 
základě získaných poznatků, budou připadně navrženy legislativní 
změny, které zajistí efektivní regulaci a správu daně z hazardních her“. 
Projekt zaměřený na vyhodnocení dopadů regulace v oblasti 
hazardních her byl podle sdělení Ministerstva financí započat teprve 

Vysvětleno. 
Předkládaný návrh, představuje změnu pouze některých dílčích aspektů 
současné právní úpravy, především s ohledem na změny obsažené 
v implementaci AML zákona a s ohledem na hospodárné a efektivní 
využívání kapacit dotčených správních orgánů a reálnou 
spravovatelnost dané agendy. Návrh tak není možné považovat za 
ucelenou změnu právní úpravy, která by měla vycházet z komplexního 
hodnocení. Navrhované změny mají většinou charakter legislativně 
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dne 25.1.2019 a prozatím byla s dotčenými subjekty (včetně našeho 
Institutu) diskutována pouze struktura této analýzy. Podle vyjádření 
předkladatele má být toto vyhodnocení dokončeno v roce 2020, 
přičemž hodnocenou oblastí má být i využití a efektivita 
sebeomezujících opatření, zohlednění názoru hráčů na účinnost 
zákonných opatření a právní jistota regulovaného prostředí. K žádnému 
komplexnímu zhodnocení nastavené regulace tak prozatím nedošlo. 
Návrh zákona bez jakéhokoliv komplexního zhodnocení aktuálního 
právního a skutkového stavu, vyhodnocení účelnosti a racionality 
některých navrhovaných změn a vyčíslení jejich dopadů není v souladu 
s požadavky Legislativních pravidel vlády a závazkem vlády 
stanoveným v Programovým prohlášením samotné Vlády ČR. Je 
zjevné, že sama Vláda ČR si byla podle znění Programového 
prohlášení vlády vědoma, že pro racionální a odpovědnou legislativní 
změnu je nutné provést vyhodnocení stávající regulace hazardních her 
a teprve na základě výsledků dopadových analýz se rozhodnout, zda je 
nezbytné zasáhnout do právní jistoty adresátů zákona o hazardních 
hrách. Jak již bylo shora uvedeno, a to i přes tvrzení uvedené v RIA, 
nedošlo k provedení žádných dopadových analýz navrhovaných změn 
majících ekonomický a hospodářský dopad na adresáty této právní 
normy.  
Tato připomínka je zásadní 

technických změn bez zásadního věcného dopadu na dotčené subjekty 
(výkaznictví). Další změny mají spíše charakter procesní úpravy či se 
jedná vůči provozovatelům o zjednodušení či posílaní právní jistoty. 

Projekt komplexního hodnocení právní úpravy regulace hazardních her 
a jejích důsledků v současnosti probíhá. Teprve v návaznosti na 
výsledky tohoto hodnocení, se dá očekávat rozsáhlá diskuze o podobě 
právní úpravy a jejích případných změnách. 
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9. D Připomínky k zákonu o hazardních hrách 
Připomínky k jednotlivým ustanovením zákona 
K ustanovení § 59 návrhu zákona 
Předkladatel navrhuje zrušení tohoto ustanovení s ohledem na jeho 
současné znění, které v podstatě znemožňuje pořádat tzv. garantované 
turnaje v jejich v praxi obvyklé podobě. Z uvedeného by se dalo 
dovodit, že s účinností navrhované změny zákona o hazardních hrách 
bude možné garantované turnaje pořádat bez současného omezení. 
IPRH však vychází ze správní praxe Ministerstva financí aplikované za 
účinnosti zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění ke dni jeho zrušení, kdy nebylo možné povolit tento způsob 
provozování karetních turnajů, protože nebyl výslovně upraven tímto 
zákonem. Obdobná argumentace byla použita samotným Ministerstvem 
financí ve vládním stanovisku k poslaneckému návrhu poslance 
Tomáše Martínka, sněmovní tisk 206, kterým bylo rovněž navrhováno 
zrušení § 59 zákona o hazardních hrách. S ohledem na dřívější správní 
praxi a dřívější vyjádření Ministerstva financí, uplatňujeme tuto 
připomínku, která má pouze postavit na jisto, zda bude možné tzv. 
garantované turnaje vůbec provozovat.  

Vysvětleno. 
Cílem novelizačního bodu není znemožnění provozování živé hry 
formou garantovaného turnaje, ale naopak jde o zmírnění regulace.  
Nově živá hra provozována formou turnaje nemá být zvláštním 
způsobem regulována a postačí použití obecné úpravy provozování 
hazardních her podle zákona o hazardních hrách ve spojení s úpravou 
obsaženou v zákoně o dani z hazardních her. 
 
Nad rámec připomínky lze uvést, že § 59 zákona o hazardních hrách má 
být zrušen v tzv. „sazbovém balíčku“ (ST 509). Z opatrnosti se však 
ponechává vypuštění tohoto ustanovení i v předkládaném návrhu 
zákona s tím, že se případně tento novelizační bod vypustí v případě, 
kdy bude toto ustanovení skutečně zrušeno. 
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10. D Připomínky k zákonu o hazardních hrách 
K ustanovení § 112a návrhu zákona  
Jak uvádí samotná důvodová zpráva návrhu: „Obdobná povinnost, 
povinnost vést knihu oprav, je provozovateli uložena již nyní, kdy v 
souladu s ustálenou povolovací praxí je tato podmínka ukládána jako 
podmínka řádného provozování.“ V důsledku zakotvení této povinnosti 
přímo do zákonného ustanovení by mělo dojít ze strany Ministerstva 
financí k odstranění stejné podmínky z podmínek řádného provozování 
stanovených v základním povolení. Jedná se o následující podmínku: 
„Provozovatel vede knihy oprav evidující stručný záznam o každé 
kontrole a opravě či jiném zásahu do serveru zařízení, do jeho softwaru 
nebo do koncového zařízení technické hry, kterou spolupodepisuje 
provozovatelem k tomu pověřená osoba a způsobilý servisní technik, 
který kontrolu, opravu či jiný zásah provedl.  Provozovatel rovněž 
uchovává podklady související   s vedením knihy oprav, jimiž se 
rozumí zejména pověření k činnosti dle tohoto bodu a dokumenty 
prokazující způsobilost servisního technika, a to po celou dobu 
platnosti základního povolení a poté alespoň po dobu 5 let. Pokud se 
jedná o kontrolu, opravu či jiný zásah do koncového zařízení technické 
hry, eviduje provozovatel záznam podle tohoto bodu v knize oprav 
umístěné v konkrétním herním prostoru, kde je koncové zařízení 
technické hry umístěno.“ Pokud by k tomu nedošlo, mělo by to velice 
závažné důsledky z pohledu následného výkonu státního dozoru nad 
provozováním hazardních her. V souladu s § 123 odst. 10 písm. b) 
návrhu zákona může být za přestupek podle § 123 odst. 4 písm. e) 
návrhu zákona, kterým je vedení evidence v rozporu s dotčeným 
ustanovením nebo její nevedení vůbec, uložena pokuta do výše až 3 mil 
Kč. Zatímco za porušení podmínky řádného provozování stanovenou 
v základním povolení může být uložena pokuta až ve výši 50 mil Kč. 
Zákonnou úpravou této povinnosti ve vztahu k možné výši pokuty za 
její porušení je tak zcela jasně vymezena společenská škodlivost tohoto 
případného protiprávního jednání a není možné, aby dozorující orgán 
následně shledával v případě nevedení nebo nesprávného vedení této 
evidence porušení základního povolení, přestože bude tato skutková 
podstata přestupku zcela jasně vymezena zákonem. S ohledem na 
uváděné musí dojít ze strany Ministerstva financí k odstranění dotčené 
podmínky základního povolení, jinak bude způsoben zcela nejistý 
právní stav, který může vést k nepřípustnému postupu dozorujícího 
orgánu, pokud by takovou povinnost sankcionoval jako přestupek 
podle § 123 odst. 1 písm. c) zákona o hazardních hrách, tedy porušení 
základního povolení.  

Bere se na vědomí 
Ministerstvo financí předpokládá úpravu základních povolení po přijetí 
navrhované právní úpravy. 
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11. Z Připomínky k zákonu o hazardních hrách 
K ustanovení § 112a odst. 5 návrhu zákona  
Uchovávání evidence oprav a jiných změn po dobu 5 let od posledního 
záznamu se nám jeví jako nadbytečné a řádně neodůvodněné. Délka 
promlčecí doby pro spáchání přestupku činí 1 rok, nebo 3 roky, jde-li o 
přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je 
alespoň 100 tisíc Kč. Pokud je stanovená lhůta odvozena od doby, po 
kterou je možné za případné porušení povinnosti uložit odpovídající 
sankci, jak uvádí důvodová zpráva návrhu, navrhujeme, aby byla tato 
lhůta stanovena maximálně na 3 roky, protože se jedná o přestupek, u 
kterého horní hranice převyšuje 100 tisíc. Kč. Je nutné si uvědomit, že 
uchovávání této evidence přináší značné hospodářské náklady, a proto 
jakékoliv její uchovávání nad dobu nezbytně nutnou podle jiných 
právních předpisů, je zcela neúčelné a neodůvodněné.  
Tato připomínka je zásadní 

Nevyhověno. 
Doba, po kterou je nutné uchovávat záznamy, vychází z maximální 
lhůty, po jejímž uplynutí zaniká odpovědnost za odpovídající přestupek.  
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12. Z Připomínky k zákonu o hazardních hrách 
K ustanovení § 112b odst. 1 ve spojení s odst. 1 písm. d) návrhu zákona 
Provozovateli je uložena povinnost oznámit Ministerstvu financí 
v předstihu provedení bezodkladného zásahu do zařízení, jehož 
prostřednictvím je hazardní hra provozována. Navrhujeme, aby bylo 
provozovateli umožněno pověřit tímto oznámením jinou osobu, a to 
obdobně jako je provozovateli umožněno pověřit jinou osobu vedením 
evidence oprav a jiných změn podle § 112a odst. 2 písm. f) návrhu 
zákona. V praxi bude totiž toto oznámení zpravidla činit výrobce 
herního obsahu nebo systému, protože většina držitelů základního 
povolení nejsou zároveň výrobci herního obsahu a systému, který 
provozují, ale využívají jej na základě licenčních smluv. Bude to tedy 
tento výrobce, který provede zásah do software nebo hardware zařízení, 
jehož prostřednictvím se provozují hazardní hry, za účelem odstranění 
vzniklého závadného stavu. Odstranění chybného stavu musí být 
provedeno ve velmi krátké době. Proto se jeví jako účelné, aby 
oznámení vůči Ministerstvu financí činil přímo výrobce.  
 
Jak již bylo uvedeno, odstranění chybového stavu bude nutné provést 
ve velmi krátké době, protože do této kategorie budou spadat chyby 
systému způsobující provozování v rozporu se zákonem, základním 
povolením nebo schváleným herním plánem. Proto se jeví povinnost 
provozovatele oznamovat Ministerstvu financí záměr o provedení 
bezodkladného zásahu v praxi velmi neúčelná, a naopak prodlužující 
nechtěný stav. Může totiž docházet k situacím, že odstranění 
závadného stavu, který způsobuje provozování v rozporu se zákonem 
nebo základním povolení, bude v podstatě blokováno tím, že se 

Vysvětleno 
Již stávající znění návrhu nevylučuje, aby oznámení provedla osoba 
pověřená provozovatelem, nicméně odpovědnost nese stále 
provozovatel. Text důvodové zprávy byl v tomto kontextu doplněn. 

Navíc dochází k úpravě §112b odst. 1 písm. d), kdy se umožňuje 
oznámit bezodkladný zásah i po jeho provedení (nejpozději do 24 
hodin). 
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procesuje ryze administrativní úkon, tedy odeslání oznámení do datové 
schránky Ministerstva financí. V důvodové zprávě není ani uvedeno, 
proč je pro Ministerstvo financí nezbytné, aby toto oznámení bylo 
zasláno před provedením zásahu. Je nám zřejmé, proč chce být 
Ministerstvo financí informováno o vzniklém chybovém stavu a jeho 
nápravě, ale domníváme se, že pro naplnění účelu tohoto oznámení je 
dostačující jeho zaslání bezodkladně poté, co dojde k nápravě. 
Vzhledem k tomu, že zasílání oznámení v předstihu se s ohledem na 
shora uvedené jeví jako kontraproduktivní, navrhujeme, aby nebylo 
provedení bezodkladného zásahu do zařízení, jehož prostřednictvím 
jsou provozovány hazardní hry, podmíněno zasláním oznámení 
Ministerstvu financí.  
Tyto připomínky jsou zásadní 
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13. Z Připomínky k zákonu o hazardních hrách 
K ustanovení § 112b odst. 4 návrhu zákona  
Lhůta 2 měsíců pro podání žádosti o změnu základního povolení, kdy 
přílohou této žádosti musí být již aktualizovaná výstupní dokumentace 
je velmi krátká. V České republice jsou zařízení, prostřednictvím 
kterých jsou provozovány hazardní hry, z 95 % certifikovány dvěma 
pověřenými osobami. Rovněž je zde limitovaný počet výrobců herního 
obsahu a herních systémů, kdy se dá tvrdit, že většina provozovatelů 
provozuje herní obsah od stejných výrobců. Pokud tedy dojde u 
jednoho výrobce k neočekávanému závadnému stavu, projeví se to u 
většiny provozovatelů hazardních her. Všichni tito provozovatelé se tak 
budou muset ve stejný okamžik obrátit na tyto dvě pověřené osoby, 
které certifikovali jejich zařízení původně, aby certifikovali nové 
nastavení zařízení a vydali novou výstupní dokumentaci. Zcela nová 
certifikace u „nové“ pověřené osoby by byla časově ještě náročnější. 
Lhůta dvou měsíců je pro provedení řady souvztažných úkonů, které 
bude nutné učinit, aby mohla být vydána aktualizovaná výstupní 
dokumentace, zcela nereálná. Ještě když tato lhůta nemůže být ani 
z objektivních důvodu na žádost účastníka řízení Ministerstvem financí 
prodloužena, protože návrh zákona stanovuje výjimku z obecné právní 
úpravy a tato žádost musí být podána se všemi zákonnými přílohami, 
jinak k ní nebude přihlíženo. Navrhujeme, aby tato lhůta byla alespoň 
4měsíční, aby bylo v praxi reálné provést řádné odborné posouzení a 
osvědčení a vydat novou výstupní dokumentaci.  
 
Součástí této žádosti o změnu základního povolení musí být i vyjádření 
pověřené osoby, zda k odvrácení nebo zmírnění závadného stavu bylo 
nutné provést bezodkladný zásah. Z textace návrhu zákona (použití 
spojky „a“) plyne, že uváděné vyjádření je samostatným dokumentem 

Vyhověno částečně. 
Lhůta byla prodloužena na 3 měsíce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
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a nepředpokládá se, aby bylo součástí výstupní dokumentace. 
Vzhledem k tomu, že přílohami této žádosti jsou výlučně dokumenty 
vydávané pověřenou osobou, domníváme se, že by bylo účelné, aby 
takové vyjádření pověřené osoby bylo součástí závěrečného shrnutí 
uvedeného v aktualizovaném odborném posouzení. Navrhovaný stav je 
tak zcela zbytečně administrativně zatěžující pro všechny 
zainteresované strany. Provozovatelé hazardních her budou muset 
vydání takového vyjádření pověřené osobě uhradit. Pověřená osoba, 
která bude muset takové vyjádření vytvořit. Ministerstvo financí pak 
bude muset tato vyjádření zvlášť evidovat a uchovávat. Proto 
navrhujeme, aby bylo do textu zákona upraveno, že požadované 
vyjádření je součástí aktualizovaného odborného posouzení.  
Tyto připomínky jsou zásadní 
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14. Z Připomínky k zákonu o hazardních hrách 
K ustanovení § 112c odst. 4 návrhu zákona  
V důvodové zprávě k návrhu zákona je ke lhůtě 14 dní uvedeno 
následující: „…posouzení změn je časově náročnější činností a nelze 
předem předjímat jeho délku, stanoví se lhůta provozovateli k zajištění 
(objednání) provedení posouzení změn u pověřené osoby…“. Z použití 
slova „zajistit posouzení“ v textu navrhovaného ustanovení spíše plyne, 
že provozovatel má 14 dní na to, aby mu pověřená osoba vydala zprávu 
o posouzení změn. Zmírnění této povinnosti by mohla přinášet 
důvodová zpráva, která uvádí slovo „objednání“ provedení posouzení 
změn. Z uvedeného by tak plynulo, že provozovatel má 14 dní na to 
pouze podat žádost o posouzení povahy změn malého rozsahu 
provedených v období 12 měsíců u pověřené osoby. Vzhledem k tomu, 
že důvodová zpráva nemá na rozdíl od zákonného znění ustanovení 
právní závaznost, navrhujeme, aby bylo slovo zajištění nahrazeno 
jiným vhodným legislativním slovem znamenajícím povinnost podat 
v uváděné lhůtě žádost o posouzení změn oznamovaných podle § 112c 
návrhu zákona. Pokud byl navrhovatelův záměr odlišný od toho 
vyplývajícího z důvodové zprávy, je získání zprávy o posouzení změn 
ve lhůtě 14 dní zcela nereálné, protože tato lhůta je uložena 
provozovateli, nikoliv pověřené osobě, a provozovatel tak nemůže 
žádným způsobem ovlivnit, kdy pověřená osoba provede posouzení a 
vydá zprávu o posouzení změn. I kdyby však tato lhůta byla stanovena 
pověřené osobě, je v praxi nemožné v této krátké lhůtě odborně 
posoudit prováděné změny v období 12 měsíců a vydat zprávu o 
posouzení změn.  
Tato připomínka je zásadní 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
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15. Z Připomínky k zákonu o hazardních hrách 
K ustanovení § 112c odst. 5 návrhu zákona  

Vyhověno částečně. 
Lhůta byla prodloužena na 3 měsíce. 
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Lhůta 2 měsíců pro podání žádosti o změnu základního povolení, kdy 
přílohou této žádosti musí být již aktualizovaná výstupní dokumentace 
je velmi krátká. Lhůta dvou měsíců je pro provedení řady souvztažných 
úkonů, které bude nutné učinit, aby mohla být vydána aktualizovaná 
výstupní dokumentace, zcela nereálná. Ještě když tato lhůta nemůže být 
ani z objektivních důvodu na žádost účastníka řízení Ministerstvem 
financí prodloužena, protože návrh zákona stanovuje výjimku z obecné 
právní úpravy a tato žádost musí být podána se všemi zákonnými 
přílohami, jinak k ní nebude přihlíženo. Navrhujeme, aby tato lhůta 
byla alespoň 4měsíční, aby bylo v praxi reálné provést řádné odborné 
posouzení a osvědčení a vydat novou výstupní dokumentaci.  
Tato připomínka je zásadní 
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16. Z Připomínky k zákonu o hazardních hrách 
K přechodnému ustanovení bod 1 ve spojení s bodem 3 návrhu zákona 
Účelem bodu 1 je podle důvodové zprávy stanovit provozovateli 
přechodné období, ve kterém musí zajistit nové odborné posouzení 
zařízení, jehož prostřednictvím je provozována hazardní hra, v 
důsledku implementace nových technických opatření v souvislosti 
s novou definicí čisté prohry podle § 15 odst. 4 návrhu zákona. Ačkoliv 
z důvodové zprávy plyne, že se tento bod týká pouze hazardních her 
podle § 3 odst. 2 písm. a) až e) zákona o hazardních hrách a internetové 
hry, které jsou v souladu s § 109 odst. 1 zákona o hazardních hrách 
předmětem odborného posuzování a osvědčování, textace bodu, 
zejména první část věty („Provozovatel může provozovat hazardní hru 
na základě základního povolení vydaného přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona nejpozději do 10 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, nebo…“), zkracuje účinnost vydaných základních povolení ke 
všem druhům hazardních her, tedy včetně živé hry provozované land-
based způsobem. Živá hra land-based však není předmětem odborného 
posouzení, takže je zřejmé, že se na ní tento bod nemá vztahovat. 
Vzhledem k tomu, že je mezi první a druhou částí této věty uvedena 
spojka „nebo“ a před ní čárka, jedná se o vylučovací poměr. Proto 
vzhledem k tomu, že se druhá část věty „…nebo pokud byla v této lhůtě 
podána žádost o změnu tohoto základního povolení, na základě, které 
má dojít k uvedení výpočtu čisté prohry do souladu s § 15 odst. 4 
zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, do účinnosti rozhodnutí o této žádosti.“ nemůže na 
živou hru land-based vztahovat, aplikovala by se na základní povolení 
k provozování živé hry land-based první část věty a tato povolení by 
uplynula platnosti do 10 měsíců od účinnosti zákona, a to přestože 
k tomu nemá předkladatel jediný zákonný důvod. Nejenže se § 109 
zákona o hazardních hrách na živou hru land-based nevztahuje, ale 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
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v souladu s § 137 odst. 1 zákona o hazardních hrách nejsou prozatím 
provozovatelé živých her land-based povinni umožňovat nastavení 
sebeomezujících opatření, kdy nastavení čisté prohry je jedním z nich. 
Proto navrhujeme, aby došlo ke zpřesnění textace zákona spočívající 
v úpravě první části věty o vyspecifikování jednotlivých dotčených 
druhů hazardních her s výjimkou živé hry land-based. 
 
Bod 1 sice stanovuje provozovatelům přechodné období pro úpravu 
herních systémů, ale v důsledku povinnosti stanovené pověřeným 
osobám v bodě 3 návrhu zákona, bude toto období zcela jistě kratší. 
Bod 3 totiž umožňuje pověřeným osobám vydat odborné posouzení, ve 
kterém bude § 15 odst. 4 zákona o hazardních hrách posouzen ještě 
podle současného znění tohoto ustanovení, pouze do 3 měsíců od 
účinnosti návrhu zákona. Provozovatelům je na přizpůsobení herních 
systémů stanoveno 10měsíční období. Avšak provozovatelé velmi 
často podávají žádosti o změnu základních povolení zpravidla 
v důsledku rozšíření nabídky provozovaných her, ke kterým musí vždy 
přiložit nové odborné posouzení. Navrhovaný text tak způsobí situace, 
kdy, pokud bude chtít provozovatel provést novou certifikaci 
hazardních her, a to po 3 měsících od účinnosti návrhu zákona, bude 
muset jeho zařízení, jehož prostřednictvím je provozována hazardní 
hra, splňovat novou definici čisté prohry, protože jinak mu pověřená 
osoba nebude oprávněna vydat nové odborné posouzení, a to, přestože 
mu je jiným bodem návrhu zákona stanoveno 10měsíční přechodné 
období. Bod 1 a 3 jsou tedy ve vzájemném rozporu, protože 10měsíční 
přechodné období je pouze zdánlivé. Uváděné body neodpovídají 
úmyslu zákonodárce uvedeného v důvodové zprávě. Ministerstvo 
financí si musí být vědomo četnosti podávaných žádostí o změnu 
základního povolení. Navrhujeme proto, aby přechodné období 
upravené v bodě 3 bylo sesouladěno s přechodným obdobním 
uvedeným v bodě 1 návrhu zákona.  
Tyto připomínky jsou zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
Nevyhověno 
 
Pokud dojde v průběhu přechodného období k zásahu do systému, který 
si bude vyžadovat posouzení, pak je žádoucí aby stav po zásahu již 
odpovídal, stavu, který bude vyžadován po konci přechodného období. 
Primárním účelem ustanovení pak je možnost co nejsnáze posoudit 
změny zařízení, jež budou v okamžiku nabytí účinnosti zákona právě 
posuzovány. 
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17. Z Připomínky k zákonu o hazardních hrách 
K přechodnému ustanovení bod 5 návrhu zákona 
Důvodová zpráva k tomuto bodu uvádí: „Po tomto procesu bude 
každému účastníku hazardní hry přidělen identifikátor hráče (tzv. 
HID), který bude sdělen provozovateli. Tento jedinečný identifikátor 
bude následně používán při dalších dotazech souvisejících s plněním 
dalších povinností v souvislosti s rejstříkem vyloučených osob.“ 
Vzhledem k tomu, že se provozovateli stanovuje povinnost přidělený 
HID následně používat pro každé ověření hráče v rejstříku vyloučených 
osob, bude splnění této povinnosti vyžadovat úpravu zařízení, jehož 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení bylo vypuštěno. 
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prostřednictvím jsou hazardní hry provozovány. Tato úprava bude 
spočívat v přidělení HID k evidovanému hráči v databázi 
provozovatele a související úpravy, které zajistí plně automatizované 
ověřování hráčů v rejstříku vyloučených osob. K této úpravě není však 
provozovateli stanoveno žádné přechodné období. Provozovatelé tak 
nebudou schopni využívat HID pro ověření hráče v rejstříku 
vyloučených osob ihned po jeho přidělení Ministerstvem financí. Není 
možné stanovovat nové povinnosti provozovatelům hazardních her, 
které pro ně budou znamenat přímé prokazatelné finanční a časové 
náklady vynaložené na úpravu jejich interních herních systémů a 
nestanovit jim k tomu přechodné období, v rámci, kterého by se mohli 
připravit na řádné plnění nové povinnosti. S ohledem na uvedené 
navrhujeme, aby byla povinnost využívat HID pro ověření hráče 
v rejstříku vyloučených osob stanovena provozovateli do 2 měsíců od 
jeho přidělení. 
Tato připomínka je zásadní 
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18. D Nad rámec všech shora uplatněných připomínek bychom rádi otevřeli 
diskuzi nad značnou konzervativností některých ustanovení zákona o 
hazardních hrách, jakož i velmi rigidního výkladu těchto ustanovení 
Ministerstvem financí. Uváděné totiž způsobuje značnou zastaralost a 
nemodernost nejen právní úpravy hazardních her v České republice, ale 
v důsledku toho i celého trhu hazardních her v České republice. Zcela 
přelomová změna regulace představovaná přijetím zákona o hazardních 
hrách neměla mít jistě za cíl zabránit jakémukoliv technologickému 
pokroku a příchodu světových moderních trendů na poli hazardních 
her, kterými jsou například live dealer games, tedy živé vysílání 
karetních her či rulety na internetu, které je v jurisdikcích umožňujících 
online sázení zcela běžné nebo právě využití virtuálních elektronických 
žetonů pro provozování živých her v kamenných kasinech. Shora 
uváděné světové produkty nemohou být v České republice 
provozovány nebo využívány, a to s ohledem na velmi rigidní až 
kazuistický výklad zákonných ustanovení, ačkoliv jsou pouze 
ozvláštněním nabídky hazardních her při zachování klasických způsobů 
provozování hazardních her. Vítáme snahu navrhovatele provést 
zhodnocení dopadů nastavené regulace tzv. projekt ARHA, avšak 
vzhledem k tomu, že jeho výsledky mají být až koncem roku 2020 a 
tedy případná novela vycházející z jeho závěrů až v roce 2021, jedná se 
o velmi dlouhé období současného zakonzervovaného stavu. Snahou 
každého moderního regulátora by mělo být dostat pod zákonnou 
regulaci, co nejširší portfolio hazardních her, aby tak zabránil přesunu 
hráčů k provozovatelům hazardních her, kteří nabízí tyto moderní 
produkty hazardních her, avšak bez příslušné licence, a eliminoval tak 

Bere se na vědomí. 
Vzhledem k charakteru předkládaného návrhu, který představuje změnu 
pouze některých dílčích aspektů současné právní úpravy, není možné 
reflektovat připomínky jdoucí dalekosáhle nad jeho rámec. 

V současnosti probíhá projekt komplexního hodnocení právní úpravy 
regulace hazardních her a jejích důsledků. V návaznosti na výsledky 
tohoto hodnocení, se dá očekávat rozsáhlá diskuze o podobě právní 
úpravy a jejích případných změnách. 
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vznik nelegálního trhu hazardních her, a naopak maximalizoval možný 
daňový výnos. Rádi bychom tedy v rámci legislativního procesu 
diskutovali s navrhovatelem i tuto problematiku.  
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1. D Přikláníme se k níže uvedeným variantám jednotlivých témat v rámci 
RIA (viz příloha): 
 
1.       Revize identifikace kontrolní platbou 
VARIANTA 1 – Konzervativní přístup - Úprava metody identifikace 
první platbou takovým způsobem, aby byla rozšířena její uplatnitelnost, 
a to při současném navýšení bezpečnosti prostřednictvím opatření, 
která budou muset být všechna vždy aplikována  
 
2.       Zavedení nových způsobů distanční identifikace 
VARIANTA 2 – Zavedení nové metody identifikace spočívající ve 
využití prostředků pro elektronickou identifikaci se vysokou úrovní 
záruky, které jsou vydávány v rámci kvalifikovaného systému 
 
3.       Změna definice virtuální měny 
VARIANTA 1 – Rozšíření definice virtuální měny tak, aby zahrnovala 
i elektronické jednotky, u nichž nelze dovodit platební funkci, ale které 
plní funkci investiční  
 
4.       Zahrnutí osob, které spravují majetek způsobem srovnatelným s 
obhospodařováním investičního fondu, mezi povinné osoby 
VARIANTA 1 – Rozšíření okruhu povinných osob 
 
5.       Zahrnutí osob, které pouze vykupují dluhy nebo pohledávky, 
mezi povinné osoby 
VARIANTA 1 – Rozšíření okruhu povinných osob 
 
6.       Revize úpravy zjednodušené identifikace a kontroly klienta 
VARIANTA 0 – Zachování současného stavu 
 
7.       Zákaz přebírání identifikace, jež byla provedena nedostatečně 
spolehlivými metodami 
VARIANTA 2 – Umožnění přebírání pouze identifikace provedené za 
fyzické přítomnosti identifikovaného nebo identifikace provedené 
prostřednictvím prostředku elektronické identifikace s vysokou úrovní 
záruky vydávaného a používaného v rámci kvalifikovaného systému. 
 
8.       Zajištění registrace povinných osob podle § 2 odst. 1 písm. h), § 
2 odst. 1 písm. l) a § 2 odst. 1 písm. m) AML zákona 

Bere se na vědomí. 
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VARIANTA 1 – Vnitřní diferenciace živnosti volné 
 
9.       Zajištění vhodnosti a způsobilosti, respektive bezúhonnosti osob 
v řídící funkci a skutečného majitele povinných osob podle § 2 odst. 1 
písm. h), § 2 odst. 1 písm. l) a § 2 odst. 1 písm. m) AML zákona a osob 
oprávněných k výkonu činnosti účetních poradců, vedení účetnictví 
nebo vedení daňové evidence 
VARIANTA 1 – Překážka provozování živnosti 
 
10.   Zajištění sankčního režimu členů profesních komor 
VARIANTA 2 – Zrušení výjimky pro členy profesních komor 
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2. D K využití prostředků pro elektronickou identifikaci v rámci 
identifikace klienta (§ 8a návrhu novely) 

 
Ust. § 8a nově upravuje identifikaci klienta bez jeho fyzické 
přítomnosti. Vzhledem k tomu že se zvažuje pouze identifikace 
občanským průkazem s čipem, která již neodpovídá možnostem 
nastaveným v rozvinutých zemích, navrhujeme zvážit a zakotvit spíše 
technicky neutrální řešení schopné reagovat v budoucnu na technický 
rozvoj a současně vyžadující patřičné organizační, technické a 
bezpečnostní podmínky způsobu pro ověření totožnosti prostřednictvím 
internetu nebo s využitím mobilního telefonu nebo jiného 
elektronického prostředku. 

Vysvětleno. 
Navržené legislativní řešení je technicky neutrální. Legislativní text 
pouze stanoví úroveň záruky, kterou prostředek pro elektronickou 
identifikaci musí splňovat (tj. organizační, technické a bezpečnostní 
podmínky způsobu pro ověření totožnosti). Skutečnost, že v rámci 
České republiky tyto parametry v současnosti splňuje pouze 
elektronický občanský průkaz, nemění nic na tom, že počet takovýchto 
prostředků může v budoucnosti stoupat. 

15
6. 

Asociace pro 
kapitálový trh 

3. D K zjednodušené identifikaci a kontrole (§ 13 odstavce 1 a 2 
návrhu novely) 

 
Ustanovení § 13 odst. 1 a 2 novely AML zákona upravují problematiku 
zjednodušené identifikace a kontroly klienta: „provést kontrolu klienta 
v rozsahu potřebném k účinnému řízení rizik“. Z textu však není patrné, 
jaký je rozsah této požadované kontroly na to, aby bylo dosáhnuto 
účinného řízení rizik. Navrhujeme proto uvést konkrétní opatření, 
kterými lze kontrolu provést, nebo toto ustanovení vypustit. 

Nevyhověno. 
 
Rozsah kontroly klienta v jednotlivých případech, kdy bude aplikována 
zjednodušená identifikace a kontrola klienta, vždy závisí na uvážení 
povinné osoby a musí vycházet z ní zpracovaného hodnocení rizik.  
Vzhledem k velkému množství velmi rozdílných činností, které 
jednotlivé povinné soby vykonávají, není možné toto určit jednotně 
v rámci zákona. 
Každopádně počítáme s tím, že k tomuto ustanovení bude zpracován 
Metodický pokyn, který se bude věnovat mimo jiné i požadavkům na 
rozsah kontroly klienta podle § 13. 
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4. D Ověřování obchodních protistran 
 

Domnívali jsme se, že tato novelizace přinese změnu 
v ověřování obchodních protistran v tom smyslu, že toto nebude po 
povinných osobách nadále požadováno. Takovou změnu by měla 
zřejmě reflektovat změna ust. § 4 odst. 2 AML zákona, které má nově 
znít: „Obchodním vztahem se pro účely tohoto zákona rozumí smluvní 

Vysvětleno. 
Cílem změny v § 4 odst. 2 je vyjasnit, na které činnosti povinných osob 
povinnosti vyplývající z AML zákona dopadají. Přestože z § 54 odst. 
1 vyplývá, že se jedná pouze o činnosti, které jsou předmětem jejich 
podnikání, povinné osoby vykonávají řadu dalších činnosti, které 
nemusí být z hlediska AML/CFT relevantní. Navrhované ustanovení 
tedy jednoznačně stanoví, že povinnosti vyplývající z tohoto zákona se 
vztahují pouze na ty činnosti povinných osob, pro které jsou povinnými 
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vztah mezi povinnou osobou, která jedná jako taková, a jinou osobou, 
jehož účelem je nakládání s majetkem této jiné osoby nebo poskytování 
služeb této jiné osobě, jestliže je při vzniku smluvního vztahu 
s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že bude trvající nebo bude 
obsahovat opakující se plnění.“ 

Jsme toho názoru, že z výše uvedené formulace nevyplývá zcela 
jasně záměr vyloučit z dopadů AML zákona obchodní protistrany 
(konkrétně jde o to, aby obchodní protistrana fondu, odlišná od 
investora, nebyla stižena povinnostmi dle AML zákona). Domníváme 
se, že výklad zákona a zejména praktické naplnění daného ustanovení 
bude komplikované, neboť není jasné na které obchodní vztahy tedy 
bude dopadat. Proto bychom uvítali formulaci, která postaví najisto 
vyloučení obchodních protistran ve vztahu k AML povinnostem, tj. 
aby takové vyloučení bylo explicitní.  

osobami nebo v rámci oprávnění, které v souladu s § 2 AML zákona 
jejich statut povinné osoby zakládá (například pokud banka bue 
uzavírat smlouvu s úklidovou firmou, povinnosti z AML zákona se na 
tento obchodní vztah nevztahují). 
 
Cílem rozhodně nebylo obecně vyloučit ověřování obchodních 
protistran. Je nezbytné v rámci činnosti každé povinné osoby vždy 
pečlivě stanovit, které subjekty jsou pro ní v postavení klienta a vůči 
kterým tedy je nutné AML povinnosti aplikovat (např. pro realitního 
zprostředkovatele je klientem jak kupující, tak prodávající, bez ohledu 
na to, s kým má uzavřenou smlouvu o zprostředkování). 
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5. D K ustanovení § 11 odst. 7  
 
V současné době je ve smyslu § 11 odst. 7 proces převzetí identifikace 
upraven tak, že jeho součástí je kromě poskytnutí průkazů 
osvědčujících totožnost, rovněž doklad o existenci platebního účtu a 
provedení první platby z tohoto účtu. Novelou zákona se navrhuje 
posílit vazbu mezi disponentem účtu a klientem zavedením dvou změn 
oproti stávající úpravě.  

 

-          První změnou je podmínka, že první platba ze smlouvy musí být 
provedena ve směru od klienta k povinné osobě. Tím se má vyloučit 
riziko, že na straně klienta dojde k přehlédnutí nebo ignoraci příchozí 
kontrolní platby. 

 

-          Druhou změnou je požadavek, aby klient uvedl do zprávy pro 
příjemce informaci o účelu kontrolní platby, o účelu identifikace 
a označení povinné osoby.  

-           
1.       Výše uvedený postup však nelze aplikovat v praxi. Praxe 

ukazuje, že je nejprve nutné získat identifikační údaje z dokladu 
totožnosti popř. z podpůrného dokladu, následuje předložení 
dokladů potvrzující existenci účtu, provedení platby. Až po 
provedení všech kontrol (PEP, sankční seznamy, interní blacklisty 
atp.) je možné s žadatelem uzavřít smlouvu. Jedná se tedy o časový 
nesoulad mezi předložením dokladu totožnosti, vytěžením 

Vysvětleno. 
Ad 1. 
Nesouhlasíme s tezí, že by z důvodu časového nesouladu nebylo možné 
provést touto metodou identifikaci. Návrh se v tomto směru drží 
principů stávající úpravy, jež je v praxi hojně využívána. 
 
Je třeba dát zapravdu připomínkovému místu v tom, že ne všechny 
banky opatřují jimi vydávané elektronické výpisy prvkem zajišťujícím 
původ a integritu dat. Tento problém je však kompenzován tím, že ve 
většině případů lze existenci účtu vedeného u úvěrové instituce nebo u 
zahraniční úvěrové instituce působící na území členského státu 
Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor 
prokázat již pouhým provedením kontrolní platby.  
 
Podle našeho názoru riziko přehlédnutí příchozí platby klientem zcela 
zanedbatelné není. Danou metodu identifikace v současné době 
oslabuje i to, že vůle klienta být identifikován se dovozuje z jeho 
omisivního jednání, tedy z toho, že se nebrání příchozí platbě. 
 
Pokud jde o požadavek na text uváděný ve zprávě pro příjemce, jde o 
zásadní opatření, od nějž se očekává, že eliminuje většinu stávajících 
případů napadení předmětné identifikační metody, přičemž v praxi se 
takové případy hojně vyskytují. 
 
Domníváme se, že je přiměřené požadovat po klientovi opsání nebo 
zkopírování dotyčného textu, přičemž je nutno zdůraznit, že se jedná o 
opatření, které v první řadě chrání klienta samotného, přičemž tento je 
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informací a provedením platby. 
 
Klient musí hodnověrným způsobem prokázat existenci účtu vedeného 

na jméno klienta. Nutné je zdůraznit, že ne všichni vydávají 
klientům výpis z účtu, který je elektronicky podepsán. Jedná 
se  zejména jen největší bankovní ústavy. Tento přístup řeší spíše 
jen problém vzniku civilního podvodu nikoliv AML. 

 
Riziko, že na straně klienta dojde k přehlédnutí nebo ignoraci příchozí 

kontrolní platby je v praxi zcela zanedbatelné a z hlediska 
proporcionality proto nevyžaduje novou regulaci/změnu. Zároveň 
je neúměrně zatěžující, aby žadatel v online procesu vyplňoval v 
popisu platby účel platby směřující k identifikaci podle AML 
zákona, např. jako „identifikace – zákon č. 253/2008 Sb., otevření 
běžného účtu u banky B, Jan Novák“. Klienti jsou obecně přetíženi 
požadavky na spolupráci při plnění regulatorních požadavků a 
často na ně reagují s nevolí, což demonstrují škádlivými anebo 
v lepším případě odbytými údaji, na což pak musí instituce 
reagovat a opatření se míjí účinkem.  

 
S tím, že tzv. „ověřovací“ platbu zasílá úvěrová instituce klientu nebyl 

zaznamenán žádný problém ze strany klienta či povinné osoby. 
 
2.       Požadavek na vyplnění informace doprovázející tzv. ověřovací 

platbu jen v případech, kdy to umožňuje platební systém 
považujeme za nedbytečný. Je zřejmé, že vyplňování pole „zpráva 
pro příjemce“ (jak se v praxi toto pole nejčastěji nazývá) bude mít 
dva režimy, které budou závislé na tom, zda původní banka má 
toto pole integrováno do svého platebního systému. Současně je 
potřeba zdůraznit, že akceptovány jsou ověřovací platby ze všech 
úvěrových institucí v EU, EHS a CH. Není tedy ani možné, aby 
identifikující banka měla znalost o tom, který platební systém 
vyplnění informací umožňuje, a který ne. V důsledku tak nebude 
možné odhalit případy, kdy mělo dojít k vyplnění, jelikož to bylo 
možné. Je zřejmé, že navrhovaná úprava nemůže plnit svůj 
účel.       

 
Máme pochybnost o tom, že tyto informace doprovázející tuzemskou 

platbu jsou automaticky vytěžovány a vyhodnocovány. Z hlediska 
povinných osob to pravděpodobně bude znamenat navýšení 
administrativní zátěže na manuální zpracování plateb. Tato zátěž 
není vyvážena odpovídajícím přínosem (viz shora).  

ve většině případů spotřebitelem a zároveň to bude on, na koho nejvíce 
dopadnou následky případného zneužití identity. 
 
Ad. 2 
Ve většině případů platební systém zaslání zprávy pro příjemce 
umožňuje. Podmínění požadavku na doprovázení kontrolní platby 
deklarací ve zprávě pro příjemce tím, že touto funkcionalitou daný 
platební systém disponuje, představuje jen jakousi pojistku, zajišťující, 
že ani v těchto ojedinělých případech, kdy platební systém tuto 
funkcionalitu nenabízí, nebude použití uvedené identifikační metody, 
byť v daleko rizikovější formě, zcela vyloučeno. 
Pokud povinná osoba nechce vynakládat úsilí na rozlišení případů, kdy 
kontrolní platbu nedoprovází zpráva pro příjemce z důvodů plynoucích 
z nastavení pravidel platebního systému a případů, kdy je tomu tak z 
důvodu pokusu o zneužití identity, nic jí nebrání, aby od klientů vždy 
požadovala zaslání deklarace ve zprávě pro příjemce, a to bez ohledu na 
použitý platební systém. 
 
Pokud jde o upuštění od požadavku na podpůrný doklad, pak 
navrhovaná úprava umožňuje, aby povinná osoba například 
z prohlášení klienta předběžně zjistila informace, z nichž lze učinit 
závěr o tom, zda předmětný platební systém zaslání zprávy pro 
příjemce umožňuje (například že platba proběhne z české banky, 
z čehož lze odvodit, že proběhne skrz CERTIS, který tuto funkcionalitu 
má). 
Pokud jde o automatické vytěžování zprávy pro příjemce, je situace 
obdobná jako v případě již stávajícího vytěžování kopie průkazu 
totožnosti, kdy navíc nejde o strojově čitelná data. Vytěžování této 
informace navíc povede k eliminaci hojných případů, kdy je z klienta 
vylákáno provedení kontrolní platby, například pod záminkou 
prokázání existence účtu pro zasílání odměny z brigády, aniž by tento 
měl tušení o tom, že se ve skutečnosti platbou identifikuje vůči povinné 
osobě ve smyslu AML zákona. Požadavek na zahrnutí textu do zprávy 
pro příjemce je tedy podle našeho názoru přiměřený případným 
obtížím, jež může vyvolat. 
Vedle toho lze uvést, že návrh navíc ve svém § 8a umožňuje spoléhat 
při první identifikaci na kvalifikovaný systém elektronické identifikace, 
který je navržen pro čistě automatizované použití. 
 
Ad. 3 
Připomínka patrně naráží na v některých státech používanou tzv. 
videoidentifikaci. Tato metoda je však spojena s rizikem podvržení 
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Usnadnění tj. upuštění od podpůrného dokladu, v případě, že ověřovací 

platba obsahuje údaje o zasilateli rovněž nelze využít. V době, kdy 
klient předkládá požadovanou dokumentaci, ještě povinná osoba 
neví, v jaké instituci má daný žadatel účet a zda jeho banka 
„podporuje“ zasílání informaci o majiteli účtu. 

 
3.       V EU prostředí bez obchodních hranic přímo podporuje 

flexibilnější a ohleduplnější řešení jiných členských států.  
 
Dodáváme, že požadavek vychází výlučně z národního nahlížení na 

technické řešení. Není vyžadované právem EU.  
 
Hlavním cílem tohoto opatření je ověření existence daného účtu, čímž 

je dosaženo provedením platby bez ohledu na její směr. 

falešné identity na základě manipulace videa, kdy dojde k animaci 
údajů na průkazu totožnosti, nebo dokonce zneužití identity existující 
osoby, kdy je animován nejen průkaz totožnosti, ale i obličej 
identifikovaného (tzv. deepfake). Vedle toho je tato metoda pro klienta 
zatěžující v tom, že musí po dobu zhruba pěti minut reagovat na dotazy 
živého operátora či aplikace a různě se s průkazem totožnosti 
pohybovat, aby byla vyloučena možnost, že video bylo animováno 
předem, tedy nikoli v reálném čase. Navíc musí být po celou dobu 
zajištěn kvalitní datový přenos a světelné podmínky. I tato metoda tedy 
má z pohledu klienta svá úskalí. Porovnáme-li tuto metodu 
s provedením identifikace metodou podle § 11 odst. 7, která od klienta 
zásadně požaduje jenom pořízení kopie průkazu totožnosti, uzavření 
smlouvy a provedení první platby (případně i v režimu okamžité 
platby), k níž dopíše krátký text, lze říci, že tato metoda v mnoha 
ohledech překonává videoidentifikaci nejen pokud jde o bezpečnost, ale 
i pokud jde o přívětivost pro klienta. 
Do budoucna lze navíc očekávat, že převládne identifikace prostředkem 
s vysokou úrovní záruky vydávaným v rámci kvalifikovaného systému 
elektronické identifikace, jež nad výše uvedenými metodami vítězí jak 
na poli bezpečnosti, tak na poli přívětivosti a nákladů pro klienta a pro 
povinnou osobu. 
 
Dále je nutno poukázat na navrhovanou úpravu § 13, která umožňuje ve 
všech nízkorizikových situacích využívat zjednodušenou identifikaci, 
kdy je její provádění limitováno pouze tím, aby se ve vztahu k dané 
situaci jednalo o postup vhodným způsobem zjišťující identifikační 
údaje klienta. V situacích, které jsou z pohledu legalizace výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu zjevně nízkorizikové tedy 
návrh nabízí maximální flexibilitu. Na druhou stranu, jde-li o ostatní 
situace, je nutno trvat na principu, že první identifikace musí 
proběhnout způsobem v AML zákoně výslovně uvedeným, přičemž 
mezi takové způsoby patří pouze metody zajišťující odpovídající míru 
bezpečnosti. 
 
Lze tedy uzavřít, že návrh z hlediska flexibility za úpravou v jiných 
státech nezaostává. 

15
6. 

Asociace pro 
kapitálový trh 

6. D K ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb.  
 
Návrh novely zákona 253/2018 Sb. nově doplňuje ustanovení § 16 
odst. 1 takto: „Povinná osoba uchovává způsobem, který zajistí 
průkaznost jednotlivých obchodů a postupů s nimi spojených, po dobu 
10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu 

Vyhověno jinak. 
 
Na základě této, ale i dalších připomínek, nicméně navrhujeme 
reformulovat § 16 následujícím způsobem, tak aby na jedné straně 
nedocházelo k přílišné administrativní zátěži, ale zároveň abychom 
dostáli požadavkům mezinárodních standardů: 
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s klientem.  
písm. 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, a 
písm. f) záznamy o veškeré komunikaci s klientem vedené v rámci 
obchodu nebo obchodního vztahu včetně informací o případných 
obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta“ 
 
Důvodová zpráva k písm. e) pouze stručně uvádí, že jde o novou 
povinnost uchovávat informace o všech krocích uskutečněných v rámci 
kontroly klienta. V tomto případě informace týkající se procesů uvnitř 
povinné osoby. 
 
Písm. f) zavádí nově povinnost uchovávat záznamy o veškeré 
komunikaci s klientem, včetně informací o případných obtížích v rámci 
identifikace a kontroly klienta. Tyto záznamy mohou být v případě 
zpětné rekonstruovatelnosti případu legalizace výnosů z trestné činnosti 
či financování terorismu významným mezičlánkem. 
 
1.       Návrh v případě písm. e) zcela pomíjí fakt, že řada povinný osob 

musí dle sektorových zákonů zavést a udržovat funkční řídící a 
kontrolní systémy (ŘKS). Součástí ŘKS jsou i vnitřní předpisy, 
které detailně a komplexně popisují procesy uvnitř povinných 
osob.  

 
Povinné osoby spadající do působnosti vyhlášky 163/2014 Sb., o 
výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry jsou povinny mj. dle ustanovení § 10 odst. 1 zajistit, 
že požadavky stanovené na ŘKS a jeho součásti a postupy povinné 
osoby k jejich splnění a při výkonu dalších činností jsou promítnuty do 
vnitřních předpisů povinné osoby a konsolidačního celku. Tyto povinné 
osoby jsou navíc povinny přihlížet k vývoji prostředí, v němž 
podnikají, včetně vývoje v oblasti řádné správy a řízení.  
 
Zavedení nové povinnosti tak, jak je navrhováno v písm. e) 
považujeme za nadbytečné a pro povinné osoby bude znamenat pouze 
zvýšení administrativní zátěže. Nevidíme v tomto návrhu ani možnost 
zvýšení účinnosti boje proti ML/FT.   
 
U povinných osob, které mají zavedený ŘKS nevidíme důvod pro 
zavádění nového požadavku, neboť u těchto osob není problém se 

 

 „§ 16 

Uchovávání údajů povinnou osobou 

(1) Povinná osoba uchovává způsobem a v rozsahu, který zajistí 
průkaznosx;t jednotlivých obchodů a postupů s nimi spojených, po 
dobu 10 let od uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo 
od ukončení obchodního vztahu s klientem  
a) identifikační a další údaje získané podle § 8 odst. 1 až 3 v rámci 

identifikace klienta nebo na základě přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího informace doprovázející bezhotovostní 
převody peněžních prostředků20), 

b) kopie dokladů předložených k identifikaci, byly-li pořizovány, 
c) údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci klienta, 
d) informace a kopie dokumentů získané v rámci kontroly klienta 

podle § 9, 
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 
obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta, 

e) záznamy o veškerých krocích uskutečněných v rámci identifikace a 
kontroly klienta, včetně informací o případných obtížích 
souvisejících s těmito kroky, 

f) záznamy o postupu při posouzení a stanovení rizikového profilu 
klienta, včetně volby odpovídajících opatření užitých vůči 
klientovi a při posouzení skutečností souvisejících s podáním 
oznámení o podezřelém obchodu, 

e) g) dokumenty odůvodňující výjimku z identifikace a kontroly klienta 
podle § 13a a 

f) h) v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci 
nebo číslo jednací rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka. 

 
        (2) Údaje a doklady o obchodech spojených s povinností 

identifikace uchovává povinná osoba 10 let po uskutečnění 
obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu. 

 
       (3) Povinná osoba uchovává údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBMFJ5PRY)



 
 
 

zpětnou vysledovatelností a rekonstruvatelností procesů. Navíc 
v případě šetření, jakým způsobem povinná osoba v konkrétním 
případě postupovala, bude vždy správní či jiný veřejný orgán srovnávat 
soulad skutečného postupu s vnitřními předpisy a jejich soulad 
s požadavky obecně závazných právních norem. Požadavek na 
zaznamenávání procesů uvnitř povinné osoby je v těchto případech 
nadbytečný.   
 
2.       Navrhované znění písm. f) z našeho pohledu významným 

způsobem zasahuje do oblasti ochrany osobních údajů. Podle čl. 5 
odst. 1 písm. c) Nařízení (EU) 2106/679 (GDPR) platí, že: „Osobní 
údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný 
rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány 
(„minimalizace údajů“)“     

 
UOOU ve svém rozhodnutí ze dne 21.3.2019, č.j. UOOU-10138/18-8 
uložil pokutu 250 000 Kč, mj. za to, že subjekt uchovával veškeré 
záznamy telefonních hovorů s klienty, kteří s ním měli uzavřenou 
rámcovou smlouvu o poskytování bankovních produktů a služeb, a to 
po dobu trvání smlouvy a dále po dobu dalších 10 let od ukončení 
obchodního vztahu. Toto jednání kvalifikoval UOOU jako porušení 
zásady minimalizace údajů.  
 
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že navrhovaná úprava je v rozporu 
s výše uvedenou zásadou minimalizací údajů a ve svém důsledku 
vystavuje adresát těchto norem značné nejistotě, jelikož AML se snaží 
rozšiřovat množství údajů (i osobních), která jsou povinné osoby 
povinny zjišťovat a uchovávat, naopak zásada minimalizace jde zcela 
opačným směrem. 
 
3.       Návrh uchovávat záznamy veškeré komunikace s klientem je 

popsán velice obecně, není zřejmé, jakou formou by tyto záznamy 
měly být uchovávány. Otázkou tak je, zda bude nutné uchovat 
přímo nahrávky telefonních hovorů, nebo bude zásadním 
způsobem zvýšena administrativní zátěž povinných osoby a budou 
vyžadovány přepisy těchto hovorů. 

 
4.       Návrh také blíže nestanoví, zda by bylo nutné pořizovat a 

uchovávat záznamy ze všech komunikačních kanálů (ústní, 
telefonická, e-mailová, listinná, sociální sítě atd.)    

 
Případné vyžadování samostatných záznamů by znamenalo nárůst 

způsobem a v rozsahu, který zajistí průkaznost jednotlivých 
obchodů a postupů s nimi spojených. 

(34) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. i) a j) uchovává 
údaje a doklady po dobu 10 let po ukončení obchodu nebo obchodního 
vztahu, byla-li hodnota obchodu 10 000 EUR nebo vyšší; v ostatních 
případech 5 let po ukončení obchodu. 

(45) Lhůta podle odstavců 1 až 3 začíná běžet prvním dnem 
kalendářního roku měsíce následujícího po roce měsíci, ve kterém byl 
uskutečněn poslední úkon obchodu známý povinné osobě. Po uplynutí 
této lhůty zajistí příslušný správce výmaz uchovávaných údajů a zničení 
dokladů.“ 

Příslušná část DZ bude změněna takto: 

„K písmeni e) 

Nově se stanoví povinnost uchovávat informace o všech krocích 
uskutečněných v rámci identifikace a kontroly klienta, včetně informací 
o případných obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta. Na 
rozdíl od nově navrhovaného znění písmene f) obsahuje toto písmeno 
informace týkající se procesů uvnitř povinné osoby. 

K písmeni f) 

Navrhovaná úprava nově zahrnuje mezi povinně uchovávané údaje 
rovněž záznamy o veškeré komunikaci s klientem vedené v rámci 
obchodu nebo obchodního vztahu, včetně informací o případných 
obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta.  
Výslovně se stanoví povinnost uchovávat záznamy o procesu rizikové 
kategorizace klienta. Tyto záznamy mohou být v případě zpětné 
rekonstruovatelnosti případu legalizace výnosů z trestné činnosti 
či financování terorismu významným mezičlánkem.“ 
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administrativní zátěže, přičemž v praxi by bylo těžko ověřitelné, zda 
takové záznamy podávají důvěryhodný obraz skutečnosti, zejména 
v případech ústní komunikace.  
 
Navíc některé povinné osoby by se dostaly do situace, kdy by jim byla 
stanovena paralelně povinnost uchovávat kompletní záznamy 
telefonních hovorů, včetně hovorů s potenciálními klienty (viz. § 17 
zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve spojení s názorem ČNB 
Rozsah nahrávané komunikace se zákazníky ve smyslu ustanovení čl. 
16(7) MiFID II), a to po dobu alespoň 5, resp. 7 let a současně 
pořizovat záznamy o této komunikaci a tyto záznamy uchovávat po 
dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního 
vztahu.  
 
Současná podoba návrhu písm. f) hovoří o veškeré komunikaci, je ale 
nutné uvést, že komunikace mezi povinnou osobou a klientem může 
mít řadu různých podob, např. vznik, změna či zánik obchodního 
vztahu, servisní požadavky, marketingová a reklamní komunikace, 
zdvořilostní komunikace apod. Přičemž u všech lze vidět spojení 
s obchodním vztahem, tedy lze dovodit povinnost uchovávání. 
Nedomníváme se, že by všechny druhy komunikace měly být 
uchovávány, neboť u některých způsobů komunikace nelze očekávat, 
že by byly významným mezičlánkem v boji proti ML/FT.  
   
Návrh 
Navrhujeme zachování současného stavu. 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

1. Z K bodu 22 § 4 odst. 4 
Požadujeme ustanovení přepracovat. 
 
Odůvodnění: 
K uvedenému ustanovení upozorňujeme na tyto skutečnosti:  
Ustanovení § 4 předpokládá, že skutečným majitelem budou oba druhy 

zde definovaných skutečných majitelů, přičemž AML směrnice ve 
svém čl. 3 odst. 6 hovoří o jednom nebo druhém. Anglické znění 
stanoví "and/or". Z jazykového výkladu je tak zřejmé, že směrnice 
nepracuje s tím, že by to byly oba dva typy současně.  

Navržené ustanovení považujeme za nepřiměřeně široké, a to i z 
pohledu požadavků čl. 3 odst. 6 AML směrnice, zároveň 
upozorňujeme na pojmosloví – pojmy "převážný vliv" a 
"rozhodující prospěch“, které jsou zde používány, nejsou 
používány v návrhu zákona o skutečných majitelích. Důvodová 
zpráva k § 4 tyto pojmy žádným způsobem nepřibližuje. Tato 

Vyhověno částečně. 
Anglický výraz and/or  má význam inkluzivního or, jde tedy o 
slučovací poměr. Proto je výraz pravdivý tehdy, pokud 

1. jsou pravdivé obě podmínky 
2. je pravdivá jen jedna podmínka. 

 
Proto je nezbytné, aby byly zjišťovány oba typy skutečných majitelů – 
jak skutečný majitel právnické osoby nebo právního uspořádání, kteří 
jsou dohledatelní v evidenci skutečných majitelů, tak i skutečný majitel 
transakce, který se nikde evidovat nebude. 
 
Problematičnost zjišťování skutečného majitele transakce je 
kompenzována i tím, že se v § 9 odst. 3 stanoví, že zjišťování 
skutečného majitele se provádí v rozsahu potřebném k posouzení 
možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování 
terorismu. 
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skutečnost může v praxi způsobit poměrně zásadní výkladové 
potíže povinným osobám.   

Považujeme za matoucí rozdělení toho, že v AML zákoně se uvažuje o 
skutečném majiteli dle nově navrženého zákona o evidenci 
skutečných majitelů a dále jakémsi kvazi-majiteli, který v registru 
nebude evidován, ale kterého bude povinná osoba muset řádně 
ztotožnit (§ 9 odst. 2 písm. b)) a dále s ním pracovat jako se 
skutečným majitelem.  

V této souvislosti nám není zřejmé, jak lze hodnověrně ověřit, kdo je 
osobou dle písm. b). Např. je-li na pojistné smlouvě zřizována 
vinkulace nebo zástavní právo ve prospěch hypoteční banky, je 
poté podle odst. b.) skutečným majitelem skutečný majitel banky, v 
jejíž prospěch je zástavní právo zřizováno? 

Dále není zřejmé, jak postupovat v situaci, kdy tuto osobu, která má z 
uzavření obchodu převážný prospěch, vůbec nelze dohledat. 

Toto rozlišení bude zároveň v praxi způsobovat problémy například i s 
oznamováním nesrovnalostí ve smyslu § 15a. 

Považujeme za vhodné, aby platila definice uvedená v zákoně o 
evidenci skutečných majitelů a v AML zákoně bylo pouze uvedena 
podmínka, že povinná osoba se nesmí spolehnout na vyhodnocení 
skutečného majitele provedené klientem, což požaduje i AML 
směrnice. 

Zásadní připomínka. 

 
Vymezení skutečného majitele transakce bylo v návaznosti na 
připomínku ČNB reformulováno tak, že nyní zní: „b) fyzická osoba, za 
kterou se obchod provádí“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud nebude možné osobu, za kterou se obchod provádí, možné vůbec 
dohledat, pak jsou možné dva postupy. První vychází z toho, že taková 
osoba podle přesvědčení povinné osoby neexistuje, pak se toto pouze 
poznamená. 
Druhý vychází z toho, že tato osoba podle podezření povinné osoby 
existuje. Pak musí klient podle § 9 odst. 7 poskytnout součinnost. 
Pokud ji neposkytne, je to důvodem k postupu podle § 15 odst. 1 písm. 
a) bodu 3 (neuskutečnění obchodu). 
 
Oznamování nesrovnalostí v evidenci skutečných majitelů je spojeno 
pouze se skutečným majitelem právnické osoby či právního uspořádání, 
kteří jsou v této evidenci vedeni, nikoli se skutečným majitelem 
transakce. 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

2. D Nad rámec návrhu - k § 5 odst. 1 písm. a) 
Doporučujeme nahradit slova „nebo jiný pobyt“ slovy „,nebyl-li 

ohlášen nebo povolen, adresu bydliště“ a za slova „jde-li o“ vložit 
slova „obchodní vztah nebo obchod s“.  

 
Odůvodnění: 
První změna má za cíl postavit najisto, že trvalý pobyt má přednost 

před jinými formami adres, které však vesměs nejsou pobytového 
charakteru a odpovídají běžnému zahraničnímu standardu i textu 
AML směrnice, která stejně jako jiné předpisy EU pracuje s 
pojmem „bydliště“. 

Druhá navrženou změnu navrhujeme z důvodu, že pokud vystupuje 
fyzická osoba v obchodním vztahu nebo obchodu jen jako prostý 
občan, pak je pro povinnou osobu těžko zjistitelné, že jde zároveň 
o podnikatele, a tedy že je třeba zaznamenat i další identifikační 
údaje, které jsou pro daný účel i nadbytečné. 

Ad 1: Nevyhověno. 
Již ze současného znění vyplývá, že informace o pobytu musí danou 
osobu identifikovat. Musí se proto jednat o ověřitelnou informaci, např. 
z příslušných dokladů. Již z tohoto vyplývá preference trvalého pobytu, 
který je v případě českých rezidentů zapsán v občanském průkazu nebo 
povolení k trvalému pobytu. V případě osoby, která nemá žádný 
formální pobyt, se eviduje skutečné bydliště. 
 
Pro vyloučení všech pochybností bude tato informace zveřejněna i 
v metodickém materiálu vydaném FAÚ. 
 
Ad 2: Vysvětleno. 
I bez Vámi navrhované úpravy se podnikající fyzická osoba za takovou 
považuje pouze, pokud obchod nebo obchodní vztah souvisí s její 
podnikatelskou činností. Tento princip platí napříč právním řádem: v 
občanském právu se osoba při nákupu rodinné dovolené považuje za 
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spotřebitele, i pokud má živnostenské oprávnění; v přestupkovém právu 
odpovídá osoba, která přestupek spáchala bez souvislosti se svým 
podnikáním pouze jako běžná fyzická osoba; atp. 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

3. Z K bodu 27 § 5 odst. 1 písm. b) bodu 3 
Požadujeme vypustit slova „nebo ovládající osobou této právnické 

osoby“. 
 
Odůvodnění: 
Změnu navrhujeme z důvodu, že požadavek je znovu zahrnut v 

kontrole, kde se pracuje se zjišťováním vlastnické a řídící struktury 
při ověřování skutečného majitele, a proto jej navrhujeme při 
identifikaci vypustit. 

Při zachování stávajícího znění upozorňujeme na výkladové nejasnosti. 
V případě propojení více obchodních korporací je tedy povinnost 
identifikovat korporaci, která je členem statutárního orgánu, a 
zároveň ovládající korporaci, nebo postačuje pouze jedna z nich? 
Co když se jedná o totožnou korporaci? 

V rámci předložené novelizace se u pojmu ovládající osoby vyskytuje 
dvojí způsob výkladu – DZ k tomuto ustanovení odkazuje na § 74 
ZOK, přičemž v navržené změně § 13d zákona č. 164/2013 se 
výklad pojmu odkazuje na předkládaný návrh zákona o evidenci 
skutečných majitelů. 

Zásadní připomínka. 

Vyhověno. 
Lze souhlasit, že navrhované znění daného ustanovení není zcela 
jednoznačné. Zjišťování identifikačních údajů u ovládající osoby 
právnické osoby by mohlo v praxi přinést výkladové nejasnosti a 
aplikační problémy. Nadto s ohledem na všechna další AML opatření, 
která musí povinná osoba vůči klientům uplatnit, lze označit tento 
požadavek za nadbytečný. AML směrnice identifikaci ovládajících osob 
právnických osob nepožaduje. Slova „nebo ovládající osobou této 
právnické osoby“ byla proto z předmětného ustanovení vypuštěna. 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

4. D Nad rámec návrhu – k § 5 odst. 2 
Doporučujeme rozšířit uvedený demonstrativní výčet o položky „stát 

daňové rezidence a daňové identifikační číslo“. 
 
Odůvodnění: 
Ačkoliv jsme si vědomi, že se jedná o demonstrativní výčet, 

doporučujeme výslovně doplnit navrhované položky, které se 
zjišťují a zaznamenávají podle DAC2/CRS. Směrnice EU s 
propojením těchto dvou systémů počítají a toto umožní povinným 
osobám zahrnout tyto údaje jednodušeji i do AML režimu zejména 
pokud jde o lhůty jejich uchovávání. 

Nevyhověno. 
Vzhledem ke skutečnosti, že předmětné ustanovení obsahuje 
demonstrativní výčet dalších údajů sloužících k identifikaci, 
nepovažujeme pro účely AML zákona za nezbytně nutné zasahovat do 
legislativního textu zákona. Pod předmětné ustanovení lze zcela 
bezpochyby subsumovat rovněž identifikační údaje vyžadované na 
základě jiných právních předpisů. 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

5. D K bodu 34 § 7 odst. 3 
Doporučujeme upravit novelizační bod tak, že se nově ustanovení 

odstavce 3 zrušuje. 
 
Odůvodnění: 
Jsme přesvědčeni o vhodnosti řešit povinnosti specifické pro životní 

pojištění v samostatném ustanovení, například v novém § 25b, 
jehož znění navrhujeme dále. 

Nevyhověno. 
V podrobnostech viz vypořádání připomínky č. 27. 
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16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

6. D K bodu 35 § 8 odst. 1 písm. b) 
V rámci zachování právní jistoty navrhujeme ustanovení upravit 

následovně: 
„provede identifikaci svěřenského správce nebo osoby jím zmocněné 

jednat na účet svěřenského fondu“. 
 
Odůvodnění: 
Svěřenský fond ve smyslu NOZ není osoba, nejde tedy jednat za něj, 

nýbrž pouze na jeho účet (§ 1401 NOZ). 
Stejná připomínka platí i pro § 8 odst. 1 písm. c). 

Vyhověno jinak. 
Do společných a závěrečných ustanovení bylo vloženo obecné pravidlo 
v podobě nového § 54 odst. 10, který zní: „(10) Pro účely tohoto 
zákona se jednáním za klienta rozumí rovněž jednání svěřenského 
správce v rámci správy svěřenského fondu.“. 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

7. Z K bodu 38 § 8 odst. 6 písm. b) 
Požadujeme vyjasnit nebo zcela vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Je třeba postavit na jisto, jaká osoba ve vlastnické struktuře představuje 

možnou kritickou expozici, kterou je třeba zahrnout do tohoto 
procesu prověřování. 

Není možné u klienta, který je součástí rozsáhlé skupiny (a kterou 
povinná osoba zná proto, že zjišťovala její vlastnickou a řídící 
strukturu) prověřovat všechny osoby. Na takovouto aktivitu nejsou 
u povinných osob připraveny ani technické prostředky ani 
dostatečné lidské zdroje.  

Ani americký OFAC nepožaduje ověřování bez nastavení prahové 
hodnoty vlivu. OFAC běžně využívá 50% podíl pro osoby uvnitř 
struktury, byť u skutečných majitelů jde až na hranici 10% podílu. 

Povinnost nevyplývá ani z textu AML směrnice, která počítá pouze s 
prověřováním skutečného majitele, zda nepodléhá sankcím. 

V této souvislosti je nutné se stejným pohledem podívat i na ustanovení 
§ 6 odst. 2 písm. a). 

Dále k tomuto ustanovení uvádíme, že nám není zřejmý výklad textu 
„pokud je povinné osobě známa“. V DZ se uvádí: „V souvislosti s 
uplatňováním mezinárodních sankcí je třeba toto zjišťovat rovněž u 
jiných osob ve vlastnické struktuře klienta (neznamená to však, že 
je nutné zjišťovat všechny fyzické osoby ve vlastnické struktuře 
klienta).“ 

Znamená to, že si má povinná osoba údaje o vlastnické struktuře 
zjišťovat z rejstříků a dostupných záznamů, nebo postačuje zjištění 
od klienta (resp. lze toto rozhodnout na základě rizikovosti jako u 
zjišťování skutečného majitele podle § 9 odst. 2 písm. b) bodu 1)? 

Zásadní připomínka. 

Nevyhověno. 
Je nutné vycházet ze zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 
sankcích, který v § 5 odst. 2 písm. c) stanoví, že v  sankce mohou 
spočívat v zákazu nebo omezení jakéhokoli poskytování peněžních 
prostředků, investičních nástrojů nebo jiných cenných papírů, nebo 
finančních anebo ekonomických zdrojů subjektu, na který se vztahují 
mezinárodní sankce, nebo osobě, na kterou se vztahují mezinárodní 
sankce.  
 
Samozřejmě vždy je nutné zkoumat každou situaci ad hoc, což 
znamená vzít v potaz, jaké jsou konkrétní sankce vztahující se na daný 
subjekt a jaké má daná osoba postavení ve vlastnické a řídicí struktuře. 
Nicméně, tuto skutečnost lze zkoumat pouze po zjištění, že se v této 
struktuře nachází osoba, na kterou se vztahují mezinárodní sankce. 
Neznamená to, že je nutné zjišťovat všechny fyzické osoby ve 
vlastnické struktuře klienta. Nicméně by bylo jistě obtížně obhajitelné, 
kdyby povinná osoba měla danou osobu zjištěnou, nicméně nezjistila 
by, že se na ní vztahují sankce.  
 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

8. D K bodu 39 § 8 odst. 7 
Požadujeme uvést ustanovení odst. 7 věty druhé ve znění „Ověření lze 

Nevyhověno. 
Tato možnost vyplývá i z námi navrženého znění, a to použitím slova 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBMFJ5PRY)



 
 
 

provést i bez fyzické přítomnosti těchto osob. Při jednání vedeném 
elektronickými prostředky není vyžadováno použití 
kvalifikovaného systému elektronické identifikace podle zákona o 
elektronické identifikaci.“. 

 
Odůvodnění: 
Část věty druhé za spojkou „a“ evokuje, že by mohlo jít pouze o 

elektronický způsob, přičemž následné jednání může být vedeno i 
jinak, třeba tradiční korespondenční formou. Proto navrhujeme 
z důvodu zachování právní jistoty rozdělit tuto větu do dvou 
samostatných vět. 

„rovněž“. Pro úplnost uvádíme, že § 8 byl upraven pro lepší 
srozumitelnost a nyní zní: 

„§ 8 

Provádění identifikace 

(1) První identifikaci klienta, který je fyzickou osobou, a každé 
fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou, 
provede povinná osoba za fyzické přítomnosti identifikovaného, pokud 
není v tomto zákoně stanoveno jinak. 

(1) První identifikaci klienta, který je 
a) fyzickou osobou, provede povinná osoba za fyzické přítomnosti 

identifikovaného,  
b) právnickou osobou nebo svěřenským fondem, provede povinná 

osoba za fyzické přítomnosti fyzické osoby jednající za klienta. 

(2) Při identifikaci klienta, který je 
a) fyzickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená 

a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále 
zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, 
který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby 
s vyobrazením v průkazu totožnosti, 

b) právnickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená 
a ověří z dokladu o existenci právnické osoby získaného 
z důvěryhodného zdroje a v rozsahu podle písmene a) provede 
identifikaci fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném 
obchodu; je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající 
osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její 
identifikační údaje za právnickou osobu jedná v daném obchodu 
nebo při vzniku obchodního vztahu., 

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. 

(3) V rámci identifikace klienta povinná osoba zjistí a zaznamená, 
zda klient není politicky exponovanou osobou nebo zda není osobou, 
vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona 
o provádění mezinárodních sankcí. 

(4) Je-li klient zastoupen na základě plné moci, provádí se 
identifikace zmocněnce podle odstavce 2 a dále předložením plné moci; 
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tato plná moc se nevyžaduje, jestliže osoba, která jinak nebyla 
zmocněna k nakládání s peněžními prostředky na účtu, ukládá na účet 
hotovost a současně doručuje povinné osobě již vyplněné a oprávněnou 
osobou podepsané doklady, nebo pouze doručuje doklady, na základě 
kterých má být uskutečněna dispozice s peněžními prostředky na účtu.  

(5) Je-li klient zastoupen zákonným zástupcem, nebo 
opatrovníkem, provádí se identifikace zákonného zástupce nebo 
opatrovníka podle odstavce 2. Zákonný zástupce doloží identifikační 
údaje zastoupeného, opatrovník předloží i příslušné rozhodnutí soudu.  

(6) Při dalších obchodech s klientem, který byl již identifikován 
podle odstavce 2, ověří povinná osoba vhodným způsobem totožnost 
konkrétní jednající fyzické osoby. Toto ověření lze provést i bez fyzické 
přítomnosti klienta, který je fyzickou osobou, nebo fyzické osoby 
jednající jménem klienta, který je právnickou osobou. 

(3) Pokud při první identifikaci klienta jedná za klienta, který je 
fyzickou osobou, zákonný zástupce nebo opatrovník, provede povinná 
osoba identifikaci zákonného zástupce nebo opatrovníka podle 
odstavce 1 a 2. Osoba jednající za klienta je povinna doložit 
identifikační údaje klienta s tím, že fyzická přítomnost zastoupeného 
se nevyžaduje.  

(4) Jedná-li za klienta, který již byl identifikován, jiná osoba, 
provede povinná osoba její identifikaci podle odstavce 1 a 2. 

(5) Při dalších obchodech s klientem, který již byl identifikován, 
nebo jedná-li za klienta jiná osoba, pokud již byli identifikováni klient 
i tato jednající fyzická osoba, ověří povinná osoba vhodným způsobem 
totožnost klienta nebo této jednající fyzické osoby. Ověření lze provést 
i bez fyzické přítomnosti těchto osob a lze k němu využít rovněž 
elektronickou identifikaci, při které se nepoužije kvalifikovaný systém 
elektronické identifikace podle zákona o elektronické identifikaci. 

(6) Jedná-li za klienta jiná osoba, je tato osoba povinna doložit 
oprávnění k tomuto jednání, ledaže je oprávnění k jednání zjistitelné 
z veřejného rejstříku. Povinná osoba ověří, zda a v jakém rozsahu je 
tato osoba oprávněna za klienta jednat.  

(7) Doložení oprávnění k jednání za klienta se nevyžaduje, 
jestliže osoba, která jinak nebyla oprávněna k nakládání s peněžními 
prostředky na účtu, ukládá na účet hotovost a současně doručuje 
povinné osobě již vyplněné a oprávněnou osobou podepsané doklady 
nebo pouze doručuje doklady, na základě kterých má být uskutečněna 
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dispozice s peněžními prostředky na účtu. 

(8) V rámci identifikace klienta povinná osoba zjistí 
a zaznamená, zda 
a) klient, fyzická osoba jednající za klienta v daném obchodu nebo 

obchodním vztahu a jeho skutečný majitel, pokud je povinné 
osobě znám, není politicky exponovanou osobou nebo osobou, 
vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle 
zákona o provádění mezinárodních sankcí, a 

b) jiná osoba ve vlastnické nebo řídící struktuře klienta, pokud je 
povinné osobě známa, není osobou, vůči níž Česká republika 
uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění 
mezinárodních sankcí. 

(7) (9) V době trvání obchodního vztahu nebo při dalších 
obchodech povinná osoba kontroluje platnost a úplnost identifikačních 
údajů klienta, informací získaných v rámci kontroly klienta (§ 9), 
důvodnost zjednodušené kontroly klienta (§ 13) nebo výjimky z kontroly 
klienta (§ 13a) informací získaných v rámci identifikace a kontroly 
klienta, důvodnost zjednodušené kontroly klienta nebo výjimky 
z kontroly klienta a zaznamenává jejich změny. Při stanovení četnosti 
a rozsahu této kontroly povinná osoba vychází z rizikového profilu 
klienta. 

(8) (10) Jestliže povinná osoba při uzavírání obchodu má 
podezření, že klient nejedná svým jménem nebo že zastírá, že jedná za 
třetí osobu, vyzve klienta, aby doložil plnou moc oprávnění podle 
odstavce 3 6. Každý je povinen této výzvě vyhovět, pokud jiný právní 
předpis nestanoví jinak; advokát nebo notář může tuto povinnost vůči 
povinné osobě splnit též předáním kopií příslušných částí dokladů, 
z nichž identifikační údaje zjistil. 

(9) (11) Klient poskytne povinné osobě informace, které jsou 
k provedení identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných 
dokladů. Pokud je klientem svěřenský fond, informuje osoba jednající 
za klienta o této skutečnosti povinnou osobu. Povinná osoba může pro 
účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených 
dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto 
zákona.“ 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

9. D K bodu 40 § 8 odst. 8 
Navrhujeme nahradit slova „rizikového profilu klienta“ slovy „rizik, 

které představují rizikový profil klienta a jemu poskytované 
produkty“. 

 

Vysvětleno. 
 
Podle našeho názoru je třeba pojem „rizikový profil klienta“ vnímat 
v širším kontextu, tedy tak, že odráží i rizika poskytovaných produktů. 
Tomu odpovídá i to, že se nehovoří o „rizikovém profilu osoby 
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Odůvodnění: 
Jsme přesvědčeni, že chybí další vstupy pro rozhodnutí. Sám rizikový 

profil klienta je nedostačující pro naplnění smysluplného RBA 
přístupu. U klienta se zvýšeným rizikovým profilem na zcela 
nerizikovém produktu mohou být intervaly jiné, nežli na 
rizikovějším produktu. A stejně tak obráceně. 

klienta“, ale právě o „rizikovém profilu klienta“, přičemž slovo 
„klienta“ vyjadřuje souvislost s konkrétním produktem, který je mu 
poskytován. 
 
Norma navrhovaná připomínkovým místem tak je vyjádřena i 
stávajícím zněním návrhu. 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

10. D K bodu 41 § 8 odst. 9 
Doporučujeme upravit novelizační bod tak, že nově bude zrušovat 

slova „při uzavírání obchodu nebo vzniku obchodního vztahu“. 
 
Odůvodnění: 
K takovému podezření může dojít až v průběhu obchodního vztahu a 

pak by povinná osoba neměla povinnost klienta vyzvat k 
dodatečnému doložení oprávnění. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven, k platnému znění viz vypořádání Vaší 
připomínky č. 8. 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

11. D K bodu 51 § 9 odst. 2 písm. a) 
Doporučujeme v novelizačním bodě doplnit na slovo „klienta“ slova „, 
souvisí-li obchod nebo obchodní vztah s jeho podnikáním“. 
 
Odůvodnění: 
Změna se navrhuje z důvodu, že zejména u fyzických osob nemusí mít 

povinná osoba při jednání s klientem jako občanem informaci, že 
je klient zároveň podnikatel. Viz též připomínka k identifikačním 
údajům. 

Nevyhověno. 
I bez Vámi navrhované úpravy se podnikající fyzická osoba za takovou 
považuje pouze, pokud obchod nebo obchodní vztah souvisí s její 
podnikatelskou činností. Tento princip platí napříč právním řádem: v 
občanském právu se osoba při nákupu rodinné dovolené považuje za 
spotřebitele, i pokud má živnostenské oprávnění; v přestupkovém právu 
odpovídá osoba, která přestupek spáchala bez souvislosti se svým 
podnikáním pouze jako běžná fyzická osoba; atp.  
V případě, že klient jedná v ryze soukromé věci, se tedy informace o 
podnikání klienta nezjišťuje. 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

12. Z K bodu 52 § 9 odst. 2 písm. b bodu 2) 
Požadujeme doplnit příklady, co se myslí pod slovy „jednoho dalšího 

zdroje“. 
 
Odůvodnění: 
Prosím o uvedení příkladů takového dalšího zdroje ve formě 

vysvětlení. Neexistují-li, navrhujeme tuto část vypustit. Nelze 
zákonem stanovit povinnost, u které dopředu je zřejmé, že jí nelze 
splnit. 

Zásadní připomínka. 

Nevyhověno. 
Čl. 30 odst. 8 AML směrnice výslovně stanoví, že povinné osoby by se 
neměly zcela spoléhat na informace z centrálních registrů, ale měly by 
postupovat na základě přístupu založeného na posouzení rizik. Povinná 
osoba by tak sice měla skutečného majitele a údaje k jeho ztotožnění 
zjišťovat primárně z centrálního registru, tedy z evidence skutečných 
majitelů, avšak měla by tyto informace dále „ověřit“ rovněž z dalších 
veřejně dostupných zdrojů (např. ostatní veřejné rejstříky či další 
veřejné zdroje) V případě pochybností či vyšší rizikovosti klienta lze 
požadovat doložení totožnosti skutečného majitele rovněž 
prostřednictvím např. veřejné listiny, notářského zápisu, příp. 
v nejzazším případě prostřednictvím prohlášení klienta, který má 
povinnost součinnosti (toto prohlášení by mělo být vhodným způsobem 
podloženo a ověřeno). Naopak v případech spojených s nízkým rizikem 
postačí například pouhé prohlášení klienta. 
Máme za to, že uvedené je dostatečně vyjasněno v důvodové zprávě a 
není tak třeba zasahovat do legislativního textu zákona. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBMFJ5PRY)



 
 
 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

13. Z Nad rámec návrhu - k § 9 odst. 2 písm. e) 
Požadujeme ustanovení upřesnit ve smyslu níže uvedeného ustanovení 

a přesunout jej do § 9a zákona. 
 
Odůvodnění: 
Uvedené ustanovení jde nad rámec čl. 20 písm. b) bod II AML 

směrnice, která (stejně jako už i předchozí směrnice) jednoznačně 
stanovila povinnost zjišťovat původ majetku PEP jen v případě, že 
byl použit v obchodu nebo se jej obchod či obchodní vztah týká. 
Doporučujeme proto upřesnit ustanovení tak, aby bylo zřejmé, že 
se vztahuje pouze ke zdrojům, které figurují v daném obchodním 
vztahu/obchodě s povinnou osobou. Nelze zatěžovat PEP klienty 
nad nezbytnou mez třeba u bagatelních obchodů či nízkorizikových 
obchodních vztahů s povinnými osobami nad rámec nezbytný k 
pokrytí rizik daného obchodu nebo obchodního vztahu. 

Takto široké vymezení nekoresponduje ani s § 15 odst. 2, který 
zakazuje uskutečnit obchod s PEP, pokud jí není znám původ 
peněžních prostředků nebo jiného majetku užitého v obchodu. 
Shodně k tomuto i bod 83 DZ k návrhu novely. 

Zároveň AML směrnice tuto povinnost řadí mezi opatření uplatňovaná 
v rámci zesílené hloubkové kontroly nikoliv pouze u hloubkové 
kontroly, z toho důvodu navrhujeme jeho přesunutí do § 9a. 

Zásadní připomínka. 

Nevyhověno. 
K tvrzení, že ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) AML zákona jde nad 
rámec AML směrnice, předně uvádíme, že AML směrnice ve svém 
textu členským státům výslovně umožňuje přijmout za účelem 
předcházení praní peněz a financování terorismu přísnější opatření než 
ta v AML směrnici stanovená. 
Povinnost přijmout v rámci obchodního vztahu s politicky exponovanou 
osobou přiměřená opatření ke zjištění původu jejího majetku je součástí 
kontroly klienta již dle současného znění AML zákona. Vzhledem ke 
skutečnosti, že politicky exponované osoby považuje za rizikové 
nejenom AML směrnice, ale rovněž s nimi jako s rizikovými klienty 
pracuje Zpráva o prvním kole procesu národního hodnocení rizik praní 
peněz a financování terorismu, není dle našeho názoru v současné chvíli 
žádným způsobem opodstatněno toto opatření vůči politicky 
exponovaným osobám ze standardní kontroly klienta vyjímat. Zařazení 
osoby mezi politicky exponované osoby ve smyslu ustanovení § 4 odst. 
5 AML zákona s sebou nese významné rozhodovací pravomoci, kdy 
taková rozhodnutí dopadají na nakládání s finančními prostředky. 
Spatřujeme zde tak zvýšenou míru hrozby zneužití takového postavení 
k osobnímu obohacení či korupci.  
Nelze rovněž vyhovět požadavku na upřesnění ustanovení 
v předestíraném znění, neboť ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) AML 
zákona je třeba vykládat tak, že povinná osoba musí v rámci 
obchodního vztahu s politicky exponovanou osobou zjišťovat původ 
všeho, co dané politicky exponované osobě patří, tedy původ celého 
jejího majetku. 
 
K samotnému srovnání navrhovaného znění zákona a příslušného 
ustanovení směrnice dále uvádíme, že podle našeho názoru čl. 20 písm. 
b) bod ii požaduje, aby byla přijata přiměřená opatření k zjištění původu 
jak těch věcí, jež jsou užity v rámci daného obchodu (source of funds 
that are involved in business relationships or transactions with such 
persons), tak i původ veškerého majetku politicky exponované osoby 
(the source of wealth). Návrh tedy v tomto směru nejde nad rámec 
směrnice. 
 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

14. D Nad rámec návrhu a k bodu 55 - k § 9 odst. 6 písm. c) 
Doporučujeme ustanovení vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Jsme přesvědčeni o vhodnosti řešit povinnosti specifické pro životní 

pojištění v samostatném ustanovení, například v novém § 25b, 

Nevyhověno. 
V podrobnostech viz vypořádání připomínky č. 27. 
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jehož znění navrhujeme dále. 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

15. Z K bodu 56 § 9a 
Požadujeme ustanovení vypustit, případně alespoň upravit znění 

odstavce 3 a odstavce 4. 
 
Odůvodnění: 
Jsme přesvědčeni o nadbytečnosti nově vkládaného ustanovení § 9a, 

neboť stávající právní úprava veškeré nástroje k tzv. zesílené 
identifikaci a kontrole klienta již v současné době umožňuje. 
Rozumíme snaze zákonodárce o explicitní vložení ustanovení 
týkajícího se hloubkové kontroly klienta do znění zákona tak, jak 
je to v IV. AML směrnici, nicméně jsme názoru, že tento krok není 
v současné situaci nutný. 

K odstavci 3: Pro případ nevyhovění připomínce požadujeme upravit 
znění odstavce 3. AML směrnice rozlišuje opatření s ohledem na 
určité typy situací (pro obchodní vztahy a transakce související s 
třetími zeměmi; pro přeshraniční korespondenční vztahy; pro 
obchodní vztahy a transakce s PEP), u kterých stanoví požadavky 
na zesílenou hloubkovou kontrolu.  

Ustanovení § 9a odst. 3 sjednotilo většinu z těchto opatření a povinně 
je vyžaduje u všech typů situací. V případě PEP jsou tak 
nepřiměřeně požadována opatření, která směrnice například 
vyžaduje pouze u obchodních vztahů anebo transakcí s prvkem 
rizikové třetí země, nikoliv u PEP (viz čl. 18a – 20 AML 
směrnice). Na regionální PEP (třeba starostu obce, příp. jeho osoby 
blízké) se na základě tohoto ustanovení uplatní stejná opatření jako 
na osoby usazené ve vysoce rizikové zemi. Z těchto důvodu 
doporučujeme, aby bylo respektováno rozlišení dle AML směrnice. 

K odstavci 4: Pro případ nevyhovění připomínce navrhujeme slova 
„povinná osoba případně požaduje“ slovy „je povinná osoba 
oprávněna požadovat“, a to z důvodu nevhodnosti takového 
slovního spojení. 

Zásadní připomínka. 

Vyhověno jinak. 
§ 9a byl upraven tak, aby byla při zesílené identifikaci a kontrole 
klienta, který je politicky exponovanou osobou, vyžadována pouze ta 
opatření, které vyplývají z požadavků AML směrnice nebo výboru 
Moneyval.  
 
§ 9 nyní zní následovně: 

„§ 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 

vysoce rizikové třetí zemi,  
b)  před uskutečněním obchodu souvisejícího s vysoce rizikovou třetí 

zemí, 
c)  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 a 
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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBMFJ5PRY)



 
 
 

nebo k jeho pokračování, 
e) 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, nebo 

f) provádí jiná opatření s ohledem na povahu povinné osoby, její 
činnosti a vlastní hodnocení rizik. 

(4) V případě podle odstavce 2 písm. a) nebo b) provede povinná osoba 
alespoň opatření podle odstavce 3 písm. a) až d) a f). V případě podle 
odstavce 2 písm. c) provede povinná osoba alespoň opatření podle 
odstavce 3 písm. a) bodu 3 a odstavce 3 písm. c) a d).“ 
Navrhované zavedení ustanovení, které se bude výslovně týkat zesílené 
identifikace a kontroly klienta, je tak především promítnutím 
požadavku výboru Moneyval Rady Evropy (viz důvodová zpráva). 
Souhlasí se však s tím, že daná opatření jsou povinnými osobami 
uplatňována již nyní na základě současného znění AML zákona. 
 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

16. D K § 11 odst. 5 
Navrhujeme slovo „tuto“ nahradit slovem „povinnou“. 
 
Odůvodnění: 
Změnu navrhujeme z důvodu postavení najisto, o kterou osobu se jedná 

– tedy že se jedná o povinnou osobu a nikoliv například o osobu 
jednající za klienta. 

Vyhověno jinak. 
 Věta první byla upravena následovně: 
„Povinná osoba nemusí provést identifikaci klienta, zjištění informací o 
účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu podle § 9 
odst. 2 písm. a) a zjištění vlastnické a řídící struktury klienta a 
totožnosti jeho skutečného majitele podle § 9 odst. 2 písm. b), pokud 
tyto úkony byly před uskutečněním obchodu nebo před vznikem 
obchodního vztahu provedeny osobou, která za povinnou osobu jedná a 
je vázána jejími vnitřními předpisy, a jestliže povinná osoba nese 
odpovědnost za škodu způsobenou činností této osoby.“ 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

17. D K bodu 65 § 11 odst. 7 písm. d) 
Navrhujeme nahradit slovo „textové“ slovem „písemné“. 
 
Odůvodnění: 
Změnu navrhujeme s ohledem na jednotnost používané terminologie. 

Vysvětleno. 
Jak vyplývá z důvodové zprávy k tomuto novelizačnímu bodu, textová 
podoba je podle § 1819 o.z. zachována, jsou-li údaje poskytnuty 
takovým způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat. Jedná se 
tedy o širší pojem oproti písemné podobě. 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

18. Z K bodu 72 § 12 odst. 2 
Požadujeme slova „, 5“ vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o definici činnosti, na kterou lze pohlížet jako na interní 

součást povinné osoby. Není zde rozdíl mezi osobou činnou pro 
povinnou osobu na základě jiné než pracovní smlouvy, když 
fakticky podléhá stejnému režimu jako kmenový zaměstnanec. Jde 
zejména o vázané zástupce, kteří jsou při distribuci pojištění hojně 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven podle Vašeho návrhu. 
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využíváni v souladu s evropskou legislativou. Bylo by chybou, 
kdyby tyto osoby nemohly pro pojišťovnu zajišťovat třeba 
administraci systému identifikace klienta podle odstavce 7 a 
inkasovat za to provizi, když jde o systém, za jehož funkčnost 
odpovídá sama pojišťovna, jako by jej administrovala vlastními 
zaměstnanci. 

Zásadní připomínka. 
16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

19. Z Nad rámec návrhu - k § 15 odst. 1 
Požadujeme za slovo anebo,“ vložit slova „je-li to možné“. 
 
Odůvodnění: 
Opětovně upozorňujeme na skutečnost, že AML zákon stále 

nezohledňuje vztah k ustanovení § 2807 NOZ in fine – nemožnost 
vypovědět ŽP v situaci, kdy se např. osoba odmítne podrobit 
kontrole. 

Zásadní připomínka. 

Vyhověno jinak. 
Návětí § 15 odst. 1 bylo upraveno následovně: 

„(1) Povinná osoba odmítne uskutečnění obchodu nebo navázání 
obchodního vztahu anebo, není-li to zvláštním právním předpisem 
vyloučeno, ukončí obchodní vztah v případě, že je dána identifikační 
povinnost podle § 7 odst. 1 nebo 2 povinnost identifikace nebo 
kontroly klienta a…“ 
  
Důvodová zpráva byla upravena následovně:„ Do ustanovení se 
doplňuje výjimka z povinnosti ukončit obchodní vztah pro případy, kdy 
je to zvláštním předpisem vyloučeno. V takovém případě nebylo možné 
obchodní vztah ukončit ani doposud, změna však v zájmu právní jistoty 
ujasňuje vztah speciality. Takovým ustanovením je například § 2807 
o,z., které neumožňuje vypovědět životní pojištění z důvodu nepodrobení 
se identifikaci nebo kontrole podle AML zákona. Je však nutno 
zdůraznit, že i pokud povinná osoba nemůže vypovědět obchodní vztah, 
platí zákaz uskutečňování jednotlivých obchodů v rámci obchodního 
vztahu. V případě životního pojištění tak není možné vyplatit plnění 
v případě, že nebyla splněna povinnost identifikace a kontroly. 
Ustanovení se dále zjednodušuje vypuštěním odkazu na ustanovení 
upravující identifikační povinnost, a to především s ohledem na to, že 
jeho současné znění způsobuje v praxi často výkladové problémy. Cílem 
navrhovaného znění tak je, aby povinná osoba neprovedla obchod ani 
neuzavřela obchodní vztah v případě, že nemůže provést v plném 
rozsahu a přesvědčivě identifikaci nebo kontrolu klienta, a to bez 
ohledu na důvod, proč ji nemůže provést. Vzhledem ke skutečnosti, že 
důsledek je stejný – neuskutečnění obchodu – lze považovat za 
nadbytečné, aby bylo rozlišováno mezi jednotlivými důvody, proč osoba 
nemohla identifikaci a kontrolu klienta provést. Je zde ponecháno na 
úvaze povinné osoby, aby sama vyhodnotila, zda taková situace 
vykazuje znaky podezřelého obchodu a je zde tak povinnost učinit 
oznámení o podezřelém obchodu Úřadu. Existuje důvodný předpoklad, 
že ne každé odmítnutí podrobení se identifikaci či kontrole klienta musí 
nutně znamenat riziko legalizace výnosu z trestné činnosti či 
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financování terorismu.“ 
 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

20. Z K bodu 85 § 15a 
Požadujeme ustanovení upravit. 
 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s navrženým zněním ustanovení § 15a. Na povinné 

osoby se přenáší povinnost, která je určena evidujícím osobám, 
které mají do evidence skutečných majitelů uvést úplné, přesné a 
aktuální údaje. Navržený rozsah této povinnosti neodpovídá účelu 
AML zákona, z povinných osob se částečně stanou kontroloři 
informačního systému veřejné správy. 

Zároveň upozorňujeme, že není z návrhu odst. 2 (ani DZ k tomuto) 
zřejmé, jak by měla postupovat povinná osoba při posuzování 
doloženého vyjádření klienta. S ohledem na § 44a, který stanoví 
výši pokuty až do 1 mil. Kč, pokud není splněna oznamovací 
povinnost, je vysoká pravděpodobnost, že povinné osoby, budou 
oznamovat všechny nesrovnalosti bez ohledu na vyjádření klienta. 

Čl. 30 odst. 4 AML směrnice stanoví oznamovací povinnost, přesto se 
domníváme, že navržené znění § 15a ve spojení s výší sankce dle § 
44a, představuje neúměrný zásah do fungování povinné osoby. 
Požadujeme zmírnění tohoto pravidla tak, aby odpovídalo 
ustanovení směrnice AML. 

Zásadní připomínka. 

Nevyhověno. 
Jedná se o transpoziční ustanovení čl. 30 odst. 4 AML směrnice, které 
zní následovně: „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.“ 
 
Smyslem § 15a v žádném případě není, aby se z povinných osob stali 
kontroloři ISVS. Navržená úprava míří na ty situace, kdy povinná osoba 
na základě důvěryhodných informací získaných  při kontrole klienta 
(„má …důvodně za to“) získá informaci o skutečném majiteli klienta, 
která se liší od údajů, uvedených v ESM.  
 
Smyslem vyjádření klienta je zejména nezatěžovat povinné osoby a 
soudy v případech, kdy klient neuvedl aktuálního skutečného majitele 
pouze omylem nebo nedopatřením. 
 
Cílem tohoto ustanovení, které doplňuje a navazuje na úpravu evidence 
skutečných majitelů ve speciálním zákoně, je přispět k tomu, aby údaje 
v této evidenci skutečných majitelů byly správné a úplné. V této 
souvislosti podle předkladatele nejde pro naplnění smyslu a účelu AML 
směrnice využít jiný postup. 
 
Vlastní šetření povinné osoby je tedy jedním z mechanismů, kterým je v 
souladu požadavkem směrnice zajišťována adekvátnost, aktuálnost a 
přesnost údajů uchovávaných v evidenci skutečných majitelů.  
 
Souhrnem lze říci, že návrh, který v tomto směru představuje minimální 
transpozici, předejde plýtvání zdroji v nízkorizikových situacích 
(vyčerpání kapacit Úřadu na administrativní činnosti) a dále umožní 
využití synergického efektu mezi povinnými osobami, kdy z důkladně 
provedené složky kontroly klienta týkající se zjišťování skutečného 
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majitele nebude benefitovat AML/CFT režim pouze jen v kontextu 
dané povinné osoby, ale prostřednictvím aktualizované evidence 
skutečných majitelů rovněž AML/CFT režim v kontextu všech 
povinných osob využívajících uvedenou evidenci. 
 
 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

21. Z K bodu 91 § 16 odst. 4 
Doporučujeme novelizační bod nahrazující roční lhůtu měsíční lhůtou 

vypustit. Nad rámec návrhu rovněž požadujeme vypustit větu 
druhou. 

 
Odůvodnění: 
Počítání archivačních lhůt na celé kalendářní roky je běžné ve většině 

civilizovaného světa a rovněž v dalších oblastech, které upravují 
tuzemské právní předpisy. Takto by byla povinná osoba nucena 
hlídat skartační lhůty a provádět skartační řízení každý měsíc 
pouze kvůli AML separátně a nemohla by jej spojovat s jinými 
skartačními řízeními. Navržená změna tak povede k 
neodůvodněnému zvýšení administrativní zátěže na straně 
povinných osob. 

Druhou změnu navrhujeme z důvodu, že povinnosti, jak naložit s údaji 
po uplynutí retenční lhůty (právního důvodu pro jejich zpracování) 
stanoví GDPR, které nevyžaduje pouze výmaz, ale umožňuje třeba 
i jen realizovat anonymizaci. Stanovení způsobu likvidace údajů by 
mělo náležet povinné osobě. 

Zásadní připomínka. 

Nevyhověno. 
Chápeme, že navrhovaná změna stanovit počátek lhůty na počátek 
měsíce následujícího po provedení úkonu bude znamenat určitou 
zvýšenou administrativní zátěž pro povinné osoby. 
Nicméně pokud bychom chtěli opravdu striktně transponovat text 
směrnice, bylo by nutné lhůtu počítat ne od následujícího roku či 
měsíce, ale dokonce dne. Náš návrh je podle našeho názoru rozumným 
kompromisem a zároveň stále naplněním smyslu a účelu, který 
směrnice sleduje. 
Pokud jde o povinnost vymazat údaje po uplynutí stanovené doby, tato 
je požadována v čl. 40 odst. 1 AML směrnice a v současné době nám je 
vyčítána chybná transpozice tohoto ustanovení. Tento nedostatek byl 
napraven prostřednictvím zákona č. 111/2019 Sb., kterým byla do AML 
zákona vložena povinnost vymazání údajů (§ 16 odst, 4 věta druhá 
v platném znění). Vypuštění této věty by tak opět založilo rozpor 
českého práva s evropským. 
Chápeme však postoj připomínkového místa a tuto otázku otevřeme 
v rámci jednání s Odborem kompatibility Úřadu vlády. 
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16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

22. D K bodu 95 § 18 odst. 8 
Doporučujeme nahradit slova „odvetným opatřením“ slovy 

„diskriminačnímu jednání“ a upravit ve smyslu této připomínky. 
 
Odůvodnění: 
Upozorňujeme, že čl. 38 odst. 2 AML směrnice stanoví, že členské 

státy mají umožnit, aby osoby, které jsou vystaveny takovému 
nepříznivému jednání, měly právo na předložení stížnosti. Není 
zřejmé, komu bude taková stížnost určena, doporučujeme toto 
specifikovat. 

Vyhověno jinak. 
Důvodová zpráva byla upravena následovně: 

„Jedná se o transpozici článku 38 směrnice, který požaduje, aby 
členské státy zajistily, aby fyzické osoby, včetně zaměstnanců a zástupců 
povinné osoby, které podávají oznámení o podezření na praní peněz 
nebo financování terorismu, byly právně chráněny před hrozbami, 
odvetou nebo nepřátelským jednáním, zejména před nepříznivým nebo 
diskriminačním zacházením v zaměstnání. 
Pojem „odvetné opatření“ je definován v návrhu zákona o ochraně 
oznamovatelů. který je v současné době projednáván na vládě (PID 
ALBSB9HFJX37) jako jakékoliv jednání či pohrůžka jednání jdoucí k 
tíži oznamovatele vyvolané oznámením, ke kterému dochází v 
souvislosti s výkonem práce, nebo služby. Zejména je zakázáno, aby byl 
oznamovatel postižen 
a) propuštěním z pracovního poměru, odvoláním nebo zproštěním 
výkonu služby, přeložením na jinou pozici či bezdůvodným 
nepovýšením, 
b) snížením platu nebo mzdy, změnou pracovní doby, změnou 
pracoviště, nebo 
c) diskriminací nebo znevýhodněním.“ 
 
Co se týká orgánu příslušného k přijímání stížností, příslušný bude 
v souladu s obecnou právní úpravou Státní úřad inspekce práce, 
v případě státních zaměstnanců pak platí obecná možnost podat stížnost 
podle § 157 zákona o státní službě. 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

23. Z K bodu 97 § 21 odst. 2 
Požadujeme upravit znění důvodové zprávy tak, aby jakožto 

nenormativní text nestanovovala povinnosti nad rámec AML 
zákona i AML směrnice. 

 
Odůvodnění: 
Z DZ k tomuto ustanovení uvádí následující: „Stanoví se lhůta pro 

uvedení systému vnitřních zásad povinné osoby do souladu s 
relevantním právním předpisem, kterým je zejména zákon č. 
253/2008 Sb. a k němu přijatá vyhláška České národní banky.“ 

Upozorňujeme, že takto specifikovaná lhůta 60 dnů, z uvedeného 
doplnění nevyplývá. Termín, do kdy má povinná osoba zajistit 
soulad s novou právní úpravou není vyžadován AML směrnicí, 
proto požadujeme odstranění této informace z DZ. AML zákon v § 
48 stanoví sankční opatření pro případné porušení vztahující se 

Vyhověno. 
Připomínkové místo má pravdu v tom, že daná norma nestanovuje lhůtu 
pro aktualizaci. Důvodová zpráva tak byla na základě této připomínky 
upravena tak, že již výslovně nezmiňuje lhůtu 60 dní. Lhůta se tak bude 
posuzovat vždy s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem. 
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k systému vnitřních zásad, proto navržené doplnění lhůty 
považujeme za nepřiměřené. 

Zásadní připomínka. 
16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

24. D K bodu 100 § 21 odst. 7 
Navrhujeme na konci textu věty první doplnit slova „, a to v rozsahu, 

který právo České republiky umožňuje“. 
 
Odůvodnění: 
Skupinová strategie může zavádět postupy, které mohou odporovat 

právu ČR, např. požadavek zmrazení prostředků osobám, vůči 
kterým ČR ani EU neuplatňuje mezinárodní sankce. 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení § 21 odst. 7 bylo upraveno následovně: 

(7) Povinné osoby, které jsou součástí skupiny, uplatňují 
skupinové strategie a postupy vnitřní kontroly ke zmírňování 
a účinnému řízení rizik podle odstavce 1, a to v rozsahu který je 
v souladu s právním řádem České republiky. Tyto strategie a postupy 
se rovněž uplatňují v pobočkách, provozovnách a dceřiných 
společnostech působících na území jiného členského státu Evropské 
unie, státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo třetí země, a to 
v rozsahu, který právo daného státu umožňuje. 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

25. D K bodu 113 § 22a odst. 1 
Navrhujeme tento novelizační bod vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Jsme přesvědčeni o nadbytečnosti výše uvedeného textu. Pro člena 

statutárního orgánu bude ze zákona o evidenci skutečných majitelů 
vyplývat specificky pouze povinnost znát svého vlastního 
skutečného majitele, což s AML systémem povinné osoby nijak 
nesouvisí. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

26. D. K bodu 123 § 25 odst. 6 
Doporučujeme ustanovení vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Jsme přesvědčeni o vhodnosti řešit povinnosti specifické pro životní 

pojištění v samostatném ustanovení, například v novém § 25b, 
jehož znění navrhujeme dále. 

Nevyhověno. 
V podrobnostech viz vypořádání připomínky č. 27. 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

27. Z Nad rámec návrhu - k § 25b 
Požadujeme za § 25a vložit nový § 25b ve znění: 
„§ 25b 
Zvláštní ustanovení o životním pojištění 
(1) Povinná osoba eviduje oprávněnou osobu ze životního pojištění, 

která je 
a) určena jako konkrétní osoba nebo právní uspořádání bez právní 

osobnosti, její jméno a příjmení nebo název, 
b) určena na základě jejího vztahu k pojištěnému anebo jinak, 

informace dostatečné ke ztotožnění konkrétní oprávněné osoby v 
okamžiku výplaty plnění. 

(2) Povinná osoba identifikuje oprávněnou osobu ze životního 

Nevyhověno. 
 Domníváme se, že obsah těchto pravidel je z hlediska přehlednosti 
vhodnější zahrnout do ustanovení společným všem právnickým 
osobám. 
Pro informace uvádíme upravené znění § 9 odst. 6: 

„(6) Při provádění kontroly klienta povinná osoba zjišťuje 
a zaznamenává u 
a) skutečného majitele údaje k ověření jeho totožnosti a postup při 

jeho zjišťování, 
b) obmyšleného svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání 

bez právní osobnosti, který je určen na základě určitých vlastností 
nebo příslušnosti k určité kategorii, informace dostatečné ke 
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pojištění, která není pojistníkem, nejpozději v době vyplacení 
pojistného plnění. Je-li oprávněnou osobou právnická osoba nebo 
svěřenský fond, povinná osoba v rámci její identifikace a kontroly 
zjistí vlastnickou a řídící strukturu oprávněné osoby a totožnosti 
jeho skutečného majitele podle § 9 odst. 2 písm. b). Současně 
zohlední rizikový profil oprávněné osoby při volbě vhodných 
opatření vedoucí ke zmírnění rizik realizovaných v rámci její 
kontroly. 

(3) Je-li oprávněná osoba ze životního pojištění nebo její skutečný 
majitel politicky exponovanou osobou, povinná osoba 

a) zjistí a zaznamená všechny významné okolnosti a průběh 
obchodního vztahu, 

b) informuje o výsledku zjištění statutární orgán nebo osobu jím 
pověřenou k řízení v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z 
trestné činnosti a financování terorismu, 

před vyplacením pojistného plnění.“. 
 
Odůvodnění: 
Požadujeme vložit nové ustanovení ve znění uvedeném výše, neboť 

tímto způsobem lze jednoznačně dosáhnout souladu s textem AML 
směrnice v oblasti specifik týkajících se životního pojištění a 
odstranit tak i výtku ze strany výboru MONEYVAL. 

Zásadní připomínka. 

ztotožnění konkrétního obmyšleného v okamžiku výplaty výnosů 
nebo v okamžiku, kdy obmyšlený uplatní svá nabytá práva, 

c) oprávněné osoby ze životního pojištění, která je 

1. určena jako konkrétní osoba nebo právní uspořádání bez 
právní osobnosti, její jméno a příjmení nebo název, 

2. určena na základě jejího vztahu k pojištěnému anebo jinak, 
informace dostatečné ke ztotožnění konkrétní oprávněné osoby 
v okamžiku výplaty plnění, 

3. politicky exponovanou osobou, všechny významné okolnosti 
a průběh obchodního vztahu. 

c) oprávněného ze životního pojištění, který je 

1. určen jako konkrétní osoba nebo svěřenský fond, jeho jméno 
a příjmení nebo název, 

2. určen na základě jeho vztahu k pojištěnému anebo jinak, 
informace dostatečné ke ztotožnění konkrétního oprávněného 
v okamžiku výplaty plnění, 

3. politicky exponovanou osobou, všechny významné okolnosti 
a průběh obchodního vztahu, 

4. právnickou osobou nebo svěřenským fondem a kterému byla 
postoupena smlouva o životním pojištění nebo který byl určen 
jako nový oprávněný, rovněž totožnost jeho skutečného 
majitele k okamžiku postoupení smlouvy o životním pojištění 
nebo k okamžiku určení nového oprávněného a postup při 
jeho zjišťování, 

5. právnickou osobou nebo svěřenským fondem a u kterého je 
zjištěno zvýšené riziko legalizace výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, rovněž totožnost skutečného majitele 
k okamžiku výplaty plnění a postup při jeho zjišťování. “  

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

28. D K bodu 141 § 30a odst. 2 
Požadujeme slova „nadnárodní hodnocení rizik,“ vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, jak může být při tvorbě materiálu zohledněno něco, co 

teprve vzniká. 

Nevyhověno. 
Jak národní, tak i nadnárodní hodnocení rizik je postupný proces, 
s postupně publikovanými výsledky. V současné době již máme 
k dispozici výsledky 1. i 2. kola nadnárodního hodnocení rizik a 
rozhodně je tedy co zohledňovat. 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

29. D K bodu 158 § 35 odst. 8 písm. c) 
Navrhujeme na konci textu písmene c) doplnit slova „anebo pobočku“. 
 
Odůvodnění: 
Změnu navrhujeme z důvodu, že zahraniční instituce ve skupině 

s mateřskou společností v ČR může mít ještě pobočku v další jiné 

Vyhověno. 
Dále byly do § 35 odst. 8 doplněny i provozovny. 
§ 35 odst. 8 tedy nyní zní následovně: 

„(8) Úřad a Česká národní banka  

a) v případě výkonu správního dozoru nad povinnou osobou se 
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zemi. sídlem v České republice, která má pobočku nebo provozovnu v jiném 
členském státě Evropské unie nebo v státě tvořící Evropský hospodářský 
prostor, spolupracují s dozorčím orgánem tohoto jiného členského státu 
Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, 

b) v případě výkonu správního dozoru nad povinnou osobou, 
která v České republice působí prostřednictvím pobočky nebo 
provozovny, spolupracují s dozorčím úřadem členského státu Evropské 
unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, 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 Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, 
ve kterých mají tyto finanční nebo úvěrové instituce sídlo, pobočku nebo 
provozovnu, 

d) poskytují součinnost dozorčím úřadům z jiných členských států 
Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, které 
vykonávají správní dozor nad dodržováním skupinových strategií a 
postupů úvěrovými a finančními institucemi, které jsou součástí skupiny 
a které mají sídlo, pobočku nebo provozovnu v České republice,  
e) poskytují součinnost dozorčím úřadům z jiných členských států 

Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, 
které vykonávají správní dozor nad úvěrovými a finančními 
institucemi, které jsou součástí skupiny a jejichž mateřská 
společnost má sídlo v České republice.“ 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

30. D K bodu 158 § 35 odst. 8 písm. d) 
Navrhujeme na slovo „mají“ doplnit slova „sídlo nebo“. 
 
Odůvodnění: 
Změnu navrhujeme z důvodu, že zahraniční skupina může mít v ČR 

dceřinou společnost a nejen pobočku zahraniční společnosti. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven, k znění § 35 odst. 8 viz vypořádání Vaší 
připomínky č. 29. 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

31. Z K bodu 182 § 44a 
Požadujeme ustanovení zásadním způsobem přepracovat. 
 
Odůvodnění: 
Zásadně nesouhlasíme s tímto návrhem ustanovení § 44a. AML 

směrnice v čl. 30 odst. 4 stanoví, aby oznamovací povinnost byla 
přiměřená, navržený mechanismus je tak v rozporu s touto 
zásadou. Oznamovací povinnost je dle směrnice součástí 

Nevyhověno. 
Směrnice ve svém čl. 30 odst. 4 požaduje, aby povinné osoby oznámily 
nesrovnalosti mezi informacemi o skutečném majiteli, kterými 
disponují na straně jedné a informacemi dostupnými z evidence 
skutečných majitelů na straně druhé. 
Porušení této povinnosti musí být na základě č. 30 odst. 1 Směrnice 
sankcionovatelné účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi nebo 
opatřeními. 
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kontrolního mechanismu, který by měl sloužit k tomu, aby v 
registru byly adekvátní informace a údaje. Směrnice v čl. 30 odst. 1 
předpokládá obecný sankční mechanismus, nepožaduje se však 
sankce pro případy oznamovací povinnosti. 

Výše sankce je neakceptovatelná. Dle návrhu zákona o skutečných 
majitelích se stanoví jasná povinnost pro evidující osoby, aby údaje 
o skutečném majiteli byly platné a odpovídaly skutečnému stavu, 
návrh na zahájení řízení o zápisu musí být podán bez zbytečného 
odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti. V těchto případech může 
být uložena pokuta do 250 000 Kč evidující osobě. Oproti tomu, 
pokud povinná osoba nesplní oznamovací povinnost dle § 15a, 
výše pokuty může být až do 1 000 000 Kč. Primární povinnost 
evidovat skutečného majitele leží na evidující osobě, nikoliv na 
povinné osobě, která je pouze kontrolním prvkem. Je potřeba 
uvážit, že již samotné naplnění § 15a bude pro povinnou osobu 
znamenat zvýšené náklady – povinná osoba musí nejen zjistit 
nesrovnalost, ale zároveň si vyžádat vyjádření od klienta k takové 
nesrovnalosti. 

Zásadní připomínka. 

Stanovení horní hranice sazby pokuty na 1 000 000 Kč je v tomto 
případě podle našeho názoru přiměřené, a to z toho důvodu, že 
v okamžiku, kdy povinná osoba, v návaznosti na úpravu provádění 
kontroly klienta, odhalí nesrovnalost, představuje pro ni samotné 
oznámení této skutečnosti soudu pouze malou zátěž, zejména ve 
srovnání s celkovým procesem zjišťování skutečného majitele. Proto lze 
mít za to, že případné neoznámení této skutečnosti bude často záměrné, 
vedené snahou přispět k zachování anonymity opravdového skutečného 
majitele. Takové jednání je spojeno s vyšší společenskou škodlivostí, 
čemuž odpovídá i navrhovaná horní hranice sazby pokuty. 

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

32. D Nad rámec návrhu - k § 54 odst. 6 
Doporučujeme za slova „třetí osoby“ vložit slova „jestliže povinná 

osoba nese odpovědnost za škodu způsobenou činností této 
osoby,“. 

 
Odůvodnění: 
Změnu navrhujeme z důvodu, že nelze vyžadovat, aby jedna povinná 

osoba, jejíž produkty nabízí jiná samostatně jednající povinná 
osoba s vlastním systémem zásad, dodržovala ještě systém 
vnitřních zásad jiné osoby. Jde o navázání povinnosti na 
ustanovení § 11 odst. 5. 

Vysvětleno. 
Dané ustanovení zní následujícím způsobem: „(6) Povinná osoba, 
jejímž jménem nebo na jejíž účet nabízejí její produkty nebo služby 
třetí osoby, zajistí, aby tyto osoby uplatňovaly postupy k předcházení 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve stejném 
rozsahu jako tato povinná osoba.“ 
Třetí osobou je v tomto kontextu míněna osoba, jež není povinnou 
osobou. Tento výklad lze podpořit i důvodovou zprávou k zákonu 
č. 253/2008 Sb. Proto připomínkovým místem zmíněná kolize nehrozí. 
 
 
 
  

16
8. 

Česká asociace 
pojišťoven 

33. Z K bodu 224 Příloze č. 2, bodu 1 písm. g) 
Požadujeme vypustit. 
 
Odůvodnění: 
S tímto doplnění zásadně nesouhlasíme. DZ nijak neodůvodňuje 

vložení tohoto faktoru. Skutečnost, že klient je osobou oprávněnou 
ze životního pojištění, není faktor zvýšeného rizika, nýbrž 
standardní vlastnost multiklientského pojetí finančního produktu, 
kterým životní pojištění je. To by pak znamenalo, že dědic ze 
závěti by musel být rovněž považován za rizikového z pohledu 

Vyhověno jinak. 
 
Předmětný faktor bude z přílohy č. 2 vypuštěn. 
 
Na základě připomínky ČNB však budou rizika spojená s osobou 
oprávněnou ze životního pojištění odražena v § 9 odst. 6 písm. c): 

c)     oprávněného ze životního pojištění, který je 

1. určen jako konkrétní osoba nebo svěřenský fond, jeho jméno 
a příjmení nebo název, 
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AML. 
Zda je nebo není takový klient rizikový, se stanovuje v rámci jeho 

identifikace a kontroly před výplatou pojistného plnění. 
Jde o zjevné nepochopení nálezu výboru MONEYVAL a chybný 

způsob jeho řešení. Vložením nového ustanovení § 25b ve znění 
uvedeném výše by přineslo řešení problému. 

Zásadní připomínka. 

2. určen na základě jeho vztahu k pojištěnému anebo jinak, 
informace dostatečné ke ztotožnění konkrétního oprávněného 
v okamžiku výplaty plnění, 

3. politicky exponovanou osobou, všechny významné okolnosti 
a průběh obchodního vztahu, 

4. právnickou osobou nebo svěřenským fondem a kterému byla 
postoupena smlouva o životním pojištění nebo který byl 
určen jako nový oprávněný, rovněž totožnost jeho skutečného 
majitele k okamžiku postoupení smlouvy o životním pojištění 
nebo k okamžiku určení nového oprávněného a postup při 
jeho zjišťování, 

5. právnickou osobou nebo svěřenským fondem a u kterého je 
zjištěno zvýšené riziko legalizace výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, rovněž totožnost skutečného majitele 
k okamžiku výplaty plnění a postup při jeho zjišťování. 

 
16
9. 

Česká asociace 
společností 
finančního 
poradenství a 
zprostředkování 

1. D K § 2 odst. 1 písm. d) 
V bodě 1. navrhujeme doplnit slova „v rámci své hlavní podnikatelské 
činnosti“. V opačném případě budou vznikat pochybnosti o rozsahu 
relevantní povinnosti. 

Nevyhověno. 
Toto ustanovení je nezbytné vykládat prostřednictvím § 2 odst. 3, kde je 
stanoveno, že nevykonává-li osoba činnost zde uvedenou jako předmět 
svého podnikání, tak není povinnou osobou. „Předmět podnikání“ je 
pojem definovaný živnostenským zákonem a je určitější než 
připomínkovým místem navrhované „v rámci své hlavní podnikatelské 
činnosti“. 

16
9. 

Česká asociace 
společností 
finančního 
poradenství a 
zprostředkování 

2. Z ZÁSADNÍ  
K § 2 odst. 1 písm. h) bod 2. 
Zde navrhujeme provést kompletní kontrolu navrhovaného rozšíření 
povinných osob o svěřenské fondy, a to dle úpravy v obč. zák.  
Ke zmíněnému ustanovení nutno podotknout, že za svěřenský fond 
nejedná nikdo. Takové ustanovení by bylo neúčinné.  
Navíc lze doplnit, že v navrhovaném ustanovení zjevně chybí opětovná 
návaznost na svěřenské fondy, a to v „… a souvisí se založením a 
správou právnické osoby nebo svěřenského fondu,“ 

Vyhověno. 
§ 2 odst. 1 písm. h) byl upraven. Dále bylo doplněno pravidlo týkající 
se „jednání za svěřenské fondy“ do § 54 odst. 10, které zní  
„(10) Pro účely tohoto zákona se jednáním za klienta rozumí rovněž 
jednání svěřenského správce v rámci správy svěřenského fondu.“  

16
9. 

Česká asociace 
společností 
finančního 
poradenství a 
zprostředkování 

3. Z ZÁSADNÍ 
K § 2 odst. 5 
Požadujeme vložit nový odstavec, který bude znít: 
„V případě, že povinná osoba uvedená v odstavci 1 a 2 vykonává jinou 
činnost, která nespadá pod obvyklé činnosti osob uvedených v § 2 
tohoto zákona, pak se na ní v rozsahu této jiné činnosti tento zákon 
neuplatní.“ 
Považujeme za nutné postavit najisto, že u osob, které vedle činností, 

Vysvětleno. 
Připomínkovým místem navrhovaná norma vyplývá z povahy věci 
z AML zákona jako celku. Samotné zařazení kterékoli osoby do 
kategorie povinných osob je založeno právě na výkonu konkrétní 
profesní činnosti, ať už en bloc pro výkon činností spjatých s určitým 
typem oprávnění, nebo konkrétní výseč činností, která je spjata 
s předmětným typem oprávnění. Jakýkoliv extenzivní výklad by pak 
zpochybňoval základy právního řádu jako celku, jelikož by docházelo k 
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které je kvalifikují jako povinné osoby, vykonávají jiné činnosti (které 
nezakládají povinnosti podle předmětného zákona). 

aplikaci speciálních norem v oblastech, kde to zákonodárce 
nepředpokládal. 
I přes výše uvedené na základě obdobných připomínek povinných osob 
bylo toto pravidlo zakotveno v rámci § 4 odst. 1 a 2. 

16
9. 

Česká asociace 
společností 
finančního 
poradenství a 
zprostředkování 

4. D K § 5 odst. 1 písm. b) bod 3. 
Navrhujeme vypustit identifikační údaj u právnických osob, kterým je 
„ovládající osobou této právnické osoby“, a to z důvodu obtížnosti 
zjištění ovládající osoby. Zde odkazujeme na ustanovení § 74 z.o.k. 

Vyhověno. 
Lze souhlasit, zjišťování identifikačních údajů u ovládající osoby 
právnické osoby by mohlo v praxi přinést výkladové nejasnosti a 
aplikační problémy. Nadto s ohledem na všechna další AML opatření, 
která musí povinná osoba vůči klientovi uplatnit, lze označit tento 
požadavek za nadbytečný. AML směrnice identifikaci ovládajících osob 
právnických osob nepožaduje. Slova „nebo ovládající osobou této 
právnické osoby“ byla proto z předmětného ustanovení vypuštěna. 

16
9. 

Česká asociace 
společností 
finančního 
poradenství a 
zprostředkování 

5. Z ZÁSADNÍ 
K § 9 odst. 2 písm. b) bod 2. 
Navrhujeme vypuštění požadavku „a jednoho dalšího zdroje“. V praxi 
bude ověřování těchto skutečností velmi obtížné a prakticky 
nerealizovatelné. 

Nevyhověno. 
Čl. 30 odst. 8 AML směrnice výslovně stanoví, že povinné osoby by se 
neměly zcela spoléhat na informace z centrálních registrů, ale měly by 
postupovat na základě přístupu založeného na posouzení rizik. Povinná 
osoba by tak sice měla skutečného majitele a údaje k jeho ztotožnění 
zjišťovat primárně z centrálního registru, tedy z evidence skutečných 
majitelů, avšak měla by tyto informace dále „ověřit“ rovněž z dalších 
veřejně dostupných zdrojů (např. ostatní veřejné rejstříky či další 
veřejné zdroje). V případě pochybností či vyšší rizikovosti klienta lze 
požadovat doložení totožnosti skutečného majitele rovněž 
prostřednictvím např. veřejné listiny, notářského zápisu, příp. 
v nejzazším případě prostřednictvím prohlášení klienta, který má 
povinnost součinnosti (toto prohlášení by mělo být vhodným způsobem 
podloženo a ověřeno). 
 
Máme za to, že uvedené je dostatečně vyjasněno v důvodové zprávě a 
není tak třeba zasahovat do legislativního textu zákona. 

16
9. 

Česká asociace 
společností 
finančního 
poradenství a 
zprostředkování 

6. Z ZÁSADNÍ  
K § 11  
Požadujeme doplnění ustanovení o další odstavec tohoto znění:  
„Osoba zprostředkovávající služby úvěrové nebo finanční instituce 
nemusí provést identifikaci klienta, zjištění informací o účelu a 
zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu podle § 9 odst. 2 
písm. a) a zjištění vlastnické a řídící struktury klienta a totožnosti jeho 
skutečného majitele podle § 9 odst. 2 písm. b), pokud úvěrová nebo 
finanční instituce provede tyto úkony před poskytnutím 
zprostředkovávané služby.“  
Navrhované ustanovení reflektuje stávající logiku § 11 odst. 5 a 6. V 
případě zprostředkování finančních služeb by měly být odstraněny 
duplicitní požadavky na provádění identifikace a kontroly klienta, které 

Nevyhověno. 
Uvedená úprava by byla v rozporu se směrnicí i s požadavky 
doporučení FATF, jelikož by umožňovala povinné osobě poskytovat 
službu (spočívající v zprostředkování služby jiné osoby), aniž by u 
klienta provedla identifikaci či předem převzala identifikaci provedenou 
jinou povinnou osobou. Rovněž by byla v rozporu se zásadou, že 
AML/CFT opatření uplatňují všechny povinné osoby v řetězci. Z těchto 
důvodů ji nelze v návrhu odrazit. 
 
Podle našeho názoru by však v případech vymezených v navrhovaném 
§ 13 odst. 1 mohla vést k naplnění smyslu připomínky, jímž je snížení 
administrativní zátěže povinných osob, aplikace institutu zjednodušené 
identifikace a kontroly klienta ve smyslu navrhovaného, přičemž 
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jsou nepřiměřeně zatěžující. Právní úprava by současně měla umožnit 
finančním institucím zvolit nejefektivnější řešení, tak aby identifikaci a 
kontrolu vždy prováděl ten, kdo k tomu má nejlepší předpoklady.  

běžnou identifikaci a kontrolu, jak je vymezena v § 8 a § 9, by provedla 
až instituce poskytující zprostředkovanou službu. 

16
9. 

Česká asociace 
společností 
finančního 
poradenství a 
zprostředkování 

7. D K § 15a odst. 2  
Navrhujeme vypustit text „zpravidla do 30 dnů“. Jedná se již o 
interpretaci pojmu přiměřené lhůty, kdy výše uvedené navrhujeme 
vložit do důvodové zprávy, a nikoliv přímo do zákona. 

Vyhověno jinak. 
Uvedení standardní délky lhůty bylo do zákona vloženo s cílem zvýšení 
právní jistoty adresátů regulace, ale s ohledem na připomínky i jiných 
připomínkových míst byla přiměřená lhůta změněna na lhůtu bez 
zbytečného odkladu, a to bez upřesnění, co se rozumí zbytečným 
odkladem. Tento pojem tak bude vykládán shodně jako v ostatních 
právních předpisech. 

16
9. 

Česká asociace 
společností 
finančního 
poradenství a 
zprostředkování 

8. Z ZÁSADNÍ!!!  
§ 16 odst. 1 písm. f)  
Požadujeme vypuštění požadavku na povinné uchovávání „záznamů o 
veškeré komunikaci s klientem vedené v rámci obchodu nebo 
obchodního vztahu“.  
Tento požadavek je zjevně nepřiměřený a vedl by, vedle extrémnímu 
nárůstu nákladů na straně povinných osob, také k hrubému zásahu do 
soukromí občanů ČR a je naprosto v rozporu s ochranou osobních 
údajů. Uchovávání nahrávek „veškeré komunikace“, tj. i komunikace, 
která se netýká konkrétních obchodů, je navíc v zásadě technicky 
nemožné.  

Vyhověno. 
 
Na základě této, ale i dalších připomínek, nicméně navrhujeme 
reformulovat § 16 následujícím způsobem, tak aby na jedné straně 
nedocházelo k přílišné administrativní zátěži, ale zároveň abychom 
dostáli požadavkům mezinárodních standardů: 
 

 „§ 16 

Uchovávání údajů povinnou osobou 

(1) Povinná osoba uchovává způsobem a v rozsahu, který zajistí 
průkaznosx;t jednotlivých obchodů a postupů s nimi spojených, po 
dobu 10 let od uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo 
od ukončení obchodního vztahu s klientem  
a) identifikační a další údaje získané podle § 8 odst. 1 až 3 v rámci 

identifikace klienta nebo na základě přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího informace doprovázející bezhotovostní 
převody peněžních prostředků20), 

b) kopie dokladů předložených k identifikaci, byly-li pořizovány, 
c) údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci klienta, 
d) informace a kopie dokumentů získané v rámci kontroly klienta 

podle § 9, 
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 
obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta, 

e) záznamy o veškerých krocích uskutečněných v rámci identifikace a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBMFJ5PRY)



 
 
 

kontroly klienta, včetně informací o případných obtížích 
souvisejících s těmito kroky, 

f) záznamy o postupu při posouzení a stanovení rizikového profilu 
klienta, včetně volby odpovídajících opatření užitých vůči 
klientovi a při posouzení skutečností souvisejících s podáním 
oznámení o podezřelém obchodu, 

e) g) dokumenty odůvodňující výjimku z identifikace a kontroly klienta 
podle § 13a a 

f) h) v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci 
nebo číslo jednací rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka. 

 
        (2) Údaje a doklady o obchodech spojených s povinností 

identifikace uchovává povinná osoba 10 let po uskutečnění 
obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu. 

 
       (3) Povinná osoba uchovává údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 

způsobem a v rozsahu, který zajistí průkaznost jednotlivých 
obchodů a postupů s nimi spojených. 

(34) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. i) a j) uchovává 
údaje a doklady po dobu 10 let po ukončení obchodu nebo obchodního 
vztahu, byla-li hodnota obchodu 10 000 EUR nebo vyšší; v ostatních 
případech 5 let po ukončení obchodu. 

(45) Lhůta podle odstavců 1 až 3 začíná běžet prvním dnem 
kalendářního roku měsíce následujícího po roce měsíci, ve kterém byl 
uskutečněn poslední úkon obchodu známý povinné osobě. Po uplynutí 
této lhůty zajistí příslušný správce výmaz uchovávaných údajů a zničení 
dokladů.“ 

Příslušná část DZ bude změněna takto: 

„K písmeni e) 

Nově se stanoví povinnost uchovávat informace o všech krocích 
uskutečněných v rámci identifikace a kontroly klienta, včetně informací 
o případných obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta. Na 
rozdíl od nově navrhovaného znění písmene f) obsahuje toto písmeno 
informace týkající se procesů uvnitř povinné osoby. 

K písmeni f) 

Navrhovaná úprava nově zahrnuje mezi povinně uchovávané údaje 
rovněž záznamy o veškeré komunikaci s klientem vedené v rámci 
obchodu nebo obchodního vztahu, včetně informací o případných 
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obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta.  
Výslovně se stanoví povinnost uchovávat záznamy o procesu rizikové 
kategorizace klienta. Tyto záznamy mohou být v případě zpětné 
rekonstruovatelnosti případu legalizace výnosů z trestné činnosti 
či financování terorismu významným mezičlánkem.“ 

18
8. 

Komora 
certifikovaných 
účetních 

1. D Za Komoru certifikovaných účetních posíláme k tomuto návrhu 
následující připomínky:  
- jednoznačně jako pozitivní vidíme jasné vydefinování “účetního” - 
vazba na příslušné živnostenské oprávnění je relevantní; v tomto 
kontextu by bylo vhodné do budoucna pracovat s kvalifikací nutnou 
pro příslušné živnostenské oprávnění (viz diskuse o určité 
akceptovatelné regulaci účetní profese) - je třeba zmiňovat, že 
požadavky na účetní se zvyšují, mají své povinnosti a vstup do té 
živnosti by měl být přes vhodné kvalifikační zkoušky včetně např. 
znalosti AML problematiky; 
- relevantní úpravy vidíme ve vymazání odkazu na účetní z odstavců, 
které se týkají auditorů, daňových poradců a dalších zákonných profesí; 
- s ohledem na novelizaci v důsledku transpozici V. AML směrnice, 
vnímáme změny jako neodvratné, v kontextu vazby na EU nutné, a 
spíše v této věci chceme konat, aby si členové KCÚ nové povinnosti 
uvědomovali - na podzim máme v plánu dva workshopy se zástupci 
FAU, takže osvěta bude pokračovat a jen je třeba toto využít v 
propagaci kvalifikovaných účetních; 
- povinnosti povinných osob - je jich hodně a samozřejmě s řadou 
nemusíme úplně souhlasit, resp. nepovažujeme je za nutné, ale zatím je 
akceptujeme uvidíme, zdali kolegové ze zákonných profesních Komor 
v této oblasti budou nějak návrh více připomínkovat. 

Bere se na vědomí. 

20
4. 

Státní pozemkový 
úřad 

1. D SPÚ má k předloženému materiálu tuto připomínku:  
V ČÁSTI ŠESTNÁCTÉ Změna zákona o zadávání veřejných zakázek 
Čl. XXIII se navrhuje změna zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 
147/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 287/2018 Sb.: 
 
V § 122 odstavec 4 zní:  
„(4) U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, 
zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona 
upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „skutečný majitel“) 
z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „evidence 
skutečných majitelů“). Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o 
veřejné zakázce. Pro tyto účely umožní Ministerstvo spravedlnosti 
zadavateli dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli v evidenci 
skutečných majitelů.,“ 

Nevyhověno. 
Uplatnění připomínky k návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů 
žádající doplnění výčtu § 17 odst. 2 návrhu (vymezující osoby a orgány 
s přístupem do evidence skutečných majitelů) o Státní pozemkový úřad 
se bere na vědomí. 
 
Není nám však jasný záměr připomínky týkající se změny § 122 odst. 4 
zákona č. 134/2013 Sb. Navržená změna ustanovení se nijak nedotýká 
přístupu Státního pozemkového úřadu, ale ruší přístup Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže. Dálkový přístup Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže podle § 122 odst. 4 by však měl zůstat zachován, 
neboť se jedná o zachování stávajícího stavu. 
 
Nad rámec výše uvedeného uvádíme, že dotčené ustanovení bylo 
s ohledem na právní jistotu reformulováno tak, aby bylo zřejmé, že se 
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Pro splnění povinností vyplývajících SPÚ z předloženého materiálu 
považujeme zajištění do dálkového přístupu podle § 15 Veřejný přístup 
k údajům o skutečném majiteli návrhu Zákona o evidenci skutečných 
majitelů za postačující. 
V souvislosti s tímto sdělujeme, že v navrženém znění § 17 Přístup ke 
všem údajům o skutečném majiteli Zákona o evidenci skutečných 
majitelů SPÚ navrhnul v rámci vnitřního připomínkového řízení k 
tomuto návrhu zákona pod bodem (2) rozšířit okruh oprávněných osob 
s dálkovým přístupem v rozsahu všech údajů právě pro SPÚ s 
odůvodněním:  
1) SPÚ při výkonu své činnosti mimo jiné zcizuje majetek ve 
vlastnictví ČR a převádí ho na jiné osoby, u kterých není z dostupných 
listin vždy jednoznačně zjistitelný skutečný majitel – koncový majitel.  
2) Při komplexních pozemkových úpravách se rozhodnutím SPÚ 
konstituuje vlastnictví, které by teoreticky mohlo být v rozporu se 
Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. 
května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz 
nebo financování terorismu. 

jedná o přístup k úplnému výpisu údajů. 

21
7. 

Rada pro veřejný 
dohled nad auditem 

1. Z Zásadní připomínka: Nepovažujeme za smysluplné a 
efektivní ustanovit Radu jako příslušný orgán pro řešení 
přestupků auditorů v oblasti AML, když  kontrolu provádí 
Komora auditorů ČR (dále jen „Komora“) a výsledky jsou 
předávány Finančnímu analytickému úřadu (dále jen 
„FAÚ“). FAÚ bude mít navíc mnohem větší profesionální 
kapacitu k řešení přestupků v oblasti AML.  V důvodové 
zprávě se uvádí, že pro Radu nepůjde o větší počet případů 
a ..“že je dopad na Radu pro veřejný dohled nad auditem 
minimální, jelikož se jedná o zanedbatelné zatížení, které 
nelze kvantifikovat ani v rozsahu části úvazku. V tomto 
případě se tedy nepresumuje dopad na veřejné rozpočty.“ 
(viz část 7.3.1. důvodové zprávy). S tím tak úplně 
nesouhlasíme, protože i když půjde o malý počet případů, 
bude potřeba k tomu v rámci Rady získat, vybudovat a 
udržovat potřebnou odbornost, což bude vyžadovat jak 
určitý čas, tak finance. Navíc roztříštěnost orgánů, které 
budou rozhodovat o stejném přestupku (někde rozhoduje 
Finanční analytický úřad, někde profesní komora, u 
auditorů Rada pro veřejný dohled nad auditem) může vést 
k rozdílnému přístupu a roztříštěnosti při uplatňování 
sankcí – pro to v daném případě nevidíme důvod.  

Vyhověno jinak. 
Bude zaveden obdobný model jako v případě ostatních právních 
profesí. Dovolujeme si upozornit na to, že Rada bude odvolacím 
orgánem. 
Z hlediska tříštění správní praxe při ukládání sankcí pak je nutno též 
upozornit na ustanovení § 52a a 53 AML zákona, které by měla zajistit 
jednotnou praxi (evidence přestupků a provinění a zveřejňování 
rozhodnutí).  
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21
7. 

Rada pro veřejný 
dohled nad auditem 

2. D Podle návrhu novely povinnost kontrol plnění podle 
zákona AML zůstává nadále u Komory, Komora o výsledku 
kontrol stejně jako o skutečnostech, které by mohly 
souviset s legalizací výnosů z trestné činnosti nebo 
financováním terorismu,  informuje Úřad (viz §37 novely). 
Orgánem příslušným pro rozhodování přestupku u 
auditorů je Rada – resp. její disciplinární výbor. Podle 
diagramu, který je v důvodové zprávě, bude zřejmě řízení 
o přestupku zahájeno na základě podnětu Úřadu, tato 
vazba (a jestli půjde o podnět eventuelně o návrh na 
zahájení řízení) ale není v novele nijak popsána.  

Vysvětleno. 
Důvodová zpráva bude upravena, aby reflektovala změny, které 
koncepce správního trestání doznala po vnějším připomínkovém řízení. 

21
7. 

Rada pro veřejný 
dohled nad auditem 

3. D Věta v § 52 novely: ..“ (2) Přestupky auditora zjištěné 
Komorou auditorů České republiky projednává Rada pro veřejný 
dohled nad auditem.“ Toto ustanovení by bylo vhodné přeformulovat 
– Komora maximálně zjistí skutečnosti odůvodňující podezření 
z přestupku, o tom, jestli k přestupku došlo či nikoli se rozhoduje až 
v příslušném správním řízení. 

Vyhověno. 
Text ustanovení byl reformulován na základě změny pojetí trestání 
auditorů. I v případě auditorské profese tak zůstane zachován 
 

21
7. 

Rada pro veřejný 
dohled nad auditem 

4. D Podle novely (viz § 53) bude Rada povinna uveřejňovat 
rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o přestupcích auditorů 
podle zákona o auditorech se zveřejňují v rejstříku 
auditorů, doporučila bych tento způsob zveřejnění 
zachovat i u přestupků v oblasti AML a příslušným 
způsobem tedy upravit ustanovení § 53. 

Vyhověno. 
Ustanovení § 53 bylo upraveno tak, aby byla tato rozhodnutí 
zveřejňována v rejstříku auditorů. 

21
7. 

Rada pro veřejný 
dohled nad auditem 

5. D Na závěr si dovolím tlumočit jednu připomínku k procesnímu 
nastavení. Vzhledem k tomu, že je Rada návrhem přímo dotčena, měla 
by být zařazena mezi přímé účastníky mezirezortního řízení. 

Bere se na vědomí. 

21
8. 

FINREG+ Partners 1. D K využití prostředků pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace 
klienta (§ 8a návrhu novely)  
Již nějakou dobu je vedena na různých úrovních debata s 
Ministerstvem financí, resp. FAÚ o otázce zakotvení online 
identifikace v rámci AML legislativy. Z provedené konzultace je 
patrné, že respondenti vnímají zavedení online identifikace jako 
potřebný krok napřed. Tento názor podporuje i podkladová studie 
odboru Finanční trhy II. Obdobně například projekt Sonia, který 
zaštiťuje Česká bankovní asociace a který si klade za cíl využít 
přihlašovacích údajů elektronického bankovnictví jakožto možného 
vstupu k elektronickým službám státu. Pro tento projekt je rozšíření 
způsobů pro provádění vzdálené identifikace klíčovým bodem, který 
podpoří pokrok a povede k digitalizaci finančního sektoru.  
V předloženém návrhu novely AML zákona dochází ke změně, která se 

Nevyhověno. 
Navrhovaná změna by, vzhledem k vágnosti vymezení vhodného 
prostředku, nevyhnutelně vedla k výkladovým nejasnostem, jež by 
mohly vyústit v to, že by identifikace nebyla provedena dostatečně 
důkladně. 
Z tohoto důvodu je dle názoru předkladatele vhodnější se spolehnout na 
rámec vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 
1999/93/ES (nařízení eIDAS) a z adaptačního předpisu k němu, jímž je 
zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. Tento právní rámce 
zajistí, že předmětné prostředky do něj spadající budou dosahovat 
požadované úrovně bezpečnosti.  
Je nutno odmítnout tezi, že se distanční metoda identifikace založená 
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týká identifikace klienta bez jeho fyzické přítomnosti. Konkrétně se 
jedná o § 8a, který v rámci novely stanovuje, že: „prostředek pro 
elektronickou identifikaci 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“.  
Uvedený návrh však není pro on-line identifikaci z hlediska uvedených 
potřeb trhu vhodně zvolenou úpravou. Nově navržený proces vůbec 
nezjednodušuje proces identifikace osoby bez její fyzické přítomnosti. 
Úprava počítá pouze s identifikací podle nařízení eIDAS, tzn. pouze s 
občanským průkazem s čipem. Taková úprava se vztahuje jen na velmi 
úzký okruh osob. Tato změna vůbec neřeší problém absence úpravy 
identifikace na dálku. Česká republika tedy zcela vynechává úpravu 
online identifikace, která je v státech jako je Německo, Švýcarsko, 
Rakousko, Velká Británie nebo Španělsko úplně běžná. V porovnaní s 
uvedenými evropskými státy by česká úprava nepochopitelně ztěžovala 
rozvoj poskytování online služeb klientům českými společnostmi ve 
finančním sektoru, včetně oblasti FinTech. V jiných státech Evropské 
unie je možné klienta identifikovat např. na základě video nebo 
telefonického hovoru, prostřednictvím kombinace „selfie“ fotografie a 
kopie průkazu totožnosti apod. Toto vede k vytváření nerovného 
konkurenčního prostředí, když české subjekty musí při náboru nových 
klientů plnit přísnější požadavky než subjekty zahraniční. 
Z tohoto důvodu považujeme za vhodnou variantu úpravy online 
identifikace přepracovat a zakotvit technicky neutrální řešení schopné 
reagovat v budoucnu na technický rozvoj a současně vyžadující 
patřičné organizační, technické a bezpečnostní podmínky způsobu pro 
ověření totožnosti prostřednictvím internetu nebo s využitím mobilního 
telefonu nebo jiného elektronického prostředku.  
Návrh legislativního textu:  
V § 11 odst. 8 AML zákona doplnit obecné ustanovení pro on-line 
identifikaci:  
b) jestliže povinná osoba ověří totožnost příslušné fyzické osoby  
1. [jako bod 1 uvést stávající písmeno b) a doplnit nový bod 2], nebo  
2. prostřednictvím internetu nebo s využitím mobilního telefonu nebo 
jiného elektronického prostředku způsobem, který umožňuje ověření 
totožnosti za bezpečnostních, organizačních a technických podmínek 
pro její dostatečné ověření.  
 
V § 11 doplnit nový odstavec 11 pro konkrétní podmínky on-line 

pouze na videoidentifikaci nebo selfie, může vyrovnat identifikaci za 
fyzické přítomnosti identifikovaného. Taková metoda totiž může 
pracovat pouze s digitální reprezentací podoby identifikovaného, kterou 
v současné době lze za vynaložení nikoli závratných nákladů v reálném 
čase pozměnit (tzv. deepfake). 
Toto pozměnění může mít dvě varianty. 
První spočívá v pozměnění digitální reprezentace vyobrazení 
identifikovaného a identifikačních údajů na průkazu totožnosti, přičemž 
digitální reprezentace identifikovaného je nepozměněna.  
Druhá varianta vyžaduje vyšší výpočetní výkon i odborné znalosti a 
spočívá v pozměnění i digitální reprezentace identifikovaného, a to 
případně tak, aby odpovídala nic netušící žijící osobě.  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že videoidentifikace je spojena se značným 
rizikem, že identifikace nebude řádně provedena, a proto nejen, že ji 
nelze postavit naroveň identifikaci za fyzické přítomnosti, ale 
nedosahuje ani takové úrovně bezpečnosti, aby byla způsobilá sloužit 
pro první identifikaci pro účely AML zákona. 
 
Na tomto místě je však nutno podotknout, že v situacích, kdy lze použít 
zjednodušenou identifikaci klienta, tedy v situacích z hlediska ML/TF 
zjevně nízkorizikových, postačí pouze, pokud povinná osoba vhodným 
způsobem zjistí a zaznamená identifikační údaje klienta. Takovým 
vhodným způsobem může být v daném kontextu právě i 
videoidentifikace, případně doplněná o další bezpečnostní opatření. 
 
Lze tedy uzavřít, že navrhovaná úprava, pokud je na ni nahlíženo 
komplexně, nalézá rovnováhu mezi požadavkem úroveň 
bezpečnostních opatření vztahujících se k identifikaci na straně jedné a 
požadavkem na jednoduchost pro spotřebitele na straně druhé. 
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identifikace:  
(11) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou podrobnější požadavky na 
organizační, technické a bezpečnostní podmínky způsobu pro ověření 
totožnosti prostřednictvím internetu nebo s využitím mobilního 
telefonu nebo jiného elektronického prostředku podle § 11 odst. 8 
písm. b bodu 2. 

21
8. 

FINREG+ Partners 2. D K zjednodušené identifikaci a kontrole (§ 13 odstavce 1 a 2 návrhu 
novely)  
Ustanovení § 13 odst. 1 a 2 novely AML zákona upravují problematiku 
zjednodušené identifikace a kontroly klienta. Upozorňujeme na dle nás 
logickou kontradikci, že v případě provádění zjednodušené identifikace 
a kontroly musí povinná osoba mimo jiné dle návrhu zákon alespoň 
„provést kontrolu klienta v rozsahu potřebném k účinnému řízení 
rizik“.  
Z textu však není patrné, jaký je rozsah této požadované kontroly na to, 
aby bylo dosáhnuto účinného řízení rizik. Dosud totiž taková kontrola 
nemusí být vůbec prováděna. Podle stanoviska Finančního 
analytického úřadu ze dne 8. 1. 2018 je však patrné, že poskytovatele 
platebních služeb podle směrnice PSD2 kontrolu vykonávat nemusí. 
Také důvodová zpráva k novele AML zákona mimo jiné uvádí, že 
příkladem nízkorizikového produktu, pro který může být použita 
zjednodušena identifikace a kontrola klienta, je služba informování o 
platebním účtu.  
Jeví se to tedy z textu zákona tak, že návrh zákona má zavádět kontrolu 
i v případě zjednodušené identifikaci, ačkoli to z důvodné zprávy 
neplyne, a tedy to nebylo záměrem předkladatele. V praxi tak hrozí, že 
zjednodušená identifikace nebude de facto být vůbec prováděna.  
Preferujeme z ustanovení odkaz na „kontrolu“ vypustit. 

Poznámka: Připomínka je obsahově totožná s připomínkou České 
fintech asociace. 
Nevyhověno. 
Jak je uvedeno i v důvodové zprávě k tomuto ustanovení, podstata 
tohoto postupu ovšem nespočívá v rezignaci na identifikaci a kontrolu 
klienta, jejichž základní prvky zůstávají zachovány. Od standardního 
postupu se odlišuje možností odchylky od vybraných ustanovení 
zákona, která upřesňují standardní realizaci identifikace a kontroly 
povinnou osobou. Vždy je však nutné, aby povinná osoba zachovala 
přiměřená opatření směřující k identifikaci a zaznamenání účastníků 
jednotlivých transakcí a k odhalení podezřelého obchodu. 
Jak vyplývá z výše uvedeného, zjednodušená identifikace a kontrola 
klienta neznamená rezignaci na některou z těchto dvou základních 
povinností, ale spočívá zejména v způsobu či postupu jejího provedení 
(což se vztahuje zejména k identifikaci, kdy i při tomto postupu musí 
být vždy zjištěny všechny identifikační údaje) a v rozsahu či hloubce, 
do které je kontrola klienta vykonávána, požadavcích na dokládání 
jednotlivých skutečností, zjištěných v rámci kontroly klienta atd.  
Rozhodně totiž musíme odmítnout, že by dosud kontrola nemusela být 
vůbec prováděna. Pokud by tomu tak bylo, jednalo by se o jednoznačné 
porušení AML zákona. Stanovisko FAÚ se týká pouze poskytovatelů 
služeb nepřímé dání platebního příkazu a informování o účtu, nikoliv 
obecně zjednodušené identifikace a kontroly klienta. 

21
8. 

FINREG+ Partners 3. D K provádění identifikace poskytovateli služeb informování o platebním 
účtu a nepřímé dání platebního příkazu (§ 12 odst. 2 až 6 návrhu 
novely)  
Navrhovaná úprava v § 12 upravuje výjimky pro provádění identifikace 
klienta poskytovateli nových platebních služeb podle směrnice PSD2. 
Jako jsme popsali v předchozím bodě, návrh AML zákona vymezuje 
také provádění zjednodušené identifikace a kontroly klienta. Jedná se 
zpravidla o službu informování o platebním účtu. V návaznosti na to 
bychom proto rádi upozornili, že z textu novely AML zákona není 
patrné, zda nové služby podle PSD2 budou spadat pod režim 
zjednodušené identifikace a kontroly klienta nebo pod provádění 
identifikace podle § 12 odst. 2 až 6. Z § 12 vyplývá, že povinná osoba 
bude v každém případě po klientovi vyžadovat minimálně průkaz 

Poznámka: Připomínka je obsahově totožná s připomínkou České 
fintech asociace č. 107/12. 
Vysvětleno. 
V případě zjednodušené identifikace a kontroly klienta bylo opuštěno 
stávající pojetí, které poměrně konkrétně vymezuje situace, kdy ji lze 
použít, přičemž podle nového pojetí je využití tohoto institutu navázáno 
na nízkorizikové situace, kdy nejsou naplněny podmínky pro aplikaci 
zesílené identifikace a kontroly klienta (jako tomu může být v případě 
politicky exponované osoby), čímž je lépe naplněna zásada rizikově 
orientovaného přístupu, jenž vede k lepší alokaci zdrojů. 
Služba informování o platebním účtu je službou, která je zjevně 
nízkorizikovou a lze říci, že v naprosté většině případů (s výjimkou 
například politicky exponovaných osob) bude možné institut 
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totožnosti. Na druhou stranu však v rámci zjednodušené identifikace 
klienta povinná osoba jenom vhodným způsobem zjistí a zaznamená 
identifikační údaje klienta. Toto však nekoresponduje s postupem, 
který popisuje § 12.  

Služba nepřímého dání platebního příkazu a informování o platebním 
účtu jsou velmi specifické a v jejich rámci se neprovádí žádné peněžní 
transakce. Z tohoto důvodu zastáváme názor, že zjednodušená 
identifikace je vhodným řešením, avšak za předpokladu, že 
koresponduje se zmiňovaným stanoviskem Finančního analytického 
úřadu.  
Naše připomínky k předloženém návrhu zákona se tímto nevyčerpávají, 
nicméně shora uvádíme ty, které považujeme za stěžejní z hlediska 
dobrého fungování českého kapitálového trhu. 

zjednodušené identifikace a kontroly klienta uplatnit. V souladu s tímto 
závěrem je i to, že důvodová zpráva k § 13 uvádí jako příklad 
nízkorizikového produktu právě tuto službu. 
Lze se tedy ztotožnit s tezí připomínkového místa, že jde-li o službu 
informování o platebním účtu, je využití zjednodušené identifikace a 
kontroly klienta vhodným řešením. 
Jedná-li se o službu nepřímého dání platebního příkazu, není závěr o 
nízkorizikovosti již tak jednoznačný. Ačkoli poskytovatel této služby 
nepřijde do kontaktu s peněžními prostředky (jako ostatně celá řada 
jiných povinných osob, jako jsou například auditoři, kteří typicky 
odhalí podezřelý obchod až poté, co byl uskutečněn), může akcelerovat 
přesuny majetku – například osoba, která má na svém účtu, zřízeném 
pod falešnou identitou, výnos z trestné činnosti, jehož původ chce 
zastřít tím, že si za něj koupí zboží, může využít toho, že jí obchodník 
vydá zboží bezprostředně po dání platebního příkazu, tedy ještě 
předtím, než bude převod uskutečněn. Takto může být výnos rychle 
přesunut z dosahu Finančního analytického úřadu a orgánů činných 
v trestním řízení. Z tohoto důvodu nelze říci, že je tato služba en bloc 
nízkoriziková, nicméně při aplikaci vhodných zmírňujících opatření, 
jakými může být například omezení hodnoty obchodů, které je možné 
v určitém časovém období provést, lze s ohledem na specifickou 
povahu této služby uzavřít, že je v jejím případě předmětný institut 
možné využít. 
Ustanovení § 12 odst. 2 až 6 bylo do návrhu vloženo z toho důvodu, 
aby specifičnost těchto služeb mohla být zohledněna i tehdy, pokud 
není možné zjednodušenou identifikaci a kontrolu klienta využít. Pro 
vyloučení případného nedorozumění je na tomto místě třeba uvést, že 
tato ustanovení použití zjednodušené identifikace a kontroly klienta 
v kontextu předmětných služeb nevylučují. 

21
9. 

European Data 
Project 

1. Z Ke změně zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 
předpisů 
§ 8 odst. 8 AML 
 
Připomínka: 
Navrhujeme ponechat původní znění tohoto ustanovení a původní 
rozsah povinností povinné osoby. 
 
Odůvodnění: 
Jak vyplývá i z důvodové zprávy k tomuto ustanovení, změna má za cíl 
rozšířit povinnosti povinných osob v rámci provádění identifikace. 
Nově mají povinné osoby povinnost kontrolovat úplnost a platnost 

Nevyhověno. 
 
Povinnost udržovat údaje získané v rámci identifikace a kontroly 
klienta aktuální vyplývají ze všech relevantních mezinárodních 
standardů. 
 
Pokud jde o zjišťování statusu politicky exponované osoby, je zcela 
dostatečné na počátku obchodního vztahu tuto skutečnost zjišťovat 
formou čestného prohlášení a dále zavázat klienta ve smluvních  
podmínkách k oznamovací povinnosti, pokud by se stal politicky 
exponovanou osobou v průběhu obchodního vztahu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBMFJ5PRY)



 
 
 

všech údajů, které získaly během identifikace a kontroly klienta. 
Mnohé změny, například skutečnost, že se osoba stala politicky 
exponovanou osobou, je hůře dohledatelná, protože neexistuje žádný 
rejstřík nebo jiná evidence. Navíc při množství klientů, které mají 
například provozovatelé hazardních her je téměř nemožné kontrolovat 
neustále každého klienta.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
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2. D Ke změně zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 
předpisů 
§ 9 odst. 2 písm. a) AML  
 
Připomínka: 
Navrhujeme neměnit dané ustanovení, případně navrhujeme stanovit 
výjimku pro povinné osoby dle § 2 písm. c) AML zákona 
(provozovatelé hazardních her). 
 
Odůvodnění: 
Novela daného ustanovení ukládá povinným osobám povinnost získat, 
nově i vyhodnocovat, informace o účelu a zamýšlené povaze obchodu 
nebo obchodního vztahu, nově včetně informací o povaze podnikání 
klienta. Během hraní hazardních her je zcela zřejmé, jaký je účel 
obchodního vztahu. Vzhledem k jeho povaze a účelu je neúčelné 
zjišťovat, zda je klient zaměstnán nebo podniká a následně jakou má 
jeho podnikání povahu. Dotazy, které by směřovaly na zjištění těchto 
skutečností, by u klientů vzbudily nedůvěru, účelu by tak nebylo 
naplněno a provozovatel hazardní hry by mohl být navíc značně 
poškozen, protože by mohl začít ztrácet klienty. Zároveň apelujeme na 
dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů, kdy již nyní 
povinné osoby zpracovávají nadměrné množství osobních údajů svých 
klientů. Máme za to, že uložení zpracovávání dalšího množství 
osobních údajů by šlo proti smyslu právních předpisů upravující 
ochranu osobních údajů, zejména GDPR. 

Nevyhověno. 
Nepovažujeme za důvodné, aby rozsah povinností vyplývající z AML 
zákona byl pro provozovatele hazardních her užší než pro ostatní 
povinné osoby. Rovněž AML směrnice nepřiznává provozovatelům 
hazardních her žádné specifické postavení tak, aby se na ně požadavky 
a základní rámec povinností nevztahoval. Vzhledem ke skutečnosti, že 
AML zákon dopadá pouze na provozovatele těch hazardních her, které 
byly na základě komplexního procesu hodnocení rizik hodnotící celý 
sektor hazardních her v hodnocení dopadů regulace vyhodnoceny jako 
rizikové, je třeba, aby provozovatelé těchto hazardních her dodržovali 
veškeré povinnosti vyplývající z AML zákona v plném rozsahu. 
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3. Z Ke změně zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 
předpisů 
§ 9a AML 
 
Připomínka: 
Navrhujeme vnést výjimku z provádění zesílené identifikace klienta 
pro povinné osoby dle § 2 písm. c) AML zákona (provozovatelé 

Nevyhověno. 
Nepovažujeme za důvodné, aby rozsah povinností vyplývající z AML 
zákona byl pro provozovatele hazardních her užší než pro ostatní 
povinné osoby. Rovněž AML směrnice nepřiznává provozovatelům 
hazardních her žádné specifické postavení tak, aby se na ně požadavky 
a základní rámec povinností nevztahoval. Vzhledem ke skutečnosti, že 
AML zákon dopadá pouze na provozovatele těch hazardních her, které 
byly na základě komplexního procesu hodnocení rizik hodnotící celý 
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hazardních her). 
 
Odůvodnění: 
Zákon svým navrhovaným zněním ukládá provozovatelům hazardních 
her povinnost, k jejíž splnění nemá dostatek prostředků a dostatečnou 
kapacitu. Provozovatelé hazardních her nemají jak zjišťovat 
požadované údaje, zejména o zdroji finančních prostředků nebo 
nemůže ověřit získané informace a dokumenty z více důvěryhodných 
zdrojů, než ze zdrojů, které klient sám předloží, protože žádná databáze 
těchto údajů neexistuje a jiné orgány je provozovatelům bez zákonného 
zmocnění vzhledem k ochraně osobních údajů neposkytne. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

sektor hazardních her v hodnocení dopadů regulace vyhodnoceny jako 
rizikové, je třeba, aby provozovatelé těchto hazardních her dodržovali 
veškeré povinnosti vyplývající z AML zákona v plném rozsahu. 
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4. D Ke změně zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 
předpisů 
§ 11 odst. 7 AML 
 
Připomínka: 
Navrhujeme vnést výjimku z možnosti provádět dálkovou identifikaci 
pro osoby povinné dle § 2 písm. c) AML (provozovatelé hazardních 
her). 
 
Odůvodnění: 
Toto opatření má zabránit možnosti účasti osobám mladším 18 let na 
hazardních hrách ve formě internetové hry. Ustanovení stanoví několik 
podmínek, které je potřeba dodržet, aby mohla být identifikace na 
dálku provedena. Nezletilému stačí tak občanský průkaz rodiče, další 
podpůrný průkaz (např. řidičský) a platební kartu, aby po vyplnění 
registračního formuláře splnil všechny vymezené podmínky a mohl se 
účastnit hazardní hry na internetu. Zároveň by zde docházelo 
k diskriminaci, kdy internetová kasina by mohla provádět jednoduchou 
dálkovou identifikaci, oproti tomu kamenná kasina musí bez výjimky 
provést identifikaci v plném rozsahu. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno. 
Primárním účelem identifikace podle AML zákona je zajistit stopy po 
přesunech majetku a poskytnout povinné osobě informace o totožnosti 
klienta potřebné k provedení kontroly ve smyslu § 9 AML zákona, 
nikoli zajišťovat ochranu nezletilých v kontextu hazardních her. 
 
Osobě usilující o zneužití identifikační metody podle § 11 odst. 7 navíc 
nestačí pouze disponovat průkazem totožnosti a podpůrným dokladem 
osoby, za niž se hodlá vydávat. Dále musí uskutečnit také kontrolní 
platbu, a to prostřednictvím účtu vedeného u úvěrové instituce na jméno 
oběti. Připomínkovým místem zmiňovaný nezletilý by tedy musel mít 
přístup k platebnímu účtu svého rodiče, což by nevyhnutelně 
vyžadovalo nedbalost právě na straně rodiče – takovou nedbalost nelze 
vyloučit ani tehdy, pokud jde o prostředek elektronické identifikace 
podle navrhovaného § 8a. 
Je však nutno dát připomínkovému místu zapravdu v tom, že postup 
podle § 11 odst. 7, sám o sobě skýtá rizika zneužití identity. Na tyto 
slabiny předmětné metody identifikace reaguje návrh ve svém 
ustanovení § 11 odst. 9, v němž se stanoví, že danou metodu nelze 
využít tehdy, pokud je klient, produkt nebo konkrétní obchod spojen 
s rizikem legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 
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5. Z Ke změně zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 
předpisů 
§ 16 odst. 1 písm. e) AML 
 
Připomínka: 

Vyhověno. 
 
Na základě této, ale i dalších připomínek, nicméně navrhujeme 
reformulovat § 16 následujícím způsobem, tak aby na jedné straně 
nedocházelo k přílišné administrativní zátěži, ale zároveň abychom 
dostáli požadavkům mezinárodních standardů: 
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Navrhujeme toto ustanovení ukládající povinnost zaznamenat všechny 
kroky, které byly při kontrole provedeny, zcela vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Návrh zákona tímto ustanovením ještě více byrokraticky zatěžuje 
povinné osoby, kdy na základě znění tohoto ustanovení je povinna 
nejen provést kontrolu klienta, ale navíc i zaznamenat všechny kroky, 
které byly v rámci kontroly uskutečněny, a záznamy o procesu 
posouzení a stanovení rizikového profilu klienta. Návrh dále neřeší, jak 
tyto záznamy mají být podrobné. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 

 „§ 16 

Uchovávání údajů povinnou osobou 

(1) Povinná osoba uchovává způsobem a v rozsahu, který zajistí 
průkaznosx;t jednotlivých obchodů a postupů s nimi spojených, po 
dobu 10 let od uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo 
od ukončení obchodního vztahu s klientem  
a) identifikační a další údaje získané podle § 8 odst. 1 až 3 v rámci 

identifikace klienta nebo na základě přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího informace doprovázející bezhotovostní 
převody peněžních prostředků20), 

b) kopie dokladů předložených k identifikaci, byly-li pořizovány, 
c) údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci klienta, 
d) informace a kopie dokumentů získané v rámci kontroly klienta 

podle § 9, 
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 
obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta, 

e) záznamy o veškerých krocích uskutečněných v rámci identifikace a 
kontroly klienta, včetně informací o případných obtížích 
souvisejících s těmito kroky, 

f) záznamy o postupu při posouzení a stanovení rizikového profilu 
klienta, včetně volby odpovídajících opatření užitých vůči 
klientovi a při posouzení skutečností souvisejících s podáním 
oznámení o podezřelém obchodu, 

e) g) dokumenty odůvodňující výjimku z identifikace a kontroly klienta 
podle § 13a a 

f) h) v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci 
nebo číslo jednací rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka. 

 
        (2) Údaje a doklady o obchodech spojených s povinností 

identifikace uchovává povinná osoba 10 let po uskutečnění 
obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu. 

 
       (3) Povinná osoba uchovává údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 
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způsobem a v rozsahu, který zajistí průkaznost jednotlivých 
obchodů a postupů s nimi spojených. 

(34) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. i) a j) uchovává 
údaje a doklady po dobu 10 let po ukončení obchodu nebo obchodního 
vztahu, byla-li hodnota obchodu 10 000 EUR nebo vyšší; v ostatních 
případech 5 let po ukončení obchodu. 

(45) Lhůta podle odstavců 1 až 3 začíná běžet prvním dnem 
kalendářního roku měsíce následujícího po roce měsíci, ve kterém byl 
uskutečněn poslední úkon obchodu známý povinné osobě. Po uplynutí 
této lhůty zajistí příslušný správce výmaz uchovávaných údajů a zničení 
dokladů.“ 

Příslušná část DZ bude změněna takto: 

„K písmeni e) 

Nově se stanoví povinnost uchovávat informace o všech krocích 
uskutečněných v rámci identifikace a kontroly klienta, včetně informací 
o případných obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta. Na 
rozdíl od nově navrhovaného znění písmene f) obsahuje toto písmeno 
informace týkající se procesů uvnitř povinné osoby. 

K písmeni f) 

Navrhovaná úprava nově zahrnuje mezi povinně uchovávané údaje 
rovněž záznamy o veškeré komunikaci s klientem vedené v rámci 
obchodu nebo obchodního vztahu, včetně informací o případných 
obtížích v rámci identifikace a kontroly klienta.  

Výslovně se stanoví povinnost uchovávat záznamy o procesu 
rizikové kategorizace klienta. Tyto záznamy mohou být v případě 
zpětné rekonstruovatelnosti případu legalizace výnosů z trestné činnosti 
či financování terorismu významným mezičlánkem.“ 
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6. Z Ke změně zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 
předpisů 
§ 16 odst. 1 písm. f) AML 
 
Připomínka: 
Navrhujeme zpřesnění nebo úplné vynechání povinnosti uchovávat 
záznamy o veškeré komunikaci s klientem. Případně navrhujeme 
změnit na „veškerou písemnou komunikaci“, 
 
Odůvodnění: 

Vyhověno. 
Viz vypořádání Vaší připomínky č. 5. 
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Návrh zákona ukládá poměrně široce vymezenou podmínku uchovávat 
veškerou komunikaci s klientem. V rámci obchodního vztahu mezi 
klientem a provozovatelem hazardních her dochází, kromě 
registračního formuláře, který je v písemné podobě, výhradně k ústní 
komunikaci. Návrh zákona samotný, ani důvodová zpráva k němu však 
již nijak neřeší, jak nakládat právě s ústní komunikací, zda je ji třeba 
také uchovávat a v jaké formě (nahrávka, písemný záznam apod.). 
Výkladem lze dojít i k závěru, že se jedná o veškerou komunikaci, 
tedy včetně ústní. Z toho pak vyplývá, že by měly povinné osoby 
rozhovory s klienty nahrávat, což považujeme za nepřípustné. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
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7. D Ke změně zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 
předpisů 
§ 16 odst. 4 AML 
 
Připomínka: 
Navrhujeme zachovat stávající počítání lhůty od začátku prvního dne 
roku následujícího po roce, ve kterém byl uskutečněn poslední úkon. 
 
Odůvodnění: 
V případě formulace běhu lhůty, jak ji formuluje návrh zákona, by 
musela povinná osoba každý měsíc kontrolovat, zda údaje, které drží, 
nepřekročily stanovenou desetiletou lhůtu. Při současném znění učiní 
povinná osoba jednu velkou kontrolu na přelomu každého kalendářního 
roku. Současná úprava více navíc koresponduje s povinností 
stanovenou v zákoně o archivnictví a spisové službě, dle kterého se 
skartační řízení provede v kalendářním roce následujícím po uplynutí 
skartační lhůty dokumentu. Proto navrhujeme zachovat tento soulad 
mezi právními předpisy.  
 
Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno. 
Chápeme, že už navrhovaná změna stanovit počátek lhůty na počátek 
měsíce následujícího po provedení úkonu bude znamenat určitou 
zvýšenou administrativní zátěž pro povinné osoby. 
Nicméně pokud bychom chtěli opravdu striktně transponovat text 
směrnice, bylo by nutné lhůtu počítat ne od následujícího roku či 
měsíce, ale dokonce dne. Náš návrh je podle našeho názoru rozumným 
kompromisem a zároveň stále naplněním smyslu a účelu, který 
směrnice sleduje. 
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8. D Ke změně zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 
předpisů 
§ 35 odst. 1 písm. b) AML 
 
Připomínka: 
Navrhujeme, aby orgánem státního dozoru nebyly určeny orgány Celní 
správy České republiky. 
 

Nevyhověno. 
Nejde o nijak zásadní změnu, protože již podle stávajícího zákona je 
celní správa jedním z dozorčích úřadů nad dodržováním AML zákona, 
ale pouze u některých typů hazardních her (u držitelů povolení 
k umístění herního prostoru). Touto novelou dochází k narovnání stavu 
v tom smyslu, že celní správa bude vykonávat AML dohled nad všemi 
subjekty, nad kterými bude vykonávat dohled nad dodržováním zákona 
o hazardních hrách. 
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Odůvodnění: 
Věříme, že tak specializovanou problematiku, jako je praní špinavých 
peněz a financování terorismu, by měl mít v dikci orgán, který se na 
tuto problematiku specializuje, přičemž tímto orgánem je FAÚ jako 
finanční zpravodajská jednotka ČR. 
 
Tato připomínka je doporučující.  
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9. D Ke změně zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění 
pozdějších předpisů 
§ 16a odst. 1 ZHH 
 
Připomínka: 
Navrhujeme, aby do rejstříku osob vyloučených z účasti na hazardních 
hrách byly zapisovány i osoby, vůči nimž ČR uplatňuje sankce a 
obchod s takovými osobami je v souladu s AML vždy podezřelý. 
 
Odůvodnění: 
Rejstřík vyloučených osob by měl být co nejkomplexnější a sloužit ku 
prospěchu správních orgánů i provozovatelů. Zákon AML pak udává, 
v jakých případech je obchod podezřelý a je nutné jej nahlásit FAÚ, 
například v případě, kdy je na sankčním seznamu nebo seznamu 
teroristů. Vzhledem ke špatné dostupnosti těchto údajů je jejich hledání 
pro provozovatele velmi náročné. Zapsáním výše uvedených osob do 
rejstříku osob vyloučených z účasti na hazardní hře pak usnadní 
provozovatelům hazardních her jejich identifikaci, plnění povinností a 
naplnění účelu AML zákona. Zároveň by byla napravena roztříštěnost 
sankčních seznamů a seznamů teroristů, kdy by byly všechny 
relevantní informace shromážděny na jednom místě. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno. 
Na sankčních seznamech se vyskytují osoby, vůči nimž se aplikují 
různé typy jiných než finančních sankcí (např. sankce spočívající 
v zákazu cestování, zákazu vstupu, atd.,), a tedy nelze ztotožnit zvedení 
na seznamu se zákazem hráz hazardní hry. 

21
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10. Z Ke změně zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění 
pozdějších předpisů 
§ 112b ZHH 
 
Připomínka: 
Navrhujeme nahrazení povinnosti oznámit bezprostřední zásah 
ministerstvu financí před samotným zásahem dle navrhovaného §112b 
odst. 1 písm. d) ZHH povinností oznámit bezprostředně po učiněném 
zásahu. 
 
Odůvodnění: 
Ustanovení míří na situace, kdy je následkem nepředvídatelné události 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
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potřeba učinit bezodkladný zásah do hazardní hry. Je až absurdní, aby 
provozovatel v případě nepředvídatelné události potřeboval urgentně 
situaci řešit, ale nemůže, dokud tento zásah neoznámí ministerstvu 
financí. Zároveň je absurdní situace, kdy oznámení nemá předepsané 
náležitosti a místo výzvy k odstranění vad se k oznámení nepřihlíží. 
V takovém případě by pak mohlo dojít k porušení zákona, kdy by byl 
proveden bezodkladný zásah bez předchozího oznámení, protože se 
k němu pro administrativní chybu nebude přihlížet. Tento návrh na 
provozovatele uvaluje jen další byrokratickou a administrativní zátěž. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
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11. Z Ke změně zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění 
pozdějších předpisů 
§ 112c ZHH 
 
Připomínka: 
Navrhujeme vypustit povinnost dle § 112c odst. 6 ZHH oznamovat 
ministerstvu financí i skutečnost, že nedošlo k žádné změně, a zároveň 
navrhujeme vypustit k němu navazující počátek lhůty stanovený v § 
112c odst. 4 ZHH. 
 
Odůvodnění: 
Tato povinnost je přílišný byrokratismus, který provozovatele zatěžuje. 
Požadavky ze strany státního aparátu na provozovatele hazardních her 
jsou stále vyšší a regulace stále přísnější. Je pochopitelné, že změny, 
které provozovatel učiní, je nutné nahlásit, ale povinnost hlásit i 
skutečnost, že žádné změny nenastaly, je absurdní. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
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12. D Návrhy nad rámec předloženého návrhu 
AML 
Návrh: 
Navrhujeme zřízení oficiálního rejstříku osob na sankčním seznamu či 
seznamu teroristů. 
 
Odůvodnění: 
Stát povinnostmi dle AML přenáší svou povinnost zkoumat a potírat 
trestné činy na soukromé osoby, proto by měl stát nabídnout takové 
nástroje, aby plnění povinností dle AML bylo co nejjednodušší a co 
nejméně zatěžující soukromé osoby. Proto navrhujeme zřízení 
jednotného rejstříku výše uvedených osob, do kterého by měly přístup 
jen povinné osoby a mohl by být navázán na systém povinné osoby. 

Vysvětleno. 
Nástrojem, kde lze zjišťovat informace o aktuálních sankcích 
a sankcionovaných osobách a subjektech je Sankční mapa EU. Tento 
nástroj spravuje Evropská komise. Je však nutno zdůraznit, že i v 
případě sankční mapy se jedná pouze o informativní nástroj ke zjištění 
základních informací. Závazně pak lze stav sankce zjistit v konkrétním 
předpisu, který v daném případě sankci zavádí, a to nejlépe 
prostřednictvím veřejně (zdarma) přístupné aplikace EUR-Lex – přístup 
k právu Evropské unie. 
 
Sankční mapa EU:  https://www.sanctionsmap.eu/  
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/ 
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Tím by povinnost vést a aktualizovat seznam zmíněných osob přešla na 
stát a identifikace a kontrola klientů včetně identifikace podezřelého 
obchodu by byla daleko jednodušší.  

Finanční analytický úřad upozorňuje, že Sankční mapa EU zohledňuje 
pouze účinná omezující opatření (sankce) stanovená EU, a to buď 
implementací příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN či jako 
vlastní, tzv. autonomní sankce EU. Nezohledňuje tedy tzv. národní 
sankce členských států EU nebo jakýchkoli třetích států. 
Pro potřeby úvěrových a finančních institucí zůstává i nadále k využití 
tzv. FSD – Finanční sankční databáze, provozovaná na platformě FSF a 
přístupná na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf. Pro 
přístup k platformě FSF je třeba mít zřízen účet "EU Login". Postupujte 
podle pokynů uvedených na stránce přihlášení EU, která se zobrazí po 
kliknutí na výše uvedený odkaz. Předmětnou databázi spravuje 
Evropská komise ve spolupráci s Evropskou bankovní federací s cílem 
usnadnit finančním a úvěrovým institucím uplatňování finančních 
sankcí, přičemž EEAS současně upozorňuje, že se jedná o informativní 
nástroj. Komise ani Evropská Bankovní Federace nenesou žádnou 
odpovědnost za případné chyby, přičemž zdůrazňují, že závazné je 
toliko znění příslušných předpisů zveřejněných v Úředním věstníku EU. 
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13. D Návrhy nad rámec předloženého návrhu 
§ 14 odst. 1 ZHH 
 
Návrh: 
Navrhujeme zaměnit slovo „loterie“ za slovo „hazardní hry“. 
 
Odůvodnění: 
Návrh směřuje k terminologickému sjednocení pojmu hazardní hra 
v rámci ZHH a oddělení od pojmu loterie, který je jen druhem hazardní 
hry. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven.. 
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14. D Návrhy nad rámec předloženého návrhu 
§ 46 – 48 ZHH 
 
Návrh: 
Navrhujeme, aby byli zrovnoprávněni občané České republiky 
s občany Evropské unie, resp. ze zemí EHP, případně i s osobami, které 
mají v těchto zemích trvalý pobyt, a v tomto směru odpadla povinnost 
vytvářet dočasné hráčské konto občanům jiné země, než je Česká 
republika, pokud splňují výše vymezené podmínky. 
 
Odůvodnění: 
Úprava, kterou v současné době obsahuje ZHH, je značně 
diskriminační vůči ostatním občanům Evropské unie, respektive zemí 
Evropského hospodářského prostoru, a zcela popírá myšlenku 
jednotného trhu. Občané jiného státu než České republiky dlouhodobě 
usazení v České republice tak jsou při využívání služeb provozovatele 
hazardních her značně znevýhodněni, protože mohou mít konto jen na 
90 dní a při vytvoření nového konta nelze umožnit převod evidovaných 
peněžních prostředků mezi účty. Kromě toho, že je právní úprava 
diskriminační, je i administrativně zatěžující a obtěžující klienty. Proto 
navrhujeme, aby pro občany EU a EHS, případně i pro osoby s trvalým 
pobytem v těchto státech, nemusel být zřizován jen dočasný účet, ale 
byla možnost zřídit plnohodnotný a časově neomezený hráčský účet. 

Bere se na vědomí. 
Vzhledem k charakteru předkládaného návrhu, který představuje změnu 
pouze některých dílčích aspektů současné právní úpravy, není možné 
bez důkladné analýzy dopadů reflektovat věcné připomínky jdoucí 
mimo rámec předkládaného návrhu.  

V současnosti probíhá projekt komplexního hodnocení právní úpravy 
regulace hazardních her a jejích důsledků. V návaznosti na výsledky 
tohoto hodnocení, se dá očekávat rozsáhlá diskuze o podobě právní 
úpravy a jejích případných změnách. 
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15. D Návrhy nad rámec předloženého návrhu 
§ 58 odst. 1, 2 ZHH 
 
Návrh: 
Navrhujeme vypustit větu „Hodnotové žetony musí být hmotné 
podstaty.“ a zavést možnost používání elektronických žetonů. 
 
Odůvodnění: 
Elektronizace živé hry by usnadnila denní vykazování ze stolů živé hry, 

Bere se na vědomí. 
Vzhledem k charakteru předkládaného návrhu, který představuje změnu 
pouze některých dílčích aspektů současné právní úpravy, není možné 
bez důkladné analýzy dopadů reflektovat věcné připomínky jdoucí 
mimo rámec předkládaného návrhu.  

V současnosti probíhá projekt komplexního hodnocení právní úpravy 
regulace hazardních her a jejích důsledků. V návaznosti na výsledky 
tohoto hodnocení, se dá očekávat rozsáhlá diskuze o podobě právní 
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kdy by mohly být pohyby na jednotlivých účtech lépe evidovatelné a 
následně vykazovatelné, aniž by musela být jakkoliv hra na stolech 
jakkoliv přerušována. Kontrola nad peněžními toky by byla 
efektivnější, a to jak ze strany samotného hráče, tak i ze strany 
dozorového orgánu. Elektronické žetony by pak zamezily jakékoliv 
nedovolené manipulaci s peněžními prostředky, výsledky atd. 

úpravy a jejích případných změnách. 
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16. D Návrhy nad rámec předloženého návrhu 
§ 27 – 38 ZHH 
 
Návrh: 
Navrhujeme v zákoně výslovně uvést, že kursové a totalizátorové 
sázky lze provést i skrze technické zařízení, přičemž toto zařízení by 
nebylo považováno za technickou hru ve smyslu § 42 a násl. ZHH. 
 
Odůvodnění: 
Kursové sázky jsou proveditelné i skrze technické přístroje, terminály, 
které obsluhuje hráč sám autonomně na obsluze ze strany zaměstnance 
provozovatele. Vzhledem k definici technické hry, tedy jako „hazardní 
hry provozované prostřednictvím technického zařízení přímo 
obsluhovaného sázejícím,“ by se na tento terminál mohly vztahovat 
zákonné podmínky provozu technické hry, i když ve své podstatě 
technickou hrou není, což je zřejmé zejména při porovnání 
s demonstrativním výčtem druhů technických her v § 42 odst. 1 ZHH. 
Proto navrhujeme výslovně zmínit, že kurzové i totalizátorové sázky 
lze provést skrze technický terminál, který není považovaný za 
technickou hru, aby byly odstraněny pochybnosti, jestli je provoz 
těchto terminálů provozování kursové sázky nebo technické hry. 

Bere se na vědomí. 
Vzhledem k charakteru předkládaného návrhu, který představuje změnu 
pouze některých dílčích aspektů současné právní úpravy, není možné 
bez důkladné analýzy dopadů reflektovat věcné připomínky jdoucí 
mimo rámec předkládaného návrhu.  

V současnosti probíhá projekt komplexního hodnocení právní úpravy 
regulace hazardních her a jejích důsledků. V návaznosti na výsledky 
tohoto hodnocení, se dá očekávat rozsáhlá diskuze o podobě právní 
úpravy a jejích případných změnách. 
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17. D Návrhy nad rámec předloženého návrhu 
§ 67 odst. 4 ZHH 
 
Návrh: 
Navrhujeme, aby v herně bylo umožněno vedle technické hry i 
provádění kursových sázek a totalizátorové hry. 

Nevyhověno. 
Jedním z podstatných cílů regulace bylo právě oddělení různých druhů 
hazardních her, a to za účelem posílení ochrany účastníků hazardních 
her. 
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18. D Návrhy nad rámec předloženého návrhu 
§ 68 odst. 3 ZHH 
 
Návrh: 
Navrhujeme, aby v kasinu bylo umožněno vedle živé hry i provádění 
kursových sázek a totalizátorové hry. 
 
Společné odůvodnění k návrhům změn § 67 odst. 4 ZHH a § 68 odst. 3 
ZHH 

Nevyhověno. 
Jedním z podstatných cílů regulace bylo právě oddělení různých druhů 
hazardních her, a to za účelem posílení ochrany účastníků hazardních 
her. 
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Zákon nedává žádné omezení na místo, kde může být kursová sázka 
nebo totalizátorová hra provozována, omezení je určeno až 
v předmětných ustanoveních, které provozovatelům neumožňují 
provozovat tyto druhy hazardních her v hernách a kasinech, aniž by 
k tomuto zákazu existoval jediný relevantní důvod. 
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19. D Návrhy nad rámec předloženého návrhu 
§ 24, § 34, § 70 ZHH 
 
Návrh: 
Navrhujeme zkrácení lhůty pro oznámení zahájení provozování 
hazardní hry celnímu úřadu na 1 pracovní den, jak tomu bylo za 
účinnosti zákona o loteriích a jiných podobných hrách. 
 
Odůvodnění: 
V době elektronické komunikace může celní úřad obdržet oznámení o 
zahájení provozování hazardní hry v podstatě ve zlomku vteřiny, přesto 
provozovatel musí čekat 5 pracovních dní, než může hazardní hru 
reálně začít provozovat, kdy se může tato lhůta vhledem k víkendu a 
případnému státnímu svátku může značně prodloužit a ačkoliv zákon 
hovoří o 5 pracovních dnech, reálně se jedná minimálně o 7 
kalendářních dnů. 

Bere se na vědomí. 
Vzhledem k charakteru předkládaného návrhu, který představuje změnu 
pouze některých dílčích aspektů současné právní úpravy, není možné 
bez důkladné analýzy dopadů reflektovat věcné připomínky jdoucí 
mimo rámec předkládaného návrhu.  

V současnosti probíhá projekt komplexního hodnocení právní úpravy 
regulace hazardních her a jejích důsledků. V návaznosti na výsledky 
tohoto hodnocení, se dá očekávat rozsáhlá diskuze o podobě právní 
úpravy a jejích případných změnách. 
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20. D Návrhy nad rámec předloženého návrhu 
§ 14 odst. 1 písm. b) vyhlášky 208/2017 Sb. 
 
Návrh: 
Navrhujeme vypustit povinnost vybavovat koncová zařízení, které 
obsahuje generátor náhodných čísel, alespoň dvěma na sobě 
nezávislými systémy počítadel, přičemž jedno z nich musí být 
elektromechanické. 
 
Odůvodnění: 
Tato povinnost je pozůstatek zrušeného zákona o loteriích a jiných 
podobných hrách, kdy v roce přijetí tohoto zákona neexistovalo jiné 
zabezpečení dat než elektromechanické. Vzhledem k tomu, že stávající 
ZHH vyžaduje další ukládání dat na serverech s dalším zasíláním 
kontrolnímu orgánu, je přítomnost elektromechanických počítadel 
v koncových zařízeních technické hry nadbytečné. 

Bere se na vědomí. 
Vzhledem k charakteru předkládaného návrhu, který představuje změnu 
pouze některých dílčích aspektů současné právní úpravy, není možné 
bez důkladné analýzy dopadů reflektovat věcné připomínky jdoucí 
mimo rámec předkládaného návrhu.  

V současnosti probíhá projekt komplexního hodnocení právní úpravy 
regulace hazardních her a jejích důsledků. V návaznosti na výsledky 
tohoto hodnocení, se dá očekávat rozsáhlá diskuze o podobě právní 
úpravy a jejích případných změnách. 
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21. D Návrhy nad rámec předloženého návrhu 
§ 68 
 
Návrh: 
Na zvážení dáváme, zda nezměnit koncepci kasin, jak je definovaná 

Bere se na vědomí. 
Vzhledem k charakteru předkládaného návrhu, který představuje změnu 
pouze některých dílčích aspektů současné právní úpravy, není možné 
bez důkladné analýzy dopadů reflektovat věcné připomínky jdoucí 
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v současné době § 68 ZHH, tak, aby více odrážela technologický 
pokrok a kasina mohla být budována a provozována na principu 
elektronizace. Provozovatelé elektronických kasin by tak mohli snížit 
své náklady, stát by na druhou stranu měl větší přehled o všech 
finančních tocích v kasinu. Hráči by v důsledku nepoznali rozdíl, 
protože pro hru není zásadní, zda je například ruletové kolo roztáčeno 
krupiérem nebo automatem. 
 
U krupiérů dále navrhujeme upřesnit jejich roli při umožnění účasti na 
hazardní hře. Celní úřady při přestupkových řízení vycházejí z 
předpokladu, že krupiér zvládne obsloužit právě jeden hrací stůl živé 
hry. Nevzal tak v úvahu, že existují hry, ve kterých je role krupiéra 
spíše doplňková, jako jsou kola štěstí, Kolo štěstí je v podstatě velmi 
zjednodušená forma rulety, proto jeden krupiér zvládne najednou 
obsloužit až 5 stolů zároveň, přesto celní úřady vyžadují, aby v kasinu 
byl přítomen stejný počet krupiérů jako u stolů živé hry. 
 
Pokud tento počet nesedí, celní úřady automaticky uzavírají, že je 
porušován § 68 odst. 4 ZHH. Ze strany úřadu není skutečnost, zda je 
hra umožňována, vůbec zjišťována, přesto celní úřady ukládají pokuty, 
a to nezákonným rozhodnutím. Při kontrole není dostatečně zjištěn 
skutkový stav věci a celní úřad v rozhodnutích jen spekuluje nad 
nemožností jedné zaměstnance obsloužit více stolů živé hry, aniž by 
svá zjištění opíral o jakýkoliv objektivní důkaz. 
 
Tento názor nesdílíme. Považujeme za diskriminační, aby MF potažmo 
celní správa ukládala provozovatelům povinnost nepřetržitě poskytovat 
službu, o kterou není mezi zákazníky zájem, když vyžaduje přítomnost 
krupiérů u stolů živé hry i v době, kdy o tuto hru zákazníci nevyžadují. 
Obdobně by tak mohlo být nařizováno např. provozovatelům obchodů 
s potravinami, aby měli obsazeny pokladními všechny pokladny bez 
ohledu na to, zda jsou v obchodě zákazníci. 
 
Celní orgány se pak dopouští nepřiměřeně extenzivního výkladu a 
nepřímo tak ukládá Provozovateli povinnost nad rámec zákona, tedy 
povinnost, kterou zákon po Provozovateli v žádném ze svých 
ustanovení nezakotvuje. 

mimo rámec předkládaného návrhu.  

V současnosti probíhá projekt komplexního hodnocení právní úpravy 
regulace hazardních her a jejích důsledků. V návaznosti na výsledky 
tohoto hodnocení, se dá očekávat rozsáhlá diskuze o podobě právní 
úpravy a jejích případných změnách. 

 
Připomínky neuplatnila tato připomínková místa: 
Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády České republiky - Ministr 
a předseda Legislativní rady vlády, Agrární komora, Akademie věd, Asociace krajů, Asociace samostatných odborů, Bezpečnostní informační služba, Česká lékárnická komora, Česká 
stomatologická komora, Českomoravská konfederace odborových svazů, Český báňský úřad, Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, 
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Družstevní asociace, Energetický regulační úřad, Exekutorská komora, Finanční arbitr, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Grantová agentura České republiky, Kancelář Poslanecké 
sněmovny, Kancelář prezidenta republiky, Kancelář Senátu, Kancelář veřejného ochránce práv, Komora auditorů, Komora patentových zástupců, Komora veterinárních lékařů, Konfederace 
umění a kultury, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Krajský úřad Jihočeského kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje, Krajský úřad kraje Vysočina, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, Krajský úřad Pardubického kraje, Krajský úřad 
Plzeňského kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Poslanecká 
sněmovna – zahraniční výbor, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Senát – zahraniční výbor, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Svaz měst a obcí, 
Technologická agentura, Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Úřad pro zahraniční styky a informace, Úřad 
průmyslového vlastnictví, Úřad vlády České republiky - Rada pro vývoj, výzkum a inovace, Ústav pro studium totalitních režimů, Ústavní soud, Allen & Overy (Czech Republic) LLP, 
Asociace českého pokeru, Asociace exportérů, Asociace hotelů a restaurací České republiky, Asociace insolvenčních správců, Asociace pokerových hráčů ČR, Asociace pro podporu a rozvoj 
svěřeneckých fondů, z.s., Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí, Asociace provozovatelů kurzových sázek, Asociace směnáren, BMM Spain Testlabs, s.l.u., Czech 
Private Equity and Venture Capital Association, Česká a slovenská asociace internetového hraní, z.s., Česká asociace internetového hraní, z.s., Česká energetická společnost, Česká komora 
loterního průmyslu, České sdružení pro značkové výrobky, Českomoravské sdružení trafikantů, eCOGRA (eGAMING COMPLIANCE SERVICES Limited trading), GLI Europe B.V., GLI 
UK Gaming Ltd, GML Interactive Ltd (Stoixman & Betano), IDEMIA France S.A., iTech Labs Italia, Katedra finančního práva a finanční vědy PF UK, Katedra finančního práva a národního 
hospodářství PF MU, Národní účetní rada, Občané proti hazardu. z.s., Podané ruce, Předseda Poslaneckého klubu ANO 2011, Předseda poslaneckého klubu České pirátské strany, Předseda 
poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické, Předseda poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy, Předseda poslaneckého klubu Křesťanské a demokratické unie-
Československé strany lidové, Předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, Předseda poslaneckého klubu Starostové a nezávislí, Předseda poslaneckého klubu Svoboda a 
přímá demokracie-Tomio Okamura, Předseda poslaneckého klubu TOP 09, Předseda rozpočtového výboru, Předseda Senátu Parlamentu ČR, Quinel M. Ltd., Rada hospodářské a sociální 
dohody ČR, Rada seniorů ČR, Sdružení pro výrobu bionafty, Sdružení pro bankovní karty, Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů, Stálé zastoupení České republiky při 
Evropské unii, Svaz českých a moravských bytových družstev, Svaz spedice a logistiky české republiky, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, The European Gaming and Betting Association 
(EGBA), The Remote Gambling Association, Unie herního průmyslu ČR, Unie spolků insolvenčních správců, z.s., Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky, Vládní výbor pro 
zdravotně postižené občany, Americká obchodní komora v České republice, Asociace českého tradičního obchodu, Asociace družstevních záložen, Asociace pro devizový trh, Asociace 
provozovatelů mobilních sítí, Asociace realitních kanceláří ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Asociace úvěrových institucí, Asociace veřejně prospěšných organizací, z.s., Centrální 
depozitář cenných papírů, CZECH TOBACCO CORPORATION a.s., CzechInvest, ČEPRO, Česká asociace LPG, Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Česká asociace 
telekomunikací, Česká bankovní asociace, Česká rada dětí a mládeže, Česká televize, Česko-maďarská obchodní komora, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Český institut 
interních auditorů, Český plynárenský svaz, Český rozhlas, Český svaz zaměstnanců v energetice, ČEZ, a.s., DILIA, občanské sdružení-divadelní, literární, audiovizuální agentura, 
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., Fórum dárců, ICT Unie, z.s., Institut pro testování a certifikaci, a.s., INTEGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a 
zvukově obrazových záznamů, o.s., Kancelář zdravotního pojištění, Mostex import-export, Národní rada osob se zdravotním postižením, O2 Czech Republic a.s., Občanské sdružení majitelů 
domů v ČR, z.s., OOA-S, Ochranná organizace autorská-sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, OSA - Ochranný svaz autorský pro práva 
k dílům hudebním, o.s., Philip Morris ČR a.s., Podnikatelské odbory - Unie podnikatelských a živnostenských spolků, Potravinářská komora ČR, SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s., 
Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, Sdružení dovozců a výrobců tabákových výrobků, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR Státní fond dopravní infrastruktury, 
Státní fond životního prostředí, Státní tiskárna cenin, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Svaz českých a moravských spotřebních družstev, Svaz českých a moravských výrobních 
družstev, Svaz chemického průmyslu, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Svaz účetních, T-Mobile Czech Republic a.s., Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Vodafone Czech Republic a.s., 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Zemědělský svaz ČR. 
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