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F inančn í  ana l y t i c ký  ú řad  

O d b o r  p r á v n í  
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FAS finance company s.r.o. 
U Sluncové 666/12a 
186 00 Praha 8 – Karlín  

P Ř Í K A Z  

Finanční analytický úřad (dále také „správní orgán“ nebo „kontrolní orgán“), jako orgán 
příslušný podle § 52 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném do 31. 12. 2020 (dále jen 
„AML zákon“), rozhodl podle § 90 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“), ve spojení s § 150 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na 
základě zjištění, vyplývajících z Protokolu o kontrole ze dne 28. 12. 2020, č. j. FAU-
108660/2020/032 (dále jen „Protokol o kontrole“), vydat tento p ř í k a z: 

I) Společnost FAS finance company s.r.o., IČO 055 31 047, se sídlem U Sluncové 666/12a, 
186 00 Praha 8 – Karlín (dále také „obviněná společnost“), se uznává vinnou ze 
spáchání přestupku Nesplnění povinností k prevenci podle § 48 odst. 4 písm. a) 
AML zákona, kterého se dopustila tím, že jako osoba oprávněná k poskytování platebních 
služeb malého rozsahu, tedy povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 5 AML zákona, 
porušila povinnost uloženou v § 21 odst. 1 AML zákona, neboť neuplatňovala odpovídající 
strategie a postupy vnitřní kontroly ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, které si sama stanovila v interním 
předpise Hodnocení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
podle § 21a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, účinném od 1. 4. 2019 (dále 
jen „Hodnocení rizik“) v čl. 2.2 tak, že provede kontrolu klienta v zesílené sestavě vždy 
před uskutečněním jednorázového obchodu, pokud tento obchod převýší částku 
8 000 EUR, nebo pokud opakované obchody klienta rozložené do časového úseku 
v délce 30 dnů tuto částku převýší, přičemž v případě klienta:  

1) , klientské číslo , se kterým 
uskutečnila dne 27. 3. 2019 obchod ve výši 7 700 EUR a dne 10. 4. 2019 obchod ve 
výši 7 500 EUR, stanovenou povinnost porušila tím, že nejpozději před uskutečněním 
obchodu dne 10. 4. 2019 neprovedla zesílenou kontrolu klienta, když zdroje 
peněžních prostředků, které se týkaly tohoto obchodu, neověřila z nezávislého zdroje, 
a ani nepořídila kopii nebo originál dokumentu dokládajícího zdroj použitých 
peněžních prostředků a tento dokument neuchovávala, přestože byly splněny 
podmínky stanovené Hodnocením rizik k provedení zesílené kontroly, jelikož mezi 
jednotlivými obchody klienta nebyl časový úsek delší než 30 dnů a hodnota těchto 
obchodů ve svém součtu převýšila částku 8 000 EUR; 
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2) , klientské číslo , se kterým uskutečnila 
ve dnech 28. 3. 2019 a 25. 4. 2019 obchody ve výši 7 500 EUR, stanovenou 
povinnost porušila tím, že nejpozději před uskutečněním obchodu dne 25. 4. 2019 
neprovedla zesílenou kontrolu klienta, když zdroje peněžních prostředků, které se 
týkaly tohoto obchodu, neověřila z nezávislého zdroje, a ani nepořídila kopii nebo 
originál dokumentu dokládajícího zdroj použitých peněžních prostředků a tento 
dokument neuchovávala, přestože byly splněny podmínky stanovené Hodnocením 
rizik k provedení zesílené kontroly, jelikož mezi jednotlivými obchody klienta 
nebyl časový úsek delší než 30 dnů a hodnota těchto obchodů ve svém součtu 
převýšila částku 8 000 EUR; 

3) , klientské číslo , se kterým uskutečnila 
dne 28. 3. 2019 obchod ve výši 7 800 EUR a dne 25. 4. 2019 obchod ve výši 
7 500 EUR, stanovenou povinnost porušila tím, že nejpozději před uskutečněním 
obchodu dne 25. 4. 2019 neprovedla zesílenou kontrolu klienta, když zdroje 
peněžních prostředků, které se týkaly tohoto obchodu, neověřila z nezávislého zdroje, 
a ani nepořídila kopii nebo originál dokumentu dokládajícího zdroj použitých 
peněžních prostředků a tento dokument neuchovávala, přestože byly splněny 
podmínky stanovené Hodnocením rizik k provedení zesílené kontroly, jelikož mezi 
jednotlivými obchody klienta nebyl časový úsek delší než 30 dnů a hodnota těchto 
obchodů ve svém součtu převýšila částku 8 000 EUR; 

4) , klientské číslo , se kterým uskutečnila ve 
dnech 28. 3. 2019 a 17. 4. 2019 obchody ve výši 7 500 EUR, stanovenou povinnost 
porušila tím, že nejpozději před uskutečněním obchodu dne 17. 4. 2019 neprovedla 
zesílenou kontrolu klienta, když zdroje peněžních prostředků, které se týkaly tohoto 
obchodu, neověřila z nezávislého zdroje, a ani nepořídila kopii nebo originál 
dokumentu dokládajícího zdroj použitých peněžních prostředků a tento dokument 
neuchovávala, přestože byly splněny podmínky stanovené Hodnocením rizik 
k provedení zesílené kontroly, jelikož mezi jednotlivými obchody klienta nebyl časový 
úsek delší než 30 dnů a hodnota těchto obchodů ve svém součtu převýšila částku 
8 000 EUR; 

5) , klientské číslo , se kterým uskutečnila dne 
18. 6. 2019 obchod ve výši 7 500 EUR a dne 26. 6. 2019 obchod ve výši 6 600 EUR, 
stanovenou povinnost porušila tím, že nejpozději před uskutečněním obchodu dne 
26. 6. 2019 neprovedla zesílenou kontrolu klienta, když zdroje peněžních prostředků, 
které se týkaly tohoto obchodu, neověřila z nezávislého zdroje, a ani nepořídila kopii 
nebo originál dokumentu dokládajícího zdroj použitých peněžních prostředků a tento 
dokument neuchovávala, přestože byly splněny podmínky stanovené Hodnocením 
rizik k provedení zesílené kontroly, jelikož mezi jednotlivými obchody klienta 
nebyl časový úsek delší než 30 dnů a hodnota těchto obchodů ve svém součtu 
převýšila částku 8 000 EUR; 

6) , klientské číslo , se kterým uskutečnila dne 
18. 6. 2019 obchod ve výši 7 500 EUR a dne 26. 6. 2019 obchod ve výši 7 400 EUR, 
stanovenou povinnost porušila tím, že nejpozději před uskutečněním obchodu dne 
26. 6. 2019 neprovedla zesílenou kontrolu klienta, když zdroje peněžních prostředků, 
které se týkaly tohoto obchodu, neověřila z nezávislého zdroje, a ani nepořídila kopii 
nebo originál dokumentu dokládajícího zdroj použitých peněžních prostředků a tento 
dokument neuchovávala, přestože byly splněny podmínky stanovené Hodnocením 
rizik k provedení zesílené kontroly, jelikož mezi jednotlivými obchody klienta 
nebyl časový úsek delší než 30 dnů a hodnota těchto obchodů ve svém součtu 
převýšila částku 8 000 EUR; 

7) , klientské číslo , se kterým uskutečnila 
dne 17. 4. 2019 obchod ve výši 7 200 EUR a dne 25. 4. 2019 obchod ve výši 
7 500 EUR, stanovenou povinnost porušila tím, že nejpozději před uskutečněním 
obchodu dne 25. 4. 2019 neprovedla zesílenou kontrolu klienta, když zdroje 
peněžních prostředků, které se týkaly tohoto obchodu, neověřila z nezávislého zdroje, 
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a ani nepořídila kopii nebo originál dokumentu dokládajícího zdroj použitých 
peněžních prostředků a tento dokument neuchovávala, přestože byly splněny 
podmínky stanovené Hodnocením rizik k provedení zesílené kontroly, jelikož mezi 
jednotlivými obchody klienta nebyl časový úsek delší než 30 dnů a hodnota těchto 
obchodů ve svém součtu převýšila částku 8 000 EUR;  

8) , klientské číslo , se kterým uskutečnila 
dne 16. 4. 2019 obchody ve výši 3 000 EUR a 4 000 EUR a dne 24. 4. 2019 obchod 
ve výši 7 500 EUR, stanovenou povinnost porušila tím, že nejpozději před 
uskutečněním obchodu dne 24. 4. 2019 neprovedla zesílenou kontrolu klienta, když 
zdroje peněžních prostředků, které se týkaly tohoto obchodu, neověřila z nezávislého 
zdroje, a ani nepořídila kopii nebo originál dokumentu dokládajícího zdroj použitých 
peněžních prostředků a tento dokument neuchovávala, přestože byly splněny 
podmínky stanovené Hodnocením rizik k provedení zesílené kontroly, jelikož mezi 
jednotlivými obchody klienta nebyl časový úsek delší než 30 dnů a hodnota těchto 
obchodů ve svém součtu převýšila částku 8 000 EUR;  

9) , klientské číslo , se kterým uskutečnila 
dne 4. 4. 2019 obchod ve výši 7 700 EUR a dne 17. 4. 2019 obchod ve výši 
7 500 EUR, stanovenou povinnost porušila tím, že nejpozději před uskutečněním 
obchodu dne 17. 4. 2019 neprovedla zesílenou kontrolu klienta, když zdroje 
peněžních prostředků, které se týkaly tohoto obchodu, neověřila z nezávislého zdroje, 
a ani nepořídila kopii nebo originál dokumentu dokládajícího zdroj použitých 
peněžních prostředků a tento dokument neuchovávala, přestože byly splněny 
podmínky stanovené Hodnocením rizik k provedení zesílené kontroly, jelikož mezi 
jednotlivými obchody klienta nebyl časový úsek delší než 30 dnů a hodnota těchto 
obchodů ve svém součtu převýšila částku 8 000 EUR;  

10) , klientské číslo , se kterým uskutečnila 
dne 1. 7. 2019 obchod ve výši 7 500 EUR a dne 2. 7. 2019 obchod ve výši 
7 200 EUR, stanovenou povinnost porušila tím, že nejpozději před uskutečněním 
obchodu dne 2. 7. 2019 neprovedla zesílenou kontrolu klienta, když zdroje peněžních 
prostředků, které se týkaly tohoto obchodu, neověřila z nezávislého zdroje, a ani 
nepořídila kopii nebo originál dokumentu dokládajícího zdroj použitých peněžních 
prostředků a tento dokument neuchovávala, přestože byly splněny podmínky 
stanovené Hodnocením rizik k provedení zesílené kontroly, jelikož mezi jednotlivými 
obchody klienta nebyl časový úsek delší než 30 dnů a hodnota těchto obchodů ve 
svém součtu převýšila částku 8 000 EUR;  

11) , klientské číslo , se kterým uskutečnila dne 
17. 4. 2019 dva obchody, každý ve výši 7 500 EUR, stanovenou povinnost porušila 
tím, že dne 17. 4. 2019, nejpozději před uskutečněním druhého z těchto obchodů, 
neprovedla zesílenou kontrolu klienta, když zdroje peněžních prostředků, které se 
týkaly tohoto obchodu, neověřila z nezávislého zdroje, a ani nepořídila kopii nebo 
originál dokumentu dokládajícího zdroj použitých peněžních prostředků a tento 
dokument neuchovávala, přestože byly splněny podmínky stanovené Hodnocením 
rizik k provedení zesílené kontroly, jelikož mezi jednotlivými obchody klienta 
nebyl časový úsek delší než 30 dnů a hodnota těchto obchodů ve svém součtu 
převýšila částku 8 000 EUR; 

12) , klientské číslo , se kterým uskutečnila dne 
2. 7. 2019 obchody ve výši 6 000 EUR a 7 500 EUR, stanovenou povinnost porušila 
tím, že dne 2. 7. 2019, nejpozději před uskutečněním druhého z těchto obchodů, 
neprovedla zesílenou kontrolu klienta, když zdroje peněžních prostředků, které se 
týkaly tohoto obchodu, neověřila z nezávislého zdroje, a ani nepořídila kopii nebo 
originál dokumentu dokládajícího zdroj použitých peněžních prostředků a tento 
dokument neuchovávala, přestože byly splněny podmínky stanovené Hodnocením 
rizik k provedení zesílené kontroly, jelikož mezi jednotlivými obchody klienta 
nebyl časový úsek delší než 30 dnů a hodnota těchto obchodů ve svém součtu 
převýšila částku 8 000 EUR.  
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II. Za přestupek se společnosti FAS finance company s.r.o., IČO 055 31 047, se sídlem 
U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha 8 – Karlín, ukládá podle § 48 odst. 8 AML zákona 
pokuta ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) splatná do 30 dnů ode dne 
nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Finančního analytického úřadu, číslo 3754-
1127011/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 05531047, konstantní 
symbol při platbě složenkou 1149, při bezhotovostním převodu 1148.  


