Celex:
Název:

VIII. – část II
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Lhůta pro implementaci 10. 1. 2020
Úřední věstník L 156/43 2018 Gestor MF
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Martina Chrástková, 15. 1. 2020
32018L0843
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 1 odst. 1
písm. a)
(čl. 2 odst. 1 bod
3)

Čl. 1 odst. 1
písm. b)
(čl. 2 odst. 1 bod
3)
Čl. 1 odst. 1
písm. c)
(čl. 2 odst. 1 bod
3)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Směrnice (EU) 2015/849 se mění takto:
253/2008
1) V čl. 2 odst. 1 se bod 3 mění takto:
a) písmeno a) se nahrazuje tímto:
„a) auditory, externí účetní a daňové poradce a jakékoli jiné osoby, které se
zaváží poskytovat hmotnou pomoc, podporu či poradenství v daňových
záležitostech jako hlavní předmět obchodní či profesní činnosti, a to buď
přímo, či prostřednictvím jiných osob, s nimiž je uvedená jiná osoba
spojená;“;
9190
b) písmeno d) se nahrazuje tímto:
253/2008
„d) realitní makléře, a to i tehdy, pokud jednají jako zprostředkovatelé při
pronájmu nemovitosti, avšak pouze ve spojení s transakcemi, u nichž výše
měsíčního nájmu dosáhne výše 10 000 EUR nebo více;“;
9190
c) doplňují se nová písmena, která znějí:
253/2008
„g) poskytovatele směnárenských služeb mezi virtuálními měnami a měnami ve znění
s nuceným oběhem;
368/2016
h) poskytovatele virtuálních peněženek;

253/2008
ve znění
368/2016

Čl. 1 odst. 1
písm. c)
(čl. 2 odst. 1 bod
3)

i) osoby obchodující či jednající jako zprostředkovatelé při obchodování s
uměleckými díly v případě, že hodnota transakce či souvisejících transakcí
dosáhne výše 10 000 EUR nebo více, a to i tehdy, pokud je tato činnost
vykonávána uměleckými galeriemi a aukčními síněmi;
j) osoby, které skladují, obchodují či jednají jako zprostředkovatelé v rámci
obchodu s uměleckými díly, pokud se tak děje v tzv. svobodných přístavech a
v případě, že hodnota transakce či souvisejících transakcí dosáhne výše 10
000 EUR nebo více.“

Čl. 1 odst. 2
písm. a)
(čl. 3 bod 4 písm.
a), písm. c)

2) Článek 3 se mění takto:
a) bod 4 se mění takto:
i) písmeno a) se nahrazuje tímto:
„a) teroristické trestné činy, trestné činy spojené s teroristickou skupinou a
trestné činy spojené s teroristickými činnostmi uvedené v hlavách II a III
směrnice (EU) 2017/541 (*);
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15.

9190
253/2008
ve znění
368/2016

9190
40/2009
ve znění
287/2018

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

§2 odst.1 písm.e)

Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí
e) auditor, daňový poradce a účetní,

DT

§2 odst.1 písm.d)

Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí
d) osoba oprávněná k obchodování s nemovitostmi nebo ke
zprostředkování obchodu s nimi

DT

§2 odst.1 písm.l)

Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí
PT
l) osoba poskytující služby spojené s virtuální měnou, kterou se pro
účely tohoto zákona rozumí 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.
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.

§4 odst.8

§2 odst.1 písm.i)

Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí
i) osoba oprávněná k obchodování s kulturními památkami nebo s
předměty kulturní hodnoty nebo ke zprostředkování takových obchodů,

DT

§311 odst.1

Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České
republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo
sociální strukturu České republiky nebo mezinárodní organizace,
závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit
vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby
něco konala, opominula nebo trpěla,
a) provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit

PT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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32018L0843
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí
Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV (Úř. věst. L
88, 31.3.2017, s. 6).“
ii) písmeno c) se nahrazuje tímto:
„c) činnosti zločinných spolčení ve smyslu čl. 1 bodu 1 rámcového
rozhodnutí Rady 2008/841/SVV (*);
(*) Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji
proti organizované trestné činnosti (Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 42).“;

40/2009
ve znění
165/2015
455/2016
287/2018

§311 odst.2

Citace ustanovení

Poznámka

smrt nebo těžkou újmu na zdraví,
b) zmocní se rukojmí nebo provede únos,
c) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné zařízení, dopravní nebo
telekomunikační systém, včetně informačního systému, pevnou plošinu
na pevninské mělčině, energetické, vodárenské, zdravotnické nebo jiné
důležité zařízení, veřejné prostranství nebo majetek s cílem ohrozit tím
lidské životy, bezpečnost uvedeného zařízení, systému nebo prostranství
anebo vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,
d) naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného
základního přírodního zdroje s cílem ohrozit tím lidské životy nebo
vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,
e) zmocní se letadla, lodi, jiného prostředku osobní či nákladní dopravy
nebo pevné plošiny na pevninské mělčině, nebo nad takovým dopravním
prostředkem nebo pevnou plošinou vykonává kontrolu, anebo zničí nebo
vážně poškodí navigační zařízení nebo ve větším rozsahu zasahuje do
jeho provozu nebo sdělí důležitou nepravdivou informaci, čímž ohrozí
život nebo zdraví lidí, bezpečnost takového dopravního prostředku
anebo vydá majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,
f) vyrábí nebo jinak získá, přechovává, dováží, přepravuje, vyváží či
jinak dodává nebo užije výbušninu, jaderný materiál, jadernou,
biologickou, chemickou nebo jinou zbraň, bojový prostředek nebo
materiál obdobné povahy, anebo provádí výzkum a vývoj jaderné,
biologické, chemické nebo jiné zbraně nebo bojového prostředku nebo
výbušniny, nebo
g) vydá lidi v obecné nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo
cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár
nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo
jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného
podobného nebezpečného jednání, nebo takové obecné nebezpečí zvýší
nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,
bude potrestán odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle
tohoto trestu též propadnutím majetku.
Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu
též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
c) způsobí-li takovým činem, že větší počet lidí zůstal bez přístřeší,
d) způsobí-li takovým činem přerušení dopravy ve větším rozsahu,
e) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
f) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
rozsahu,
g) ohrozí-li takovým činem závažně mezinárodní postavení České

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 1 odst. 2
písm. b)
(čl. 3 bod 6 písm.
b)

Citace ustanovení

b) v bodě 6 se písmeno b) nahrazuje tímto:
„b) v případě svěřenských fondů všechny následující osoby:
i) zakladatele;
ii) svěřenského správce nebo svěřenské správce;
iii) osobu nebo osoby vykonávající dohled nad správou svěřenského fondu,
existují-li;
iv) obmyšlené, nebo pokud ještě nebyly určeny konkrétní fyzické osoby, které
mají prospěch z právního uspořádání nebo právnické osoby, okruh osob, v
jejichž hlavním zájmu je právní uspořádání nebo právnická osoba založena
nebo provozována;
v) jakoukoli jinou fyzickou osobu, která v konečném důsledku vykonává
kontrolu nad svěřenským fondem prostřednictvím přímého či nepřímého
vlastnictví nebo jinými prostředky.“;

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

40/2009
ve znění
165/2015
455/2016
287/2018

§311 odst.3

40/2009
ve znění
455/2016
40/2009
ve znění
455/2016

§312a odst.1

40/2009
ve znění
455/2016

§312a odst.3

40/2009
ve znění
455/2016
253/2008
ve znění
368/2016

§312a odst.4

§312a odst.2

§4 odst.4 písm.c)

Citace ustanovení

Poznámka

republiky nebo postavení mezinárodní organizace, jejíž je Česká
republika členem, nebo
h) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
Příprava je trestná.

Kdo založí teroristickou skupinu nebo kdo se činnosti teroristické
skupiny účastní, bude potrestán odnětím svobody na tři až dvanáct let,
popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.
Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též
propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v
odstavci 1
a) jako vedoucí činitel nebo představitel teroristické skupiny, nebo
b) jako zakladatel nebo člen teroristické skupiny, která naplňuje znaky
organizované zločinecké skupiny.
Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu
též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený
v odstavci 1
a) jako vedoucí činitel nebo představitel teroristické skupiny, která
naplňuje znaky organizované zločinecké skupiny, nebo
b) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
Ustanovení § 107 a 108 se na pachatele činu uvedeného v odstavcích 1
až 3 neužijí.
Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, DT
která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo
rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném
právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění
podmínek podle věty první skutečným majitelem je
c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného
právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný
majitel právnické osoby, která je v postavení
1. zakladatele,
2. svěřenského správce,
3. obmyšleného,
4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav,
nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti,
není-li určen obmyšlený, a
5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání
bez právní osobnosti.
9682

Čl. 1 odst. 2
písm. c)
(čl. 3 bod 16)

Čl. 1 odst. 2
písm. d)
(čl. 3)

c) bod 16 se nahrazuje tímto:
„16) „elektronickými penězi“ elektronické peníze ve smyslu čl. 2 bodu 2
směrnice 2009/110/ES, avšak s vyloučením peněžní hodnoty uvedené v čl. 1
odst. 4 a 5 zmíněné směrnice;“;

d) doplňují se nové body, které znějí:
„18) „virtuálními měnami“ digitální reprezentace hodnoty, která není
vydána či garantována centrální bankou ani orgánem veřejné moci, není
nutně spojena se zákonně stanovenou měnou a nemá právní status měny či
peněz, je však fyzickými nebo právnickými osobami přijímána jako
prostředek směny a může být elektronicky převáděna, uchovávána a
obchodována;
19) „poskytovatelem virtuální peněženky“ subjekt poskytující služby, jejichž
cílem je ochraňovat jménem klientů soukromé šifrovací klíče za účelem
držení, uchovávání a převodu virtuálních měn.“

9190
370/2017

§4 odst.1

370/2017

§4 odst.2

253/2008
ve znění
368/2016

§2 odst.1 písm.l)

253/2008
ve znění
368/2016

§4 odst.8

Elektronickými penězi je peněžní hodnota, která
a) představuje pohledávku vůči tomu, kdo ji vydal,
b) je uchovávána elektronicky,
c) je vydávána proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění
platebních transakcí a
d) je přijímána jinou osobou než tím, kdo ji vydal.
Elektronickými penězi není peněžní hodnota, která může být použita
pouze k provedení platby uvedené v § 3 odst. 3 písm. c) bodech 4 až 7
nebo v § 3 odst. 3 písm. e).
Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí
l) osoba poskytující služby spojené s virtuální měnou, kterou se pro
účely tohoto zákona rozumí 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.

PT

PT

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.

9190

Čl. 1 odst. 3
písm. a)
(čl. 6 odst. 2
písm. b) a c)

Čl. 1 odst. 3
písm. b)

3) Článek 6 se mění takto:
a) v odstavci 2 se písmena b) a c) nahrazují tímto:
„b) rizika související s každým příslušným odvětvím včetně odhadů
předpokládané peněžní hodnoty praní peněz u každého příslušného odvětví
poskytnutých Eurostatem, jsou-li k dispozici;
c) nejrozšířenější prostředky, které pachatelé trestných činů využívají k praní
výnosů z nezákonné činnosti, včetně prostředků používaných zejména v
transakcích mezi členskými státy a třetími zeměmi, jsou-li k dispozici, a to
bez ohledu na identifikaci této třetí země jako vysoce rizikové třetí země
podle čl. 9 odst. 2.“;
b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3. Komise zprávu uvedenou v odstavci 1 zpřístupní členským státům a

Nerelevantní z hlediska transpozice.
Ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané
tímto ustanovením nevyužívá

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje

NT
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32018L0843
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

(čl. 6 odst. 3)

Čl. 1 odst. 4
písm. a)
(čl. 7 odst. 4)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

povinným osobám, aby jim pomohla identifikovat, chápat, řídit a zmírňovat
riziko praní peněz a financování terorismu a aby umožnila dalším
zúčastněným stranám, včetně vnitrostátních zákonodárců, Evropského
parlamentu, evropských orgánů dohledu a zástupců finančních
zpravodajských jednotek, rizikům lépe porozumět. Zpráva bude zveřejněna
nejpozději šest měsíců poté, co bude dána k dispozici členským státům, avšak
bez těch částí zprávy, které obsahují utajené informace.“
4) Článek 7 se mění takto:
253/2008
a) v odstavci 4 se doplňují nová písmena, která znějí:
ve znění
„f) sdělí institucionální strukturu a obecné postupy svého režimu pro boj
368/2016
proti praní peněz a financování terorismu, zahrnující mimo jiné i finanční
zpravodajskou jednotku, daňové orgány a státní zástupce, jakož i přidělené
lidské a finanční zdroje, a to v rozsahu, v jakém jsou tyto informace k
dispozici;
g) podá zprávu o úsilí členského státu a zdrojích (lidských i rozpočtových)
vyčleněných na boj proti praní peněz a financování terorismu.“;
253/2008
ve znění
368/2016
253/2008
ve znění
368/2016
253/2008
ve znění
368/2016
253/2008
ve znění
368/2016

Čl. 1 odst. 4
písm. b)
(čl. 7 odst. 5)

Čl. 1 odst. 5
písm. a)
(čl. 9 odst. 2)

9190
b) odstavec 5 se nahrazuje tímto:
9190
„5. Členské státy poskytnou výsledky svých posouzení rizik, včetně jejich
aktualizovaných verzí Komisi, evropským orgánům dohledu a ostatním
členským státům. Ostatní členské státy mohou členskému státu, který provádí
posouzení rizik, případně poskytnout další relevantní informace. Shrnutí
posouzení rizik je veřejně přístupné. Toto shrnutí nesmí obsahovat utajované
informace.“
5) Článek 9 se mění takto:
a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v
souladu s článkem 64, kterými identifikuje vysoce rizikové třetí země,

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Poznámka

postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise.

§30a odst.1

Úřad koordinuje proces posouzení rizik legalizace výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu na úrovni České republiky (dále jen
„národní hodnocení rizik“). Na zpracování národního hodnocení rizik a
jeho průběžné aktualizaci se podílí rovněž povinné osoby, Česká
národní banka, orgány činné v trestním řízení, ostatní zainteresované
státní orgány a další instituce.

§30a odst.2

Posouzení rizik podle odstavce 1 zohlední i faktory možného vyššího
rizika, uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, a hodnocení rizik
provede-ná orgány Evropské unie a dalšími nadnárodními nebo
mezinárodními institucemi.
Národní hodnocení rizik slouží zejména ke zdokonalení opatření proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu na úrovni
státní správy a u povinných osob.
Národní hodnocení rizik se aktualizuje zejména s ohledem na vývoj
rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a
činnost orgánů Evropské unie.
Na základě dílčího hodnocení rizik jednotlivými subjekty podle odstavce 1 Úřad vypracovává a předkládá vládě k projednání konečnou
verzi národního hodnocení rizik a jeho aktualizace.

§30a odst.3
§30a odst.4
§30a odst.5

DT

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje
pravomoce orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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32018L0843
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 1 odst. 5
písm. b)
(čl. 9 odst. 4)
Čl. 1 odst. 6
písm. b)
(čl. 10 odst. 1)

Čl. 1 odst. 7

Citace ustanovení

přičemž zohlední strategické nedostatky, zejména v těchto oblastech:
a) právní a institucionální rámec dané třetí země pro boj proti praní peněz a
financování terorismu, především:
i) považování praní peněz a financování terorismu za trestný čin;
ii) opatření týkající se hloubkové kontroly klienta;
iii) požadavky týkající se vedení záznamů;
iv) požadavky na oznamování podezřelých transakcí;
v) dostupnost přesných a včasných informací o skutečných majitelích
právnických osob a právních uspořádání pro příslušné orgány;
b) pravomoci a postupy příslušných orgánů třetí země pro účely boje proti
praní peněz a financování terorismu, včetně náležitě účinných, přiměřených
a odrazujících sankcí, jakož i postupy třetí země při spolupráci a výměně
informací s příslušnými orgány členských států;
c) účinnost režimu třetí země pro boj proti praní peněz a financování
terorismu při řešení rizik v této oblasti.“;
b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4. Komise při přípravě aktů v přenesené pravomoci uvedených v odstavci 2
zohlední příslušná hodnocení, posouzení nebo zprávy, které vypracovaly
mezinárodní organizace a tvůrci standardů v oblasti předcházení praní
peněz a boje proti financování terorismu.“
6) V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1. Členské státy zakáží svým úvěrovým institucím a finančním institucím
vedení anonymních účtů, anonymních vkladních knížek nebo anonymních
bezpečnostních schránek. Členské státy v každém případě vyžadují, aby byli
majitelé existujících anonymních účtů, anonymních vkladních knížek nebo
anonymních bezpečnostních schránek a příjemci výnosů z nich podrobeni
opatřením hloubkové kontroly klienta nejpozději do 10. ledna 2019 a v
každém případě nejpozději před jakýmkoli použitím těchto účtů, vkladních
knížek nebo bezpečnostních schránek.“

7) Článek 12 se mění takto:

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska transpozice.
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje
pravomoce orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise.
§2676 odst.1

Vkladní knížkou potvrzuje výstavce vkladní knížky vložení hotovosti na PT
účet a výběr hotovosti z účtu. Účet, k němuž byla vystavena vkladní
knížka, neslouží k provádění převodů peněžních prostředků. Vkladní
knížka může být vystavena pouze na jméno majitele vkladní knížky. Z
vkladní knížky musí být zřejmá výše peněžních prostředků na účtu a její
změny.

89/2012

§2676 odst.2

253/2008
ve znění
368/2016

§7 odst.2
písm.b),c),g)

253/2008
ve znění
368/2016

§9 odst.1
písm.b),c)

Má se za to, že výše peněžních prostředků na účtu odpovídá záznamům
ve vkladní knížce.
Bez ohledu na limit stanovený v odstavci 1 identifikuje povinná osoba
klienta rovněž vždy, pokud jde o
b) vznik obchodního vztahu,
c) uzavření smlouvy o nájmu bezpečnostní schránky nebo smlouvy o
úschově,
g) výplatu zůstatku zrušeného vkladu z vkladní knížky na doručitele.
Kontrolu klienta provádí povinná osoba
b) v situacích, na které se vztahuje povinnost identifikace
podle § 7 odst. 2 písm. a) až c), a to nejpozději před uskutečněním
transakce,
c) v době trvání obchodního vztahu,

9190

Poznámka

NT

89/2012

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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32018L0843
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

písm. a)
(čl. 12 odst. 1)

Čl. 1 odst. 7
písm. b)
(čl. 12 odst. 2)

Čl. 1 odst. 7
písm. c)
(čl. 12)

Čl. 1 odst. 8
písm. a)
(čl. 13 odst. 1
písm. a)

Citace ustanovení

a) odstavec 1 se mění takto:
i) v prvním pododstavci se písmena a) a b) nahrazují tímto:
„a) platební prostředek není dobíjecí nebo má stanoven měsíční limit pro
platební transakce nejvýše 150 EUR, jejž lze čerpat jen v tomto členském
státě;
b) maximální částka uchovávaná elektronicky nepřekračuje 150 EUR;“;
ii) druhý pododstavec se zrušuje;CS 19.6.2018 Úřední věstník Evropské unie
L 156/55
b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2. Členské státy zajistí, aby se odchylka stanovená v odstavci 1 tohoto
článku nevztahovala na zpětnou výměnu peněžní hodnoty elektronických
peněz za hotovost nebo na výběr hotovosti z takové peněžní hodnoty, je-li
vyměňovaná částka vyšší než 50 EUR, nebo v případě platební transakce na
dálku ve smyslu čl. 4 bodu 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/2366 (*), pokud výše zaplacené částky přesáhne 50 EUR za transakci.
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25.
listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění
směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č.
1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s.
35).“;
c) doplňuje se nový odstavec, který zní:
„3. Členské státy zajistí, aby úvěrové a finanční instituce působící jako
akceptanti akceptovaly platby uskutečněné s anonymními předplacenými
kartami vydanými ve třetích zemích pouze tehdy, pokud tyto karty
splňují požadavky rovnocenné požadavkům stanoveným v odstavcích 1 a 2.
Členské státy se mohou rozhodnout nepřijímat na svém území platby
provedené pomocí anonymních předplacených karet.“;
8) V článku 13 se odstavec 1 mění takto:
a) písmeno a) se nahrazuje tímto:
„a) zjištění a ověření totožnosti klienta na základě dokumentů, údajů nebo
informací získaných ze spolehlivého a nezávislého zdroje, případně včetně
elektronických prostředků identifikace, příslušných služeb vytvářejících
důvěru podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (*)
či jakéhokoli jiného bezpečného postupu identifikace na dálku nebo
elektronické identifikace, regulovaného, uznaného, schváleného nebo
přijatého příslušnými vnitrostátními orgány;
(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23.
července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru
pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
(Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).“;

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

9190

NT

9190

NT

253/2008

§8 odst.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.

253/2008
ve znění
285/2009

§8 odst.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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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32018L0843
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 1 odst. 8
písm. b)
(čl. 13 odst. 1
písm. b)

Citace ustanovení

b) na konec písmene b) se doplňuje nová věta, která zní:
„Pokud se zjistí, že skutečným majitelem je osoba ve vrcholném vedení ve
smyslu čl. 3 bodu 6 písm. a) podbodu ii), přijmou povinné osoby nutná
přiměřená opatření k ověření totožnosti fyzické osoby, která zastává pozici
ve vrcholném vedení, a povedou záznamy o učiněných krocích i o vzniklých
obtížích během procesu ověřování.“

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

253/2008
ve znění
368/2016

§8 odst.3

253/2008
ve znění
368/2016

§8 odst.4

253/2008
ve znění
368/2016

§8 odst.5

9190
253/2008
ve znění
368/2016

§9 odst.2 písm.b)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

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 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.
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.
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.
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.

Kontrola klienta zahrnuje
b) zjišťování vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného
majitele, pokud je klientem právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné
právní uspořádání bez právní osobnosti, a přijetí opatření ke zjištění a
ověření totožnosti skutečného majitele,

DT

9682

Čl. 1 odst. 9
písm. a)
(čl. 14 odst. 1)

9190
9) Článek 14 se mění takto:
9190
a) v odstavci 1 se doplňuje nová věta, která zní:
„Při navazování nového obchodního vztahu se společností, jinou právnickou
osobou, svěřenským fondem či právním uspořádáním s podobnou strukturou
nebo funkcemi jako svěřenské fondy (dále jen „podobná právní
uspořádání“), které podléhají registraci informací o skutečných majitelích
podle článku 30 nebo 31, musí povinné osoby získat osvědčení o registraci či
výpis z registru.“;

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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32018L0843
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 1 odst. 9
písm. b)
(čl. 14 odst. 5)

Čl. 1 odst. 10
písm. a)
(čl. 18 odst. 1)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

b) odstavec 5 se nahrazuje tímto:
253/2008
„5. Členské státy od povinných osob vyžadují, aby uplatňovaly opatření
ve znění
hloubkové kontroly klienta nejen na všechny nové klienty, ale také ve
368/2016
vhodných okamžicích na stávající klienty při zohlednění míry rizika, včetně
okamžiků, kdy se mění relevantní okolnosti klienta, nebo v případě, má-li
povinná osoba v průběhu příslušného kalendářního roku zákonnou
povinnost kontaktovat klienta za účelem přezkumu relevantních informací
týkajících se skutečných majitelů či pokud takovou povinnost povinná osoba
měla podle směrnice Rady 2011/16/EU (*).
(*) Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v
oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s.
1).“
9190
10) Článek 18 se mění takto:
253/2008
a) v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
ve znění
„V případech uvedených v článcích 18a až 24 a v jiných případech
368/2016
spojených s vyšším rizikem, které určí členské státy nebo povinné osoby,
členské státy vyžadují, aby povinné osoby uplatňovaly opatření zesílené
hloubkové kontroly klienta s cílem odpovídajícím způsobem řídit a zmírnit
uvedená rizika.“;

§8 odst.7

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) a zaznamenává jejich změny.

§9 odst.1

253/2008
ve znění
368/2016

§9 odst.2

253/2008

§9 odst.3

Kontrolu klienta provádí povinná osoba
DT
a) před uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah
1. nejpozději v době, kdy je zřejmé, že dosáhne hodnoty 15 000 EUR
nebo vyšší,
2. s politicky exponovanou osobou, nebo
3. s osobou usazenou v zemi, kterou na základě označení Evropské
komise nebo z jiného důvodu je třeba považovat za vysoce rizikovou,
b) v situacích, na které se vztahuje povinnost identifikace podle § 7 odst.
2 písm. a) až c), a to nejpozději před uskutečněním transakce,
c) v době trvání obchodního vztahu,
d) uvedená v § 2 odst. 1 písm. c) při obchodu v hodnotě 2 000 EUR
nebo vyšší, nebo
e) uvedená v § 2 odst. 2 písm. c) a d) při obchodu v hodnotě 10 000
EUR nebo vyšší.
Kontrola klienta zahrnuje
a) získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo
obchodní-ho vztahu,
b) zjišťování vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného
majitele, pokud je klientem právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné
právní uspořádání bez právní osobnosti, a přijetí opatření ke zjištění a
ověření totožnosti skutečného majitele,
c) průběžné sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání
obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda
obchody jsou v souladu s tím, co je povinné osobě známo o klientovi a
jeho podnikatelském a rizikovém profilu,
d) přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku,
kterého se obchod nebo obchodní vztah týká a
e) v rámci obchodního vztahu s politicky exponovanou osobou též
přiměřená opatření ke zjištění původu jejího majetku.
Povinná osoba provádí kontrolu klienta podle odstavce 2 písmene c) a d)

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

ve znění
368/2016

253/2008
ve znění
368/2016
253/2008
ve znění
368/2016

Čl. 1 odst. 10
písm. b)
(čl. 18 odst. 2)

b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2. Členské státy od povinných osob vyžadují, aby v rámci rozumných
předpokladů zkoumaly pozadí a účel všech transakcí, které splňují alespoň
některou z následujících podmínek:
i) jedná se o složité transakce;
ii) jedná se o neobvykle velké transakce;
iii) transakce jsou prováděny neobvyklým způsobem;
iv) transakce nemají zjevný ekonomický nebo zákonný účel.
Povinné osoby musí zejména zvýšit míru a zpřesnit povahu sledování
obchodního vztahu s cílem určit, zda se tyto transakce nebo činnosti zdají
podezřelé.“

9190
253/2008
ve znění
368/2016

253/2008

§9 odst.4

Citace ustanovení

Povinná osoba pro jednotlivé typy jí poskytovaných obchodů stanoví na
základě hodnocení rizik podle § 21a hodnotu obchodu, při jejímž
dosažení vždy provede kontrolu klienta. Tato hodnota nemůže být vyšší
než částka uvedená v odstavci 1.

§6 odst.1

Podezřelým obchodem se pro účely tohoto zákona rozumí obchod
uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci
výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky
jsou určeny k financování terorismu, nebo že obchod jinak souvisí nebo
je spojen s financováním terorismu, anebo jiná skutečnost, která by
mohla takovému podezření nasvědčovat, a to pokud například
a) klient provádí výběry nebo převody na jiné účty bezprostředně po
hotovostních vkladech,
b) během jednoho dne nebo ve dnech bezprostředně následujících
uskuteční klient nápadně více peněžních operací, než je pro jeho činnost
obvyklé,
c) počet účtů zřizovaných klientem je ve zjevném nepoměru k předmětu
jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům,
d) klient provádí převody majetku, které zjevně nemají ekonomický
důvod, anebo provádí složité nebo neobvykle objemné obchody,
e) prostředky, s nimiž klient nakládá, zjevně neodpovídají povaze nebo
rozsahu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům,
f) účet je využíván v rozporu s účelem, pro který byl zřízen,
g) klient vykonává činnosti, které mohou napomáhat zastření jeho
totožnosti nebo zastření totožnosti skutečného majitele,
h) klientem nebo skutečným majitelem je osoba ze státu, který
nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu, nebo
i) povinná osoba má pochybnosti o pravdivosti získaných
identifikačních údajů o klientovi.
Podezřelým je obchod vždy, pokud

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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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. Osobám oprávněným k
provádění kontroly plnění povinností podle § 35 odůvodní povinná
osoba přiměřenost rozsahu kontroly klienta a doloží způsob jejího
provádění nebo ověření splnění podmínek pro zjednodušenou
identifikaci a kontrolu klienta podle § 13 nebo pro výjimku
z identifikace a kontroly klienta podle § 13a, a to s ohledem na výše
uvedená rizika.
Při posuzování možného rizika podle odstavce 3 povinná osoba zohlední
rizikové faktory uvedené v hodnocení rizik podle § 21a.

§9 odst.5

§6 odst.2
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Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

253/2008
ve znění
368/2016

Čl. 1 odst. 11
(nový čl. 18a)

11) Vkládá se nový článek, který zní:
253/2008
„Článek 18a
ve znění
1. Co se týká obchodních vztahů či transakcí souvisejících s vysoce
368/2016
rizikovými třetími zeměmi identifikovanými podle čl. 9 odst. 2, členské státy
vyžadují od povinných osob, aby uplatňovaly níže uvedená opatření zesílené
hloubkové kontroly klienta:
a) získání dalších informací o klientovi a o skutečném majiteli či skutečných
majitelích;
b) získání dalších informací o zamýšlené povaze obchodního vztahu;
c) získání informací o zdroji finančních prostředků a zdroji majetku klienta a
skutečného majitele či skutečných majitelů;
d) získání informací o důvodech zamýšlených nebo uskutečněných transakcí;
e) získání souhlasu od vrcholného vedení ohledně navázání nebo
pokračování v obchodním vztahu;
f) zesílené sledování obchodního vztahu zvýšením počtu a častějším
prováděním kontrol a výběrem vzorku transakcí, které vyžadují bližší
posouzení.
Členské státy mohou od povinných osob případně vyžadovat, aby zajistily, že
první platba bude provedena prostřednictvím účtu vedeného na jméno

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

§9 odst.2

§9 odst.1 písm.a)
bod3

Citace ustanovení

Poznámka

a) klientem nebo skutečným majitelem je osoba, vůči níž Česká
republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění
mezinárodních sankcí 17),
b) předmětem obchodu je nebo má být zboží nebo služby, vůči nimž
Česká republika uplatňuje sankce podle zákona o provádění
mezinárodních sankcí 17), nebo
c) klient se odmítá podrobit kontrole nebo odmítá uvést identifikační
údaje osoby, za kterou jedná.
Kontrola klienta zahrnuje
a) získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo
obchodního vztahu,
b) zjišťování vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného
majitele, pokud je klientem právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné
právní uspořádání bez právní osobnosti, a přijetí opatření ke zjištění a
ověření totožnosti skutečného majitele,
c) průběžné sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání
obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda
obchody jsou v souladu s tím, co je povinné osobě známo o klientovi a
jeho podnikatelském a rizikovém profilu,
d) přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku,
kterého se obchod nebo obchodní vztah týká, a
e) v rámci obchodního vztahu s politicky exponovanou osobou též
přiměřená opatření ke zjištění původu jejího majetku.
Kontrolu klienta provádí povinná osoba
a) před uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah
3. s osobou usazenou v zemi, kterou na základě označení Evropské
komise nebo z jiného důvodu je třeba považovat za vysoce rizikovou,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Ustanovení (§, odst.,
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253/2008
ve znění

§9 odst.2

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

klienta u úvěrové instituce, na kterou se vztahují požadavky hloubkové
kontroly klienta, jež nejsou slabší, než požadavky stanovené v této směrnici.
2. Kromě opatření uvedených v odstavci 1 a v souladu s mezinárodními
závazky Unie členské státy od povinných osob vyžadují, aby v příslušných
případech uplatňovaly na obchodní vztahy či transakce související s vysoce
rizikovými třetími zeměmi identifikovanými podle čl. 9 odst. 2 jedno či více
dodatečných zmírňujících opatření. Uvedená opatření spočívají v jednom
nebo několika z těchto opatření:
a) v uplatnění dalších prvků zesílené hloubkové kontroly;
b) v zavedení zesílených mechanismů oznamování nebo systematického
oznamování finančních transakcí;
c) v omezení obchodních vztahů nebo transakcí s fyzickými nebo právnickými
osobami ze třetích zemí identifikovaných jako vysoce rizikové země podle čl.
9 odst. 2.CS 19.6.2018 Úřední věstník Evropské unie L 156/57
3. Kromě opatření uvedených v odstavci 1 členské státy uplatňují v
příslušných případech a v souladu s mezinárodními závazky Unie na vysoce
rizikové třetí země identifikované podle čl. 9 odst. 2 jedno či více z těchto
opatření:
a) odmítnutí zřízení dceřiných podniků nebo poboček či zastoupení
povinných osob z dotčené země nebo jiné zohlednění skutečnosti, že
příslušná povinná osoba pochází ze země, která nemá adekvátní režimy pro
boj proti praní peněz a financování terorismu;
b) zákaz zřízení poboček nebo zastoupení povinných osob v dotčené zemi
nebo jiné zohlednění skutečnosti, že se příslušná pobočka nebo zastoupení
bude nacházet v zemi, která nemá adekvátní režimy pro boj proti praní peněz
a financování terorismu;
c) vyžadování většího dohledového šetření nebo přísnější požadavky na
externí audit u poboček a dceřiných podniků povinných osob nacházející se v
dotčené zemi;
d) vyžadování přísnějších požadavků na externí audit u finančních skupin s
ohledem na jejich pobočky a dceřiné podniky nacházející se v dotčené zemi;
e) požadavek, aby úvěrové a finanční instituce přezkoumaly a
pozměnily nebo v případě potřeby ukončily korespondenční vztahy s
respondenčními institucemi v dotčené zemi.
4. Při přijetí nebo uplatňování opatření stanovených v odstavci 2 a 3, pokud
jde o rizika, jež jednotlivé třetí země představují,
členské státy podle potřeby zohlední příslušná hodnocení, posouzení nebo
zprávy, které vypracovaly mezinárodní organizace a tvůrci standardů v
oblasti předcházení praní peněz a boje proti financování terorismu.
5. Před přijetím nebo uplatňováním opatření stanovených v odstavcích 2 a 3
vyrozumí členské státy Komisi.“
Kontrola klienta zahrnuje
a) získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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32018L0843
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

12) V článku 19 se návětí nahrazuje tímto:
„Pokud jde o přeshraniční korespondenční vztahy zahrnující provádění
plateb s určitou respondenční institucí ze třetí země, členské státy kromě
opatření zesílené hloubkové kontroly klienta stanovených v článku 13 od
svých úvěrových institucí a finančních institucí vyžadují, aby při vstupování
do obchodních vztahů:“.

9190
253/2008
ve znění
368/2016

253/2008
ve znění
368/2016

Čl. 1 odst. 13
(nový čl. 20a)

§25 odst.2

Poznámka

§25 odst.3

Úvěrová nebo finanční instituce před navázáním korespondenčního
PT
vztahu s respondenční institucí
a) shromáždí dostatek informací o respondenční instituci a povaze jejího
podnikání a dalších rizikových faktorech,
b) z veřejně dostupných informací zjistí, jaká je kvalita dohledu,
kterému respondenční instituce podléhá, a
c) zjistí a zhodnotí opatření prováděná respondenční institucí proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, včetně
způsobu a kvality provádění identifikace a kontroly klienta a schopnosti
poskytnout tyto informace na vyžádání, jakož i schopnosti poskytování
informací o plátci a příjemci při převodech peněžních prostředků.
K navázání korespondenčního vztahu musí vydat souhlas statutární
orgán úvěrové nebo finanční instituce nebo vedoucí pobočky zahraniční
úvěrové nebo finanční instituce působící na území České republiky.

13) Vkládá se nový článek, který zní:
9190
„Článek 20a
1. Každý členský stát vydá a aktualizuje seznam uvádějící konkrétní funkce,
které jsou podle vnitrostátních právních a správních předpisů považovány za
významné veřejné funkce ve smyslu čl. 3 bodu 9. Členské státy požádají
mezinárodní organizace akreditované na jejich území, aby pro účely čl. 3
bodu 9 vydaly a aktualizovaly seznam významných veřejných funkcí v těchto
mezinárodních organizacích. Uvedené seznamy se zašlou Komisi a mohou
být zveřejněny.
2. Komise sestaví a aktualizuje seznam přesných funkcí, které jsou
považovány za významné veřejné funkce na úrovni orgánů a institucí Unie.
Tento seznam rovněž zahrnuje všechny funkce, které mohou být svěřeny
zástupcům třetích zemí a mezinárodních orgánů akreditovaných na úrovni

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Vyhodnocení *

obchodního vztahu,
b) zjišťování vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného
majitele, pokud je klientem právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné
právní uspořádání bez právní osobnosti, a přijetí opatření ke zjištění a
ověření totožnosti skutečného majitele,
c) průběžné sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání
obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda
obchody jsou v souladu s tím, co je povinné osobě známo o klientovi a
jeho podnikatelském a rizikovém profilu,
d) přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku,
kterého se obchod nebo obchodní vztah týká, a
e) v rámci obchodního vztahu s politicky exponovanou osobou též
přiměřená opatření ke zjištění původu jejího majetku.

368/2016

Čl. 1 odst. 12
(čl. 19)

Citace ustanovení

NT
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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
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(čl. 30 odst. 1)

Implementační předpisy ČR

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Unie.
3. Komise na základě seznamů uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku
vypracuje pro účely čl. 3 bodu 9 jednotný seznam všech významných
veřejných funkcí. Tento jednotný seznam se zveřejní.
4. S funkcemi na seznamu uvedeném v odstavci 3 tohoto článku se nakládá v
souladu s podmínkami stanovenými v čl. 41 odst. 2.“
14) V článku 27 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2. Členské státy zajistí, aby povinné osoby, na které se klient obrátí,
podnikly náležité kroky k zajištění toho, aby třetí osoby na vyžádání
neprodleně poskytly příslušné kopie údajů o zjišťování a ověřování
totožnosti, případně včetně údajů získaných pomocí elektronických
prostředků identifikace, příslušných služeb vytvářejících důvěru podle
nařízení (EU) č. 910/2014 nebo jakéhokoli jiného bezpečného postupu
identifikace na dálku nebo elektronické identifikace, regulovaného,
uznaného, schváleného nebo přijatého příslušnými vnitrostátními orgány.“

253/2008
ve znění
368/2016

§11 odst.3

Povinná osoba, která postupuje podle odstavce 1 nebo 2, musí mít
zajištěno poskytnutí informací, včetně kopií příslušných dokladů, o
identifikaci klienta, účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu,
vlastnické a řídící struktuře klienta a totožnosti skutečného majitele od
úvěrové nebo finanční instituce nebo osoby, která identifikaci nebo
zjištění příslušných údajů provedla.

§ 29b

(1) Právnická osoba vede a průběžně zaznamenává aktuální údaje ke
DT
zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o
skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného
odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.
(2) Svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení vůči jinému
právnímu uspořádání bez právní osobnosti zaznamenává údaje ke
zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele svěřenského fondu
nebo právního uspořádání ve smyslu § 4 odst. 4 písm. d).
(3) Údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele podle
odstavců 1 a 2 uchovává právnická osoba, svěřenský správce nebo
osoba v obdobném postavení vůči jinému právnímu uspořádání bez
právní osobnosti po dobu, po kterou je tato osoba skutečným majitelem,
a nejméně 10 let od zániku takového vztahu.
(4) Údaje o skutečném majiteli právnické osoby, svěřenského fondu
nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti se zapisují do
evidence údajů o skutečných majitelích způsobem a v rozsahu, který
stanoví zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
(5) Není-li to uvedeno v evidenci údajů o skutečných majitelích nebo při
pochybnostech o správnosti tam uvedených údajů právnická osoba,
svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení vůči jinému
právnímu uspořádání bez právní osobnosti na žádost povinné osoby,
Úřadu, soudu, orgánu činného v trestním řízení, orgánu Finanční správy
České republiky nebo Celní správy České republiky sdělí, kdo je nebo
byl jejím skutečným majitelem a uvede údaje ke zjištění a ověření jeho
totožnosti; právnická osoba sdělí i údaje o jím skutečně držené účasti
nebo jiné důvody, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.

15) Článek 30 se mění takto:
a) odstavec 1 se mění takto:
i) první pododstavec se nahrazuje tímto:
„Členské státy zajistí, aby společnosti a jiné právnické osoby zapsané v
rejstříku na jejich území měly povinnost získat a mít adekvátní, přesné a
aktuální informace o svém skutečném majiteli, včetně podrobností o účasti
skutečného majitele. Členské státy zajistí, aby porušení tohoto článku
podléhala účinným, přiměřeným a odrazujícím opatřením nebo sankcím.“;
ii) doplňuje se nový pododstavec, který zní:
„Členské státy vyžadují, aby skuteční majitelé společností nebo jiných
právnických osob, mimo jiné prostřednictvím akcií, hlasovacích práv,
vlastnického podílu, akcií na majitele či kontroly prováděné jinými
prostředky, poskytly těmto subjektům veškeré informace potřebné k tomu,
aby společnost nebo jiná právnická osoba splnila požadavky podle prvního
pododstavce.“;

9190
253/2008
ve znění
368/2016

Citace ustanovení

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Čl. 1 odst. 15
písm. b)
(čl. 30 odst. 4)

Citace ustanovení

b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4. Členské státy vyžadují, aby informace uchovávané v centrálním registru
uvedeném v odstavci 3 byly adekvátní, přesné a aktuální, a zavedou
mechanismy ke splnění tohoto účelu. Tyto mechanismy zahrnují požadavek,
aby povinné osoby a případně i příslušné orgány v rozsahu, v jakém tento
požadavek nebude zbytečně zasahovat do jejich funkcí, oznámily jakékoli
jimi zjištěné nesrovnalosti mezi informacemi o skutečných majitelích
dostupnými v centrálních registrech a informacemi o skutečných majitelích,
které mají k dispozici. V případě oznámených nesrovnalostí členské státy
zajistí, aby byla přijata vhodná opatření k včasnému řešení těchto
nesrovnalostí a aby byla případně mezitím do centrálního registru zanesena
zvláštní poznámka.“;

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

9682
253/2008
ve znění
368/2016

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

§ 29b

(1) Právnická osoba vede a průběžně zaznamenává aktuální údaje ke
DT
zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o
skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného
odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.
(2) Svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení vůči jinému
právnímu uspořádání bez právní osobnosti zaznamenává údaje ke
zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele svěřenského fondu
nebo právního uspořádání ve smyslu § 4 odst. 4 písm. d).
(3) Údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele podle
odstavců 1 a 2 uchovává právnická osoba, svěřenský správce nebo
osoba v obdobném postavení vůči jinému právnímu uspořádání bez
právní osobnosti po dobu, po kterou je tato osoba skutečným majitelem,
a nejméně 10 let od zániku takového vztahu.
(4) Údaje o skutečném majiteli právnické osoby, svěřenského fondu
nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti se zapisují do
evidence údajů o skutečných majitelích způsobem a v rozsahu, který
stanoví zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
(5) Není-li to uvedeno v evidenci údajů o skutečných majitelích nebo při
pochybnostech o správnosti tam uvedených údajů právnická osoba,
svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení vůči jinému
právnímu uspořádání bez právní osobnosti na žádost povinné osoby,
Úřadu, soudu, orgánu činného v trestním řízení, orgánu Finanční správy
České republiky nebo Celní správy České republiky sdělí, kdo je nebo
byl jejím skutečným majitelem a uvede údaje ke zjištění a ověření jeho
totožnosti; právnická osoba sdělí i údaje o jím skutečně držené účasti
nebo jiné důvody, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.

§ 29b odst. 4 a 5

4) Údaje o skutečném majiteli právnické osoby, svěřenského fondu nebo DT
jiného právního uspořádání bez právní osobnosti se zapisují do evidence
údajů o skutečných majitelích způsobem a v rozsahu, který stanoví
zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
(5) Není-li to uvedeno v evidenci údajů o skutečných majitelích nebo při
pochybnostech o správnosti tam uvedených údajů právnická osoba, svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení vůči jinému právnímu
uspořádání bez právní osobnosti na žádost povinné osoby, Úřadu, soudu,
orgánu činného v trestním řízení, orgánu Finanční správy České
republiky nebo Celní správy České republiky sdělí, kdo je nebo byl
jejím skutečným majitelem a uvede údaje ke zjištění a ověření jeho
totožnosti; právnická osoba sdělí i údaje o jím skutečně držené účasti

Poznámka

9190
9682

Čl. 1 odst. 15
písm. c)
(čl. 30 odst. 5)

c) odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5. Členské státy zajistí, aby informace o skutečných majitelích byly vždy k
dispozici:
a) příslušným orgánům a finančním zpravodajským jednotkám, a to bez
omezení;
b) povinným osobám v rámci hloubkové kontroly klienta v souladu s
kapitolou II.
c) jakékoli osobě z široké veřejnosti.
Osoby uvedené v písmeni c) musí mít povolený přístup alespoň k informacím
o jméně, měsíci a roce narození, zemi bydliště a státní příslušnosti
skutečného majitele a i o povaze a rozsahu účasti skutečného majitele.
Členské státy mohou za podmínek stanovených vnitrostátním právem

253/2008
ve znění
368/2016

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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zpřístupnit další informace umožňující zjištění totožnosti skutečného
majitele. Uvedené další informace zahrnují alespoň datum narození či
kontaktní údaje v souladu s pravidly pro ochranu údajů.“;

Citace ustanovení

Poznámka

nebo jiné důvody, proč je tato osoba považována za skutečného majitele

304/2013
ve znění
368/2016

§ 118g

3) Ministerstvo spravedlnosti umožní dálkový přístup k údajům o
skuteč-ném majiteli
a) soudu pro účely soudního řízení,
b) orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení a
státnímu zastupitelství také pro účely výkonu jiné než trestní působnosti,
c) správci daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění pro
účely výkonu jejich správy,
d) zpravodajské službě pro účely plnění úkolů podle zákona, který upravuje činnost zpravodajských služeb,
e) Finančnímu analytickému úřadu, České národní bance a dalším
orgánům při výkonu činností podle zákona o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona
o provádě-ní mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního
míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti
terorismu,
f) České národní bance při výkonu dohledu nad osobami působícími na
finančním trhu a při výkonu činností podle zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,
g) Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra nebo
zpravodaj-ské službě pro účely bezpečnostního řízení podle zákona,
který upravuje ochranu utajovaných informací a bezpečnostní
způsobilost,
h) Nejvyššímu kontrolnímu úřadu pro účely výkonu jeho působnosti
podle jiného právního předpisu,
i) povinné osobě podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souvislosti s
provádě-ním identifikace a kontroly klienta,
j) poskytovateli veřejné finanční podpory podle zákona o finanční
kontro-le17),
k) řídicímu orgánu, zprostředkujícímu subjektu, certifikačnímu orgánu a
auditnímu orgánu pro účely výkonu jejich působnosti podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/201318),
l) platební agentuře a certifikačnímu subjektu pro účely výkonu jejich
působnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1306/201319),

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Celex:
Název:

VIII. – část II
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Lhůta pro implementaci 10. 1. 2020
Úřední věstník L 156/43 2018 Gestor MF
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Martina Chrástková, 15. 1. 2020
32018L0843
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

m) tomu, o němž tak stanoví jiný zákon.
9682

Čl. 1 odst. 15
písm. d)
(čl. 30 nový odst.
5a)
Čl. 1 odst. 15
písm. e)
(čl. 30 odst. 6)

d) vkládá se nový odstavec, který zní:
„5a. Členské státy se mohou rozhodnout, že informace uchovávané ve svých
vnitrostátních registrech uvedených v odstavci 3 zpřístupní pod podmínkou
registrace on-line a zaplacení poplatku, který nesmí být vyšší než
administrativní náklady na zpřístupnění těchto informací, včetně nákladů na
správu a rozvoj registru.“;
e) odstavec 6 se nahrazuje tímto:
„6. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány a finanční zpravodajské
jednotky měly včasný a neomezený přístup ke všem informacím
uchovávaným v centrálním registru uvedeném v odstavci 3 bez nutnosti
upozornit dotčený subjekt. Členské státy umožní rovněž včasný přístup pro
povinné osoby při přijímání opatření hloubkové kontroly klienta v souladu s
kapitolou II.
Příslušnými orgány, jimž je udělen přístup do centrálního registru
uvedeného v odstavci 3, jsou orgány veřejné moci se stanovenou
odpovědností za boj proti praní peněz nebo financování terorismu, jakož i
daňové úřady, orgány dohledu nad povinnými osobami a orgány, které
vyšetřují nebo trestně stíhají praní peněz, související predikativní trestné
činy a financování terorismu, sledují a zajištují nebo zmrazují a odnímají
majetek pocházející z trestné činnosti.“;

Nerelevantní z hlediska transpozice.
ustanovení je fakultativní povahy a Česká republika možnosti dané
tímto ustanovením nevyužívá.

304/2013
ve znění
368/2016

§ 118g

3) Ministerstvo spravedlnosti umožní dálkový přístup k údajům o
DT
skuteč-ném majiteli
a) soudu pro účely soudního řízení,
b) orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení a
státnímu zastupitelství také pro účely výkonu jiné než trestní působnosti,
c) správci daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění pro
účely výkonu jejich správy,
d) zpravodajské službě pro účely plnění úkolů podle zákona, který upravuje činnost zpravodajských služeb,
e) Finančnímu analytickému úřadu, České národní bance a dalším
orgánům při výkonu činností podle zákona o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona
o provádě-ní mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního
míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti
terorismu,
f) České národní bance při výkonu dohledu nad osobami působícími na
finančním trhu a při výkonu činností podle zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,
g) Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra nebo
zpravodaj-ské službě pro účely bezpečnostního řízení podle zákona,
který upravuje ochranu utajovaných informací a bezpečnostní
způsobilost,
h) Nejvyššímu kontrolnímu úřadu pro účely výkonu jeho působnosti
podle jiného právního předpisu,
i) povinné osobě podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souvislosti s
provádě-ním identifikace a kontroly klienta,
j) poskytovateli veřejné finanční podpory podle zákona o finanční
kontro-le17),
k) řídicímu orgánu, zprostředkujícímu subjektu, certifikačnímu orgánu a
auditnímu orgánu pro účely výkonu jejich působnosti podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/201318),
l) platební agentuře a certifikačnímu subjektu pro účely výkonu jejich
působnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1306/201319),

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Lhůta pro implementaci 10. 1. 2020
Úřední věstník L 156/43 2018 Gestor MF
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Martina Chrástková, 15. 1. 2020
32018L0843
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

m) tomu, o němž tak stanoví jiný zákon.

Čl. 1 odst. 15
písm. f)
(čl. 30 odst. 7)

f) odstavec 7 se nahrazuje tímto:
„7. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány a finanční zpravodajské
jednotky byly schopny informace uvedené v odstavcích 1 a 3 poskytovat
příslušným orgánům a finančním zpravodajským jednotkám jiných členských
států včas a bezplatně.“;

Čl. 1 odst. 15
písm. g)
(čl. 30 odst. 9 a
10)

g) odstavce 9 a 10 se nahrazují tímto:
„9. Za výjimečných okolností stanovených vnitrostátním právem mohou
členské státy v případě, že by přístup uvedený v odst. 5 prvním pododstavci
písm. b) a c) vystavil skutečného majitele nepřiměřenému riziku, riziku
podvodu, únosu, vydírání, obtěžování, násilí nebo zastrašování nebo pokud

9682
304/2013
ve znění
368/2016

§ 118g

3) Ministerstvo spravedlnosti umožní dálkový přístup k údajům o
PT
skuteč-ném majiteli
a) soudu pro účely soudního řízení,
b) orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení a
státnímu zastupitelství také pro účely výkonu jiné než trestní působnosti,
c) správci daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění pro
účely výkonu jejich správy,
d) zpravodajské službě pro účely plnění úkolů podle zákona, který upravuje činnost zpravodajských služeb,
e) Finančnímu analytickému úřadu, České národní bance a dalším
orgánům při výkonu činností podle zákona o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona
o provádě-ní mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního
míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti
terorismu,
f) České národní bance při výkonu dohledu nad osobami působícími na
finančním trhu a při výkonu činností podle zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,
g) Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra nebo
zpravodaj-ské službě pro účely bezpečnostního řízení podle zákona,
který upravuje ochranu utajovaných informací a bezpečnostní
způsobilost,
h) Nejvyššímu kontrolnímu úřadu pro účely výkonu jeho působnosti
podle jiného právního předpisu,
i) povinné osobě podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souvislosti s
provádě-ním identifikace a kontroly klienta,
j) poskytovateli veřejné finanční podpory podle zákona o finanční
kontro-le17),
k) řídicímu orgánu, zprostředkujícímu subjektu, certifikačnímu orgánu a
auditnímu orgánu pro účely výkonu jejich působnosti podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/201318),
l) platební agentuře a certifikačnímu subjektu pro účely výkonu jejich
působnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1306/201319),
m) tomu, o němž tak stanoví jiný zákon.

9682

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Celex:
Název:

VIII. – část II
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Lhůta pro implementaci 10. 1. 2020
Úřední věstník L 156/43 2018 Gestor MF
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Martina Chrástková, 15. 1. 2020
32018L0843
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 1 odst. 16
písm. a)
(čl. 31 odst. 1)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

je skutečným majitelem nezletilá nebo jinak právně nezpůsobilá osoba,
stanovit na základě individuálního posouzení případu výjimku z takovéhoto
přístupu ke všem nebo některým informacím o skutečném majiteli. Členské
státy zajistí, aby byly tyto výjimky uděleny na základě podrobného hodnocení
výjimečné povahy daných okolností. Právo na správní přezkum rozhodnutí o
výjimce a na účinnou soudní ochranu je zaručeno. Členský stát, který udělil
výjimky, zveřejní roční statistické údaje o počtu udělených výjimek a
uvedených důvodech a předloží tyto údaje Komisi.
Výjimky udělené podle prvního pododstavce tohoto odstavce se nevztahují na
úvěrové instituce a finanční instituce a na ty povinné osoby uvedené v čl. 2
odst. 1 bodě 3 písm. b), které jsou veřejnými činiteli.
10. Členské státy zajistí, aby centrální registry uvedené v odstavci 3 tohoto
článku byly propojeny prostřednictvím evropské centrální platformy zřízené
podle čl. 22 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/1132 (*). Napojení centrálních registrů členských států na platformu je
zajištěno podle technických specifikací a postupů stanovených v prováděcích
aktech, které Komise přijala podle článku 24 směrnice (EU) 2017/1132 a
podle článku 31a této směrnice.
Členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku byly
přístupné prostřednictvím systému propojení rejstříků zřízeného podle čl. 22
odst. 1 směrnice (EU) 2017/1132 v souladu s vnitrostátními právními
předpisy členských států, kterými se provádí odstavce 5, 5a a 6 tohoto
článku.
Informace uvedené v odstavci 1 jsou přístupné prostřednictvím
vnitrostátních rejstříků a systému propojení registrů po dobu alespoň pěti
let, avšak nejdéle po dobu deseti let poté, co byla společnost nebo jiná
právnická osoba z registru vymazána. Členské státy spolupracují mezi sebou
navzájem a s Komisí za účelem zavedení různých typů přístupu v souladu s
tímto článkem.
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14.
června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností (Úř. věst.
L 169, 30.6.2017, s. 46).“
16) Článek 31 se mění takto:
253/2008
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
ve znění
„1. Členské státy zajistí, aby se tento článek použil na svěřenské fondy a
368/2016
ostatní druhy právních uspořádání, jako je například fiducie, určité druhy
Treuhandu či fideicomisu, pokud se svou strukturou nebo funkcemi podobají
svěřenským fondům. Členské státy určí kritéria pro určení toho, zda mají
právní uspořádání strukturu nebo funkce podobné svěřenským fondům s
ohledem na taková právní uspořádání řídící se jejich právním řádem.
Každý členský stát vyžaduje, aby svěřenští správci jakéhokoli výslovně
zřízeného svěřenského fondu spravovaného v daném členském státě získali a
měli adekvátní, přesné a aktuální informace o skutečném majiteli, pokud jde

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

§ 29b

Citace ustanovení

Uchovávání údajů o skutečném majiteli
(1) Právnická osoba vede a průběžně zaznamenává aktuální údaje ke
zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o
skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného
odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.
(2) Svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení vůči jinému
právnímu uspořádání bez právní osobnosti zaznamenává údaje ke
zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele svěřenského fondu
nebo právního uspořádání ve smyslu § 4 odst. 4 písm. d).
(3) Údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele podle
odstavců 1 a 2 uchovává právnická osoba, svěřenský správce nebo

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Lhůta pro implementaci 10. 1. 2020
Úřední věstník L 156/43 2018 Gestor MF
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Martina Chrástková, 15. 1. 2020
32018L0843
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

o svěřenský fond. Tyto informace zahrnují údaje o totožnosti:
a) zakladatele nebo zakladatelů;CS L 156/60 Úřední věstník Evropské unie
19.6.2018
b) svěřenského správce nebo svěřenských správců;
c) osoby nebo osob vykonávajících dohled nad správou svěřenského fondu,
existují-li;
d) obmyšlených nebo kategorie obmyšlených;
e) kterékoli další fyzické osoby, která vykonává faktickou kontrolu nad
svěřenským fondem.
Členské státy zajistí, aby porušení tohoto článku podléhala účinným,
přiměřeným a odrazujícím opatřením nebo sankcím.“;

Čl. 1 odst. 16
písm. b)
(čl. 31 odst. 2)

Čl. 1 odst. 16
písm. c)
(čl. 31 nový odst.
3a)

b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2. Členské státy zajistí, aby svěřenští správci nebo osoby v rovnocenném
postavení v podobných právních uspořádáních uvedených v odstavci 1
tohoto článku, o svém postavení informovali povinné osoby a aby jim včas
poskytli informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku, pokud v postavení
svěřenského správce nebo osoby v rovnocenném postavení v podobných
právních uspořádáních navazují obchodní vztah nebo provádějí
příležitostnou transakci překračující prahové hodnoty stanovené v čl. 11
písm. b), c) a d).“;
9190
304/2013
c) vkládá se nový odstavec, který zní:
ve znění
„3a. Členské státy vyžadují, aby byly informace o skutečném majiteli
368/2016
výslovně zřízeného svěřenského fondu a podobných právních uspořádání
uvedených v odstavci 1uchovávány v centrálním registru skutečných majitelů
zřízeném členským státem, v němž jsou svěřenský správce svěřenského fondu
nebo osoba v rovnocenném postavení v podobném právním uspořádání
usazeni nebo mají bydliště.
V případě, že se místo usazení či bydliště svěřenského správce svěřenského
fondu nebo osoby v rovnocenném postavení v podobném právním
uspořádání nachází mimo území Unie, informace uvedené v odstavci 1 jsou
uchovávány v centrálním registru zřízeném členským státem, v němž
svěřenský správce svěřenského fondu nebo osoba v rovnocenném postavení v
podobném právním uspořádání naváže obchodní vztah či nabude vlastnictví
nemovitosti jménem svěřenského fondu nebo podobného právního
uspořádání.
V případě, že svěřenští správci svěřenského fondu nebo osoby v
rovnocenném postavení v podobném právním uspořádání jsou usazeni nebo

§9 odst.2 písm.b)

§ 118b odst. 1

Citace ustanovení

Poznámka

osoba v obdobném postavení vůči jinému právnímu uspořádání bez
právní osobnosti po dobu, po kterou je tato osoba skutečným majitelem,
a nejméně 10 let od zániku takového vztahu.
(4) Údaje o skutečném majiteli právnické osoby, svěřenského fondu
nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti se zapisují do
evidence údajů o skutečných majitelích způsobem a v rozsahu, který
stanoví zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
(5) Není-li to uvedeno v evidenci údajů o skutečných majitelích nebo při
pochybnostech o správnosti tam uvedených údajů právnická osoba,
svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení vůči jinému
právnímu uspořádání bez právní osobnosti na žádost povinné osoby,
Úřadu, soudu, orgánu činného v trestním řízení, orgánu Finanční správy
České republiky nebo Celní správy České republiky sdělí, kdo je nebo
byl jejím skutečným majitelem a uvede údaje ke zjištění a ověření jeho
totožnosti; právnická osoba sdělí i údaje o jím skutečně držené účasti
nebo jiné důvody, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.
Kontrola klienta zahrnuje
DT
b) zjišťování vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného
majitele, pokud je klientem právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné
právní uspořádání bez právní osobnosti, a přijetí opatření ke zjištění a
ověření totožnosti skutečného majitele,

(1) Zřizuje se evidence údajů o skutečném majiteli právnické osoby
DT
zapsané do veřejného rejstříku podle tohoto zákona a svěřenského fondu
zapsaného do evidence svěřenských fondů podle tohoto zákona, kterým
se rozumí skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen
"evidence skutečných majitelů").

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Ustanovení (článek,odst.,
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Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

mají bydliště v různých členských státech nebo pokud svěřenský správce
svěřenského fondu nebo osoba v rovnocenném postavení v podobném
právním uspořádání naváže více obchodních vztahů jménem svěřenského
fondu či podobného právního uspořádání v jiném členském státě, lze
osvědčení o registraci nebo výpis obsahující informace o skutečném majiteli
z registru vedeného v jednom členském státě považovat za dostatečné k tomu,
aby byla povinnost registrace považována za splněnou.“;
9682

Čl. 1 odst. 16
písm. d)
(čl. 31 odst. 4)

304/2013
d) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
ve znění
„4. Členské státy zajistí, aby informace o skutečném majiteli svěřenského
368/2016
fondu či podobného právního uspořádání byly vždy k dispozici:
a) příslušným orgánům a finančním zpravodajským jednotkám,
a to bez jakéhokoli omezení;
b) povinným osobám v rámci hloubkové kontroly klienta v souladu
s kapitolou II;
c) kterékoli fyzické nebo právnické osobě, která může osvědčit oprávněný
zájem;
d) kterékoli fyzické nebo právnické osobě, která podá písemnou žádost ve
vztahu k svěřenskému fondu nebo podobnému právnímu uspořádání, drží-li
nebo vlastní-li kontrolní podíl v jakékoli společnosti nebo jiné právnické
osobě odlišné od těch, jež jsou uvedeny v čl. 30 odst. 1, a to prostřednictvím
přímého nebo nepřímého vlastnictví, včetně akcií na majitele, nebo
prostřednictvím kontroly jinými prostředky.
Informace dostupné fyzickým nebo právnickým osobám uvedeným v prvním
pododstavci písm. c) a d) musí obsahovat jméno, měsíc a rok narození, zemi
bydliště a státní příslušnost skutečného majitele, jakož i údaje o povaze a
rozsahu účasti skutečného majitele.
Členské státy mohou za podmínek stanovených vnitrostátním právem
zpřístupnit další informace, jež umožní zjistit totožnost skutečného majitele.
Tyto další informace zahrnují alespoň datum narození nebo kontaktní údaje
v souladu s pravidly pro ochranu údajů. Členské státy mohou umožnit širší
přístup k informacím uchovávaným v registru v souladu s jejich
vnitrostátním právem.
Příslušnými orgány, jimž je udělen přístup k centrálnímu registru uvedenému
v odstavci 3a, jsou orgány veřejné moci se stanovenou odpovědností za boj
proti praní peněz nebo financování terorismu, jakož i daňové úřady, orgány
pro dohled nad povinnými osobami a orgány, které vyšetřují nebo trestně
stíhají praní peněz, související predikativní trestné činy a financování
terorismu a sledují a zajišťují nebo zmrazují a odnímají majetek pocházející
z trestné činnosti.“;

Čl. 1 odst. 16
písm. e)

„4a. Členské státy se mohou rozhodnout, že zpřístupní informace
uchovávané v jejich vnitrostátních registrech uvedených v odstavci 3

§ 118 b) odst. 1

(1) Zřizuje se evidence údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané PT
do veřejného rejstříku podle tohoto zákona a svěřenského fondu zapsaného
do evidence svěřenských fondů podle tohoto zákona, kterým se rozumí
skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "evidence skutečných
majitelů").

9682

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

a za podmínky on-line registrace a zaplacení poplatku, který nesmí překročit
administrativní náklady související se zpřístupněním těchto informací, včetně
nákladů na údržbu a rozvoj registru.“;
f) odstavec 5 se nahrazuje tímto:
304/2013
„5. 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 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.“;
304/2013
ve znění
368/2016
253/2008
ve znění
368/2016

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

g) odstavec 7 se nahrazuje tímto:
„7. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány a finanční zpravodajské
jednotky byly schopny informace uvedené v odstavcích 1 a 3 poskytovat
příslušným orgánům a finančním zpravodajským jednotkám jiných členských
států včas a bezplatně.“;

9682
253/2008
ve znění
368/2016

253/2008
ve znění
368/2016

Čl. 1 odst. 16
písm. h)
(čl. 31 nový odst.
7a)

h) vkládá se nový odstavec, který zní:
„7a. Za výjimečných okolností, které jsou stanoveny ve vnitrostátním právu,
mohou členské státy v případě, že by přístup uvedený v odst. 4 prvním
pododstavci písm. b), c) a d) vystavil skutečného majitele nepřiměřenému
riziku, riziku podvodu, únosu, vydírání, obtěžování, násilí nebo zastrašování
nebo pokud je skutečným majitelem nezletilá nebo jinak právně nezpůsobilá
osoba, stanovit na základě individuálního posouzení případu výjimku z
takovéhoto přístupu ke všem nebo některým informacím o skutečném
majiteli. Členské státy zajistí, aby byly tyto výjimky uděleny na základě

§ 11 odst. 2 a 3

Návrh na zápis
DT
(2) Návrh na zápis musí být podán bez zbytečného odkladu po vzniku
rozhodné skutečnosti.
(3) Nesplní-li osoba podle odstavce 1 povinnost podat návrh na zápis do
15 dnů ode dne, kdy jí tato povinnost vznikla, může návrh na zápis
podat každý, kdo na něm doloží právní zájem a k návrhu na zápis přiloží
listiny, jimiž mají být doloženy skutečnosti zapisované do veřejného
rejstříku.

§ 118h odst. 3

(3) Rejstříkový soud nezapíše údaje o skutečném majiteli do evidence
skutečných majitelů, jestliže návrh na zápis údajů o skutečném majiteli

§ 29b odst. 2

Poznámka

§33 odst.1

§33 odst.2

2) Svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení vůči jinému
právnímu uspořádání bez právní osobnosti zaznamenává údaje ke
zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele svěřenského fondu
nebo právního uspořádání ve smyslu § 4 odst. 4 písm. d).

V rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou, kterou je Česká
republika vázána, nebo na základě vzájemnosti Úřad spolupracuje se
zahraničními orgány a mezinárodními organizacemi se stejnou věcnou
působností, zejména při předávání a získávání údajů sloužících k
dosažení účelu stanoveného tímto zákonem.
Za podmínek, že informace budou užity pouze k dosažení účelu tohoto
zákona a budou požívat ochrany alespoň v rozsahu tímto zákonem
stanoveném, může Úřad spolupracovat i s dalšími mezinárodními
organizacemi.

9682

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Čl. 1 odst. 16
písm. g)
(čl. 31 odst. 7)

Citace ustanovení

PT

NT
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Právní předpis EU
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Čl. 1 odst. 16
písm. i)
(čl. 31 odst. 8)
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písm. j)
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Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

podrobného hodnocení výjimečné povahy daných okolností. Právo na
správní přezkum rozhodnutí o výjimce a na účinnou soudní ochranu je
zaručeno. Členský stát, který udělil výjimku, zveřejní roční statistické údaje o
počtu udělených výjimek a uvedených důvodech a předloží tyto údaje
Komisi.
Výjimky udělené podle prvního pododstavce se nevztahují na úvěrové
instituce a finanční instituce a na ty povinné osoby uvedené v čl. 2 odst. 1
bodě 3 písm. b), které jsou veřejnými činiteli.
Pokud se členský stát rozhodne stanovit výjimku podle prvního pododstavce,
nesmí omezit přístup příslušných orgánů a finančních zpravodajských
jednotek k informacím.“;
i) odstavec 8 se zrušuje;
9682

j) odstavec 9 se nahrazuje tímto:
9682
„9. Členské státy zajistí, aby centrální registry uvedené v odstavci 3a tohoto
článku byly propojeny prostřednictvím evropské centrální platformy zřízené
podle čl. 22 odst. 1 směrnice (EU) 2017/1132. Napojení centrálních registrů
členských států na platformu je zajištěno podle technických specifikací a
postupů stanovených v prováděcích aktech, které Komise přijala podle
článku 24 směrnice (EU) 2017/1132 a článku 31a této směrnice.
Členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku byly
zveřejněny rovněž prostřednictvím systému propojení rejstříků zřízeného
podle čl. 22 odst. 2. směrnice (EU) 2017/1132 v souladu s vnitrostátními
právními předpisy členských států, kterými sek provádí odstavce 4 a 5 tohoto
článku.
Členské státy přijmou odpovídající opatření k zajištění toho, aby
prostřednictvím jejich vnitrostátních registrů a systému propojení registrů
byly k dispozici pouze takové informace uvedené v odstavci 1, které jsou
aktuální a odpovídají skutečně skutečnému majiteli, a aby byl přístup k těmto
informacím udělen v souladu s pravidly pro ochranu údajů.
Informace uvedené v odstavci 1 jsou přístupné prostřednictvím
vnitrostátních registrů a systému propojení rejstříků po dobu alespoň pěti
let, avšak nejdéle po dobu deseti let poté, co zanikly důvody registrace
informací o skutečném majiteli uvedené v odstavci 3a. Členské státy
spolupracují s Komisí za účelem zavedení různých typů přístupu v souladu s
odstavci 4 a 4a.“;
k) doplňuje se nový odstavec, který zní:
„10. Členské státy oznámí Komisi kategorie, popis charakteristik, názvy a
případně právní základ svěřenských fondů a podobných právních uspořádání
uvedených v odstavci 1 do 10. července 2019. Komise zveřejní
konsolidovaný seznam těchto svěřenských fondů a podobných právních
uspořádání v Úředním věstníku Evropské unie do 10. září 2019.

Poznámka

NT

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.
Ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi členskými
státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, např. notifikaci
transpozičních předpisů Evropské komisi či podávání zpráv a informací.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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(nový čl. 31a)

Čl. 1 odst. 18
(čl. 32)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Do 26. června 2020 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě
zprávu, v níž bude posouzeno, zda všechny svěřenské fondy a podobná
právní uspořádání uvedené v odstavci 1, které se řídí právem členských
států, byly řádně identifikovány a zda se na ně vztahují povinnosti stanovené
touto směrnicí. V případě potřeby učiní Komise nezbytné kroky k tomu, aby
jednala na základě výsledků této zprávy.“
17) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 31a
Prováděcí akty
Komise kromě prováděcích aktů přijatých podle článku 24 směrnice (EU)
2017/1132 a v souladu s rozsahem působnosti článků 30 a 31 této směrnice,
přijme v případě potřeby prostřednictvím prováděcích aktů technické
specifikace a postupy nezbytné pro propojení centrálních registrů členských
států uvedených v čl. 30 odst. 10 a čl. 31 odst. 9, pokud jde o:
a) technické specifikace stanovící soubor technických údajů nezbytných pro
to, aby platforma plnila své funkce, jakož i způsoby uchovávání, používání a
ochrany těchto údajů;
b) společná kritéria pro zpřístupnění informací o skutečných majitelích v
rámci systému propojení registrů, v závislosti na úrovni přístupu, jež umožní
členské státy;
c) technické detaily týkající se způsobu, jakým mají být informace o
skutečných majitelích zpřístupněny;
d) technické podmínky pro dostupnost služeb poskytovaných systémem
propojení registrů;
e) technická řešení pro zajištění různých druhů přístupu k informacím o
skutečných majitelích podle čl. 30 odst. 5 a čl. 31 odst. 4;
f) způsoby platby, jestliže je přístup k informacím o skutečných majitelích
podmíněn úhradou poplatku podle čl. 30 odst. 5a a čl. 31 odst. 4a, přičemž
se přihlédne k dostupným platebním nástrojům, jako jsou platební transakce
na dálku.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 64a odst. 2.
Komise v rámci svých prováděcích aktů musí usilovat o to, aby se používaly
již osvědčené technologie a existující postupy. Komise zajistí, aby v
souvislosti s vyvíjením systémů nevznikaly náklady překračující rámec toho,
co je naprosto nezbytné k provádění této směrnice. Prováděcí akty Komise se
musí zakládat na transparentnosti a výměně zkušeností a informací mezi
Komisí a členskými státy.“
18) V článku 32 se doplňuje se nový odstavec, který zní:
253/2008
„9. Aniž je dotčen čl. 34 odst. 2, musí každá finanční zpravodajská jednotka ve znění
v rámci svých funkcí být schopna žádat, získat a používat informace od
368/2016
kterékoli povinné osoby za účelem stanoveným v odstavci 1 tohoto článku, a
to i v případě, že nebylo podáno předchozí oznámení podle čl. 33 odst. 1
prvního pododstavce písm. a) nebo 34 odst. 1.“

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

§24 odst.1

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska transpozice.
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje
pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise.

NT

Povinná osoba na žádost sdělí Úřadu v jím stanovené lhůtě údaje o
obchodech souvisejících s povinností identifikace nebo ohledně nichž
Úřad provádí šetření, předloží doklady o těchto obchodech nebo k nim
umožní přístup pověřeným zaměstnancům Úřadu při prověřování
oznámení a výkonu správního dozoru a poskytne informace o osobách,
které se jakýmkoliv způsobem účastnily takových obchodů.

PT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
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kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování
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Čl. 1 odst. 19
(nový čl. 32a)

Implementační předpisy ČR

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

19) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 32a
1. Členské státy zavedou centralizované automatizované mechanismy, jako
jsou centrální registry nebo centrální elektronické systémy vyhledávání dat,
které umožňují včasnou identifikaci fyzických nebo právnických osob, jež
vlastní nebo kontrolují platební účty a bankovní účty označené číslem ve
formátu IBAN ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
260/2012 (*) a bezpečnostní schránky vedené u úvěrových institucí na jejich
území. Členské státy oznámí Komisi charakteristiky těchto vnitrostátních
mechanismů.
2. Členské státy zajistí, aby informace uchovávané v centralizovaných
mechanismech uvedených v odstavci 1 tohoto článku byly neprodleně a v
celém rozsahu přímo dostupné vnitrostátním finančním zpravodajským
jednotkám. Informace jsou dostupné také příslušným vnitrostátním orgánům
za účelem plnění jejich povinností podle této směrnice. Členské státy zajistí,
aby finanční zpravodajské jednotky byly schopny poskytovat včas informace
uchovávané v centralizovaných mechanismech uvedených v odstavci 1
tohoto článku jiným finančním zpravodajským jednotkám v souladu s
článkem 53.
3. Prostřednictvím centralizovaných mechanismů uvedených v odstavci 1
jsou k dispozici a lze vyhledávat tyto informace:
— u klienta – majitele účtu a jakékoli osoby, která prohlašuje, že jedná
jménem klienta: jméno doplněné buď dalšími identifikačními údaji, které se
vyžadují podle vnitrostátních předpisů provádějících čl. 13 odst. 1 první
pododstavec písm. a) ve vnitrostátním právu, nebo jedinečným
identifikačním číslem;
— u skutečného majitele klienta – majitele účtu: jméno doplněné buď
dalšími identifikačními údaji, které se vyžadují podle vnitrostátních předpisů
provádějících čl. 13 odst. 1 první pododstavec písm. b) ve vnitrostátním
právu, nebo jedinečným identifikačním číslem;
— u bankovního nebo platebního účtu: číslo IBAN a datum otevření a
uzavření účtu;
— u bezpečnostní schránky: jméno nájemce doplněné buď dalšími
identifikačními údaji, které se vyžadují podle vnitrostátních předpisů
provádějících čl. 13 odst. 1, nebo jedinečným identifikačním číslem a dobou
trvání nájmu.
4. Členské státy mohou zvážit, zda budou vyžadovat, aby byly přístupné a
vyhledatelné prostřednictvím centralizovaných mechanismů další informace,
které jsou považovány za nezbytné k tomu, aby finanční zpravodajské
jednotky a příslušné orgány mohly plnit své povinnosti podle této směrnice.
5. Do 26. června 2020 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě
zprávu, v níž vyhodnotí podmínky a technické specifikace a postupy pro

300/2016

§2 odst.1

Citace ustanovení

Zřizuje se centrální evidence o účtech vedených bankami, zahraničními
bankami, které vykonávají svou činnost na území České republiky
prostřednictvím pobočky, a spořitelními a úvěrními družstvy pro jejich
klienty.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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písm., atd.)

Citace ustanovení
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Ustanovení (§, odst.,
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300/2016

§4

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

zajištění bezpečného a účinného propojení centralizovaných
automatizovaných mechanismů. V případě potřeby ke zprávě připojí
legislativní návrh.
(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14.
března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady
a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 (Úř. věst. L 94,
30.3.2012, s. 22).“
Do centrální evidence účtů se zapisují tyto údaje a jejich změny a
opravy:
a) označení jednoznačně identifikující úvěrovou instituci, která účet
vede,
b) datum zřízení účtu,
c) číslo účtu,
d) identifikační údaje klienta, jak jsou vedeny úvěrovou institucí, v
tomto rozsahu:
1. u fyzické osoby všechna jména a příjmení užívaná v souvislosti s
účtem vedeným úvěrovou institucí, datum narození, rodné číslo, bylo-li
přiděleno, a adresa pobytu, popřípadě i adresa pro doručování,
2. u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby jméno včetně
odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, identifikační číslo osoby,
popřípadě standardizovaný mezinárodní identifikátor právnických osob
nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí, a sídlo,
3. u účtu určeného pro majetek ve svěřenském fondu nebo v jiném
právním uspořádání bez právní osobnosti příslušné označení takového
fondu nebo uspořádání a identifikační údaje jeho správce,
obhospodařovatele nebo osoby v obdobném postavení v rozsahu podle
bodu 1 nebo 2,
e) datum vzniku a datum zániku oprávnění klienta k nakládání s
peněžními prostředky na účtu,
f) datum zrušení účtu․

Čl. 1 odst. 20
(nový čl. 32b)

Čl. 1 odst. 21

20) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 32b
1. Členské státy zajistí finančním zpravodajským jednotkám a příslušným
orgánům přístup k informacím, které umožňují včasnou identifikaci
jakýchkoli fyzických nebo právnických osob vlastnících nemovitosti, a to i
prostřednictvím registrů nebo elektronických systémů vyhledávání dat, jsouli k dispozici.
2. Do 31. prosince 2020 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě
zprávu, v níž vyhodnotí nezbytnost a přiměřenost harmonizace informací
obsažených v registrech a také nezbytnost propojení těchto registrů. V
případě potřeby ke zprávě připojí legislativní návrh.“
21) V čl. 33 odst. 1 prvním pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:

9190
256/2013

§ 1 odst. 1

Katastr nemovitostí (dále jen „katastr“) je veřejný seznam, který
obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech (dále jen „nemovitost“)
vymezených tímto zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich
geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem.

PT

253/2008

§24 odst.1

Povinná osoba na žádost sdělí Úřadu v jím stanovené lhůtě údaje o

PT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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(čl. 33 odst. 1)

Čl. 1 odst. 22
(čl. 34 nový odst.
3)

Čl. 1 odst. 23
(čl. 38)

Citace ustanovení

„b) přímo poskytnou finanční zpravodajské jednotce na její žádost všechny
potřebné informace.“

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

ve znění
368/2016

9190
22) V článku 34 se doplňuje nový odstavec, který zní:
9190
„3. Orgány stavovské samosprávy určené členskými státy zveřejní výroční
zprávu obsahující:
a) informace o opatřeních přijatých podle článků 58, 59 a 60;
b) informace o počtu přijatých hlášení o případech porušení předpisů, jak je
uvedeno v článku 61, byla-li taková hlášení přijata;
c) informace o počtu hlášení, jež přijal orgán stavovské samosprávy uvedený
v odstavci 1, a počtu hlášení, která orgán stavovské samosprávy případně
předal finanční zpravodajské jednotce;
d) případně informace o počtu a popis opatření, jež jsou prováděna podle
článku 47 a 48 za účelem sledování dodržování povinností ze strany
povinných osob vyplývajících z:
i) článků 10 až 24 (hloubková kontrola klienta);
ii) článků 33, 34 a 35 (oznamování podezřelých transakcí);
iii) článku 40 (vedení záznamů); a
iv) článků 45 a 46 (vnitřní kontroly).“
23) Článek 38 se nahrazuje tímto:
253/2008
„Článek 38
1. Členské státy zajistí, aby fyzické osoby, včetně zaměstnanců a zástupců
povinné osoby, které podávají oznámení o podezření na praní peněz nebo
financování terorismu interně nebo finanční zpravodajské jednotce, byly
právně chráněny před hrozbami, odvetou nebo nepřátelským jednáním,
zejména před nepříznivým nebo diskriminačním zacházením v zaměstnání.
2. Členské státy zajistí, aby fyzické osoby, které jsou vystaveny hrozbám,
odvetě nebo nepřátelskému jednání nebo nepříznivému či diskriminačnímu
zacházení v zaměstnání kvůli oznámení podezření na praní peněz nebo
financování terorismu interně nebo finanční zpravodajské jednotce, měly
právo bezpečnou cestou předložit stížnost příslušným orgánům. Aniž je
dotčena důvěrnost informací získaných finanční zpravodajskou jednotkou,
členské státy rovněž zajistí, aby tyto fyzické osoby měly právo na účinnou
nápravu za účelem ochrany svých práv podle tohoto odstavce.“
262/2006
ve znění
362/2007
365/2011
375/2011

Citace ustanovení

Poznámka

obchodech souvisejících s povinností identifikace nebo ohledně nichž
Úřad provádí šetření, předloží doklady o těchto obchodech nebo k nim
umožní přístup pověřeným zaměstnancům Úřadu při prověřování
oznámení a výkonu správního dozoru a poskytne informace o osobách,
které se jakýmkoliv způsobem účastnily takových obchodů.

NT

§18 odst.3

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

§52

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí
zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů,
technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného
poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného
správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat
dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo
pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném
rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší
přípustné expozice,
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle
lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských
služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský
posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy
pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele
požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto
požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné
zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl
zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich
odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel
mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné
porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v
době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci
písemně upozorněn na možnost výpovědi,
h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost
zaměstnance stanovenou v § 301a.

Čl. 1 odst. 24
(čl. 39 odst. 3)

Čl. 1 odst. 25

9190
24) V článku 39 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
253/2008
„3. Zákaz uvedený v odstavci 1 tohoto článku nebrání sdělování informací
ve znění
mezi úvěrovými institucemi a finančními institucemi z členských států za
368/2016
předpokladu, že patří do stejné skupiny, nebo mezi uvedenými institucemi a
jejich pobočkami a většinově vlastněnými dceřinými podniky, které jsou
usazené ve třetích zemích, za podmínky, že uvedené pobočky a většinově
vlastněné dceřiné podniky plně dodržují skupinové strategie a postupy,
včetně postupů pro sdílení informací v rámci skupiny, v souladu s článkem
45 a že tyto skupinové strategie a postupy splňují požadavky stanovené v této
směrnici.“
9190
25) V článku 40 se odstavec 1 mění takto:
253/2008

§39 odst.2
písm.a)

Povinnosti zachovávat mlčenlivost stanovené v § 38 se, za předpokladu,
že sdělené informace se použijí výhradně pro účely předcházení
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nelze
dovolávat při sdělování informací mezi
a) úvěrovými nebo finančními institucemi, včetně zahraničních
úvěrových a finančních institucí, jestliže působí na území státu, který
jim ukládá v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu povinnosti rovnocenné požadavkům práva
Evropské unie, a pokud náleží do stejné skupiny ve smyslu zákona o
finančních konglomerátech

DT

§16 odst.1

Povinná osoba uchovává po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo

PT
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32018L0843
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

písm. a)
(čl. 40 odst. 1
písm. a)

Čl. 1 odst. 25
písm. b)
(čl. 40 odst. 1)

Čl. 1 odst. 26
(čl. 43)

Čl. 1 odst. 27
(čl. 44)

Implementační předpisy ČR

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

a) v prvním pododstavci se písmeno a) nahrazuje tímto:
„a) v případě hloubkové kontroly klienta kopii dokumentů a informací, které
jsou zapotřebí ke splnění požadavků na hloubkovou kontrolu klienta podle
kapitoly II, případně včetně informací získaných elektronickými prostředky
identifikace, prostřednictvím příslušných služeb vytvářejících důvěru podle
nařízení (EU) č. 910/2014 nebo jakéhokoli jiného bezpečného postupu
elektronické identifikace nebo identifikace na dálku, regulovaného,
uznaného, schváleného nebo přijatého příslušnými vnitrostátními orgány, po
dobu pěti let od zániku jejich obchodního vztahu s klientem nebo ode dne
příležitostné transakce;“

ve znění
368/2016

b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:
„Doba uchovávání uvedená v tomto odstavci, včetně dodatečné doby
uchovávání, která nesmí přesáhnout dalších pět let, se použije rovněž s
ohledem na údaje zpřístupněné prostřednictvím centralizovaných
mechanismů uvedených v článku 32a.“

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

§16 odst.2

300/2016

§10 odst.1

Česká národní banka shromažďuje a uchovává údaje v centrální
evidenci účtů podle § 4 a 5 a údaje o úkonech podle § 7 a 8 v
elektronické podobě.

300/2016

§10 odst.2

Česká národní banka uchovává
a) údaje podle § 4 po dobu 10 let od prvního dne roku následujícího po
roce, ve kterém došlo ke zrušení účtu,
b) informace o datové schránce žadatele oznámené podle § 7 odst. 3 po
dobu 10 let ode dne následujícího po přijetí oznámení změny,
c) údaje o obsahu žádosti podle § 7 odst. 1 s označením žadatele a o
obsahu odpovědi, o datu a čase přijetí žádosti a odeslání odpovědi po
dobu 10 let ode dne následujícího po odeslání odpovědi.
Nerelevantní z hlediska transpozice

§31 odst.3

Úřad vede a nejméně jednou ročně uveřejňuje na internetových
stránkách statistické přehledy o účinnosti a výsledcích opatření proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Orgány

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

od ukončení obchodního vztahu s klientem
a) identifikační údaje získané podle § 8 odst. 1 až 3 nebo na základě
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího informace
doprovázející bezhotovostní převody peněžních prostředků 20),
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) dokumenty odůvodňující výjimku z identifikace a kontroly klienta
podle § 13a a
f) v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci nebo
číslo jednací rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka.
Údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace
uchovává povinná osoba 10 let po uskutečnění obchodu nebo ukončení
obchodního vztahu.

253/2008
111/2019

26) Článek 43 se nahrazuje tímto:
„Článek 43
Zpracování osobních údajů na základě této směrnice pro účely předcházení
praní peněz a financování terorismu uvedeného v článku 1 se považuje za
otázku veřejného zájmu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 (*).
(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s.
1).“
27) Článek 44 se nahrazuje tímto:
253/2008
„Článek 44
ve znění
1. S cílem přispět k přípravě posouzení rizik podle článku 7 členské státy
368/2016

Vyhodnocení *
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Implementační předpisy ČR

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

zajistí, že budou schopny přezkoumávat účinnost svých systémů pro boj proti
praní peněz nebo financování terorismu tím, že vedou komplexní statistiku o
záležitostech relevantních pro účinnost takových systémů.
2. Statistika podle odstavce 1 musí obsahovat:
a) údaje o velikosti a významu jednotlivých odvětví, která spadají do oblasti
působnosti této směrnice, včetně počtu fyzických osob a subjektů a
hospodářského významu každého odvětví;
b) údaje vypovídající o počtu oznámení, vyšetřování a soudních řízení na
vnitrostátní úrovni v rámci boje proti praní peněz a financování terorismu,
včetně počtu oznámení podezřelých transakcí učiněných u finanční
zpravodajské jednotky, o opatřeních přijatých v návaznosti na tato oznámení
a v ročních souhrnech o počtu vyšetřovaných případů, počtu stíhaných osob,
počtu osob odsouzených za praní peněz nebo financování terorismu, druzích
predikativních trestných činů, jsou-li tyto údaje k dispozici, a hodnotě
zmrazeného, zajištěného nebo odňatého majetku, vyjádřené v eurech;
c) jsou-li k dispozici, údaje o počtu a procentním podílu oznámení, která
vedla k dalšímu vyšetřování, společně s výroční zprávou pro povinné osoby
podrobně popisující užitečnost oznámení, která podaly, a následná opatření;
d) údaje o počtu přeshraničních žádostí o informace, které finanční
zpravodajská jednotka podala, obdržela a zamítla a kterým plně či částečně
vyhověla, rozdělené podle země protistrany;
e) údaje o lidských zdrojích přidělených příslušným orgánům odpovědným
za dohled v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a lidských
zdrojích přidělených finanční zpravodajské jednotce za účelem plnění úkolů
uvedených v článku 32;
f) počet opatření v oblasti dohledu, na místě i na dálku, počet porušení
předpisů zjištěných na základě opatření v oblasti dohledu a sankcí či
správních opatření uložených orgány dohledu.
3. Členské státy zajistí, aby byl celkový přehled jejich statistiky každoročně
zveřejněn.
4. Členské státy každý rok předají statistiku uvedenou v odstavci 2 Komisi.
Komise zveřejní výroční zprávu, která shrne a vysvětlí statistiku uvedenou v
odstavci 2, a zpřístupní ji na svých internetových stránkách.“

111/2019

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

činné v trestním řízení poskytují Úřadu průběžně zobecněné informace o
řízeních ve věcech souvisejících s legalizací výnosů z trestné činnosti
nebo financováním terorismu.

9190

Čl. 1 odst. 28
(čl. 45 odst. 4)

28) V článku 45 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
„4. Členské státy a evropské orgány dohledu se vzájemně informují
o případech, kdy právo třetí země nedovoluje použití strategií a postupů
vyžadovaných podle odstavce 1. V takových případech lze usilovat o řešení
pomocí koordinované činnosti. Při posuzování toho, které třetí země
nedovolují použití strategií a postupů vyžadovaných podle odstavce 1,
členské státy a evropské orgány dohledu zohlední veškeré právní překážky,
které mohou bránit řádnému použití uvedených strategií a postupů, včetně
mlčenlivosti, ochrany údajů a jiných překážek, které omezují výměnu

Nerelevantní z hlediska transpozice.
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law
charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo
právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob
pověřených výkonem veřejné správy.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Čl. 1 odst. 29
(čl. 47 odst. 1)

Citace ustanovení

informací, jež mohou být pro tyto účely relevantní.“
29) V článku 47 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé směnárenských služeb
mezi virtuálními měnami a měnami s nuceným oběhem a poskytovatelé
virtuálních peněženek byli registrováni, aby směnárny, provozovny
poskytující proplácení šeků a poskytovatelé služeb pro svěřenské fondy
a obchodní společnosti byli povolováni nebo registrováni
a aby poskytovatelé služeb hazardních her podléhali regulaci.“

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

277/2013
5/2019

§6 odst.1

277/2013
5/2019

§6 odst.2

277/2013

§6 odst.3

277/2013

§6 odst.4

277/2013

§6 odst.5

277/2013

§6 odst.6

186/2016

§85

Citace ustanovení

Poznámka

Česká národní banka udělí povolení k činnosti směnárníka žadateli,
DT
pokud
a) má sídlo, obchodní závod nebo jeho část v České republice,
b) je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i vedoucí
osoby a skuteční majitelé žadatele,
c) vedoucí osoby žadatele, které skutečně řídí provozování směnárenské
činnosti,
1. dosáhly středního vzdělání s maturitní zkouškou a
2. nejsou vedoucími osobami, které skutečně řídí provozování
směnárenské činnosti u jiného směnárníka, s výjimkou směnárníka,
který je členem téhož koncernu, a
d) dosáhl věku 18 let a je plně svéprávný, je-li jím fyzická osoba.
Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí skutečný
majitel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu.
Má se za to, že skutečný majitel emitenta cenného papíru přijatého k
obchodování na evropském regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu
s investičními nástroji, který je srovnatelný s evropským regulovaným
trhem, je pro účely udělení povolení k činnosti směnárníka důvěryhodný
Vedoucí osobou právnické osoby se pro účely tohoto zákona rozumí její
statutární orgán, člen jejího statutárního orgánu, její ředitel, prokurista
nebo jiná osoba, která skutečně řídí její činnost. Je-li statutárním
orgánem nebo jeho členem právnická osoba, rozumí se vedoucí osobou
fyzická osoba, která jménem této právnické osoby funkci statutárního
orgánu nebo jeho člena vykonává. Vedoucí osobou podnikající fyzické
osoby se pro účely tohoto zákona rozumí její ředitel, prokurista nebo
jiná osoba, která jiným způsobem skutečně řídí její podnikání.
Žádost o udělení povolení k činnosti směnárníka může podat i zakladatel
právnické osoby, která dosud nevznikla. Česká národní banka udělí této
právnické osobě povolení k činnosti směnárníka, lze-li důvodně
předpokládat, že bude splňovat podmínky podle odstavce 1 v den svého
vzniku.
Žádost o udělení povolení k činnosti směnárníka lze podat pouze
elektronicky. Náležitosti žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění
podmínek podle odstavce 1, její formu a způsob podání stanoví
prováděcí právní předpis.
Povolení podléhají tyto druhy hazardních her:
a) loterie,
b) kursová sázka,
c) totalizátorová hra,
d) bingo,
e) technická hra,

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Ustanovení (článek,odst.,
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Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

186/2016

§86 odst.1

186/2016
186/2016

§86 odst.2
§86 odst.3

186/2016

§87 odst.1

186/2016

§87 odst.2

186/2016
186/2016
186/2016

§87 odst.3
§87 odst.4
§88 odst.1

186/2016

§88 odst.2

186/2016

§88 odst.3

186/2016

§88 odst.4

Citace ustanovení

Poznámka

f) živá hra
Základní povolení je rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování
druhu hazardní hry.
O vydání základního povolení rozhoduje ministerstvo na žádost.
V případě žádosti o základní povolení ke sdílené loterii podává každý
žadatel žádost samostatně.
Ministerstvo vydá základní povolení,
a) splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 6, 91 a 92,
b) poskytl-li žadatel kauci podle § 89,
c) není-li žadatel v době vydání rozhodnutí nebo nebyl v posledních 3
letech v likvidaci a nebyl-li vůči žadateli v posledních 3 letech
pravomocně zjištěn úpadek,
d) nebude-li provozování hazardní hry narušovat veřejný pořádek a
e) je-li zaručeno řádné provozování hazardní hry a zajištěno řádné
technické vybavení.
V základním povolení ministerstvo stanoví hazardní hru, na niž se
povolení vydává, její druh a podmínky jejího provozování a schválí
herní plán a zařízení, jehož pomocí má být hazardní hra provozována.
Základní povolení se vydává nejdéle na dobu 6 let.
Povolení podle tohoto zákona je nepřevoditelné.
Žádost o základní povolení musí vedle obecných náležitostí podání
podle správního řádu obsahovat požadovaný druh hazardní hry a žadatel
k ní musí přiložit zákonem stanovené dokumenty. Dokumenty nesmějí
být v době podání žádosti starší 3 měsíců.
K žádosti o základní povolení žadatel přiloží
a) seznam osob, které
1. jsou členem žadatele,
2. jsou členem statutárního orgánu žadatele,
3. jsou členem kontrolního orgánu žadatele,
4. vykonávají činnost prokuristy,
5. jsou skutečným majitelem žadatele,
b) doklad o poskytnutí kauce; s výjimkou žádosti o bingo, technickou
hru a živou hru,
c) doklad prokazující bezdlužnost,
d) identifikační údaje osob, jichž se týká povinnost bezúhonnosti, a v
případě cizích státních příslušníků doklad o bezúhonnosti,
e) herní plán,
f) dokument o odborném posouzení a osvědčení o provozuschopnosti,
g) dokument o umístění serveru, jde-li o druh hazardní hry, u níž
nedochází k tvorbě náhody v místě účasti na hazardní hře.
V případě žádosti o živou hru je žadatel povinen přiložit i sadu
znehodnocených vzorů hodnotových a hracích žetonů.
V případě žádosti o peněžitou, věcnou nebo okamžitou loterii je žadatel
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Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

186/2016

Čl. 1 odst. 30
písm. a)
(čl. 48 nový odst.
1a)

Čl. 1 odst. 30
písm. b)
(čl. 48 odst. 2)

30) Článek 48 se mění takto:
a) vkládá se nový odstavec, který zní:
„1a. S cílem usnadnit a podpořit účinnou spolupráci a zejména výměnu
informací předají členské státy Komisi seznam orgánů dohlížejících na
povinné osoby uvedené v čl. 2 odst. 1, včetně jejich kontaktních údajů.
Členské státy zajistí, aby informace poskytované Komisi byly aktualizovány.
Komise na svých internetových stránkách zveřejní registr těchto orgánů a
jejich kontaktní údaje. Orgány uvedené v tomto registru slouží v rozsahu
svých pravomocí jako kontaktní místo pro příslušné orgány ostatních
členských států. Rovněž orgány finančního dohledu členských států slouží
jako kontaktní místo pro evropské orgány dohledu.
Za účelem zajištění řádného vymáhání této směrnice členské státy vyžadují,
aby všechny povinné osoby podléhaly náležitému dohledu, včetně pravomoci
vykonávat dohled na místě i dálkově a přijmou vhodná a přiměřená správní
opatření k nápravě situace v případě porušení předpisů.“;
b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány měly odpovídající pravomoci,
včetně pravomoci vyžadovat předložení veškerých informací potřebných ke
sledování dodržování předpisů a provádění kontrol, a měly odpovídající
finanční, lidské a technické zdroje pro plnění svých úkolů. Členské státy
zajistí, aby pracovníci těchto orgánů byli bezúhonní a náležitě kvalifikovaní
a dodržovali vysoké profesní standardy, včetně standardů mlčenlivosti,
ochrany údajů a řešení střetů zájmů.“;

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

§88 odst.5

Citace ustanovení

Poznámka

povinen přiložit i vzor losu, který musí být takto označen, a
dokumentaci prokazující jejich zabezpečení proti zneužití nebo jejich
výrobní specifikaci.
V případě žádosti o kursovou sázku nebo totalizátorovou hru je žadatel
povinen přiložit i seznam míst, kde bude umožňována účast na kursové
sázce nebo totalizátorové hře, a smlouvu uzavřenou s tím, kdo bude
monitorovat ovlivňování sportovních výsledků.

9190
9190

NT

253/2008
ve znění
188/2016
368/2016

§35 odst.1

255/2012

§7

Dozorčím úřadem pro správní dozor nad plněním povinností
PT
stanovených tímto zákonem povinnými osobami je Úřad, který současně
kontroluje, zda nedochází k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo
financování terorismu povinnými osobami. Kontrolu plnění povinností
stanovených tímto zákonem dále provádí
a) Česká národní banka u povinných osob, vůči nimž vykonává dohled,
b) správní úřady s působností nad dodržováním zákona upravujícího
hazardní hry u držitelů povolení k umístění herního prostoru uvedených
v § 2 odst. 1 písm. c),
c) Česká obchodní inspekce u povinných osob uvedených v § 2 odst. 1
písm. i) a j).
Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn vstupovat do
staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor s
výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo jinak
přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné k
výkonu kontroly. Do obydlí je kontrolující oprávněn vstoupit jen tehdy,
je-li obydlí užívané k podnikání nebo provozování jiné hospodářské
činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly odstranit
pochybnosti o tom, zda je obydlí užívané k těmto účelům a nelze-li
dosáhnout splnění účelu kontroly jinak. Vlastníci nebo uživatelé těchto
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Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 1 odst. 30
písm. c)
(čl. 48 odst. 4)

Citace ustanovení

c) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány členského státu, v němž má
povinná osoba provozovny, dohlížely na to, že tyto provozovny dodržují
vnitrostátní předpisy daného členského státu přijaté k provedení této
směrnice.
V případě úvěrových a finančních institucí, které jsou součástí skupiny,
členské státy zajistí, aby pro účely uvedené v prvním pododstavci příslušné
orgány členského státu, v němž je usazen mateřský podnik, spolupracovaly s
příslušnými orgány členských států, v nichž jsou usazeny provozovny, které
jsou součástí skupiny.
V případě provozoven uvedených v čl. 45 odst. 9 může být součástí dohledu
podle prvního pododstavce tohoto odstavce přijetí vhodných a přiměřených
opatření k řešení závažných nedostatků, které vyžadují okamžitou nápravu.
Tato opatření musí být dočasná a musí být zrušena, když jsou zjištěné
nedostatky vyřešeny, a to i za pomoci příslušných orgánů domovského
členského státu povinné osoby nebo ve spolupráci s nimi, v souladu s čl. 45
odst. 2.“;

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

255/2012

§8

186/2016

§118

186/2016

§119

253/2008

§2 odst.2 písm.a)

Povinnou osobou je rovněž
a) zahraniční právnická nebo fyzická osoba uvedená v odstavci 1, která
na území České republiky působí prostřednictvím své pobočky,
organizační složky nebo provozovny, a to v rozsahu činnosti touto
pobočkou, organizační složkou nebo provozovnou vykonávané,

253/2008
ve znění

§33 odst.1

V rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou, kterou je Česká
republika vázána, nebo na základě vzájemnosti Úřad spolupracuje se

Poznámka

prostor jsou povinni kontrolujícímu vstup umožnit.
Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly dále oprávněn
a) požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež je přítomna na
místě kontroly, jde-li o osobu, která plní úkoly kontrolované osoby,
nebo osobu, která může přispět ke splnění účelu kontroly,
b) provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná
měření, sledování, prohlídky a zkoušky,
c) požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k
předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby (dále jen
„podklady“); v odůvodněných případech může kontrolující zajišťovat
originální podklady,
d) pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy,
e) v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků
kontrolované osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou
osobou,
f) vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost
potřebnou k výkonu kontroly
Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem
vykonává ministerstvo a celní úřady (dále jen "dozorující orgán").
Osoba pověřená dozorujícím orgánem je oprávněna za účelem vstupu do
prostor, do kterých je v souvislosti s výkonem dozoru oprávněna
vstupovat podle kontrolního řádu, tyto prostory otevřít nebo jiným
způsobem si do nich zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

368/2016

253/2008
ve znění
368/2016

Čl. 1 odst. 30
písm. d)
(čl. 48 odst. 5)

Čl. 1 odst. 31
(čl. 49)

d) v odstavci 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
„V případě úvěrových a finančních institucí, které jsou součástí skupiny,
členské státy zajistí, aby příslušné orgány členského státu, v němž je usazen
mateřský podnik, dohlížely na účinné zavádění strategií a postupů skupiny
uvedených v čl. 45 odst. 1. Za tímto účelem členské státy zajistí, aby
příslušné orgány členského státu, v němž jsou usazeny úvěrové a finanční
instituce, které jsou součástí skupiny, spolupracovaly s příslušnými orgány
členského státu, v němž je usazen mateřský podnik.“

9190
253/2008
ve znění
368/2016

§33 odst.2

Citace ustanovení

V rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou, kterou je Česká
republika vázána, nebo na základě vzájemnosti Úřad spolupracuje se
zahraničními orgány a mezinárodními organizacemi se stejnou věcnou
působností, zejména při předávání a získávání údajů sloužících k
dosažení účelu stanoveného tímto zákonem.

253/2008
ve znění
368/2016

§33 odst.2

6/1993
ve znění
227/2013
375/2015

§2 odst.3

Za podmínek, že informace budou užity pouze k dosažení účelu tohoto
zákona a budou požívat ochrany alespoň v rozsahu tímto zákonem
stanoveném, může Úřad spolupracovat i s dalšími mezinárodními
organizacemi.
Česká národní banka při plnění svých úkolů spolupracuje s ústředními
bankami jiných států, zahraničními orgány zabývajícími se dohledem
nad finančním trhem, zahraničními orgány příslušnými k řešení krize, s
mezinárodními finančními institucemi a mezinárodními orgány
zabývajícími se dohledem nad finančním trhem a sjednává s nimi v
rámci své působnosti příslušné dohody

§30 odst.1

Úřad může vyžadovat informace nezbytné pro plnění povinností podle
tohoto zákona od Policie České republiky, zpravodajských služeb a
orgánů veřejné moci.

§30 odst.2

Při šetření podezřelého obchodu může Úřad v souladu se zákonem
upravujícím správu daní, vyžadovat od orgánů věcně příslušných podle
jiných právních předpisů ke správě daní informace získané při správě
daní; tyto orgány informují bezodkladně Úřad o podezření, že daňový
subjekt zneužívá systém správy daní k legalizaci výnosů z trestné

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

zahraničními orgány a mezinárodními organizacemi se stejnou věcnou
působností, zejména při předávání a získávání údajů sloužících k
dosažení účelu stanoveného tímto zákonem.
Za podmínek, že informace budou užity pouze k dosažení účelu tohoto
zákona a budou požívat ochrany alespoň v rozsahu tímto zákonem
stanoveném, může Úřad spolupracovat i s dalšími mezinárodními
organizacemi.

§33 odst.1

9190
31) Článek 49 se nahrazuje tímto:
253/2008
„Článek 49
ve znění
Členské státy zajistí, aby tvůrci politiky, finanční zpravodajské jednotky,
368/2016
orgány dohledu a další příslušné orgány, které se podílejí na boji proti praní
peněz a financování terorismu, jakož i daňové úřady a orgány činné v
trestním řízení, jednají-li v rámci oblasti působnosti této směrnice, měli
účinné mechanismy, které jim umožní spolupráci a koordinaci na
vnitrostátní úrovni týkající se vypracování a provádění strategií a činností v
oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, mimo jiné i za účelem
splnění svých povinnosti podle článku 7.“
253/2008
ve znění
368/2016
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32018L0843
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

253/2008
ve znění
368/2016

§30 odst.3

253/2008
ve znění
368/2016

§30 odst.4

253/2008
ve znění
368/2016

§30 odst.5

253/2008
ve znění
368/2016
253/2008
ve znění
368/2016

§30 odst.6

253/2008
ve znění
368/2016

§30a odst.2

253/2008
ve znění
368/2016

§30a odst.3

§30a odst.1

Citace ustanovení

Poznámka

činnosti nebo k financování terorismu.
Úřad může v rozsahu potřebném pro šetření podezřelého obchodu žádat
od zpracovatele nebo správce evidence poskytnutí informací z evidence
uvedené v odstavci 4. Zpracovatel nebo správce evidence poskytne
informace bezplatně, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Zpracovatel
nebo správce evidence jsou povinni žádosti bez zbytečného odkladu
vyhovět.
Úřad může v rozsahu potřebném pro šetření podezřelého obchodu a
výkon správního dozoru žádat od zpracovatele nebo správce evidence
poskytnutí informací způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý
přístup z informačního systému evidence občanských průkazů 32),
informačního systému evidence cestovních dokladů 33), informačního
systému evidence diplomatických a služebních pasů 33), informačního
systému cizinců, informačního systému evidence obyvatel 34), katastru
nemovitostí 35), základního registru obyvatel 36), základního registru
právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci
36), základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí 36),
základního registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a
povinností 36), informačního systému územní identifikace 36), registru
silničních vozidel 37), centrálního registru silničních vozidel 37),
registru historických a sportovních vozidel 37), registru řidičů 38) a
centrálního registru řidičů 38).
Úřad žádá o poskytnutí informací podle odstavců 3 a 4 pouze způsobem,
který mu umožní uchovávat identifikační údaje zaměstnance, který o
poskytnutí informací žádal, a o účelu, k němuž bylo o poskytnutí
informací žádáno, nejméně po dobu 5 let. O těchto skutečnostech jsou
zpracovatel nebo správce evidence povinni zachovávat mlčenlivost.
Na základě oznámení zpravodajské služby o zjištění skutečností
nasvědčujících podezřelému obchodu zahájí Úřad šetření podezřelého
obchodu; o výsledku tohoto šetření informuje zpravodajskou službu.
Úřad koordinuje proces posouzení rizik legalizace výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu na úrovni České republiky (dále jen
„národní hodnocení rizik“). Na zpracování národního hodnocení rizik a
jeho průběžné aktualizaci se podílí rovněž povinné osoby, Česká
národní banka, orgány činné v trestním řízení, ostatní zainteresované
státní orgány a další instituce.
Posouzení rizik podle odstavce 1 zohlední i faktory možného vyššího
rizika, uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, a hodnocení rizik
provede-ná orgány Evropské unie a dalšími nadnárodními nebo
mezinárodními institucemi.
Národní hodnocení rizik slouží zejména ke zdokonalení opatření proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu na úrovni
státní správy a u povinných osob.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
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Úřední věstník L 156/43 2018 Gestor MF
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Martina Chrástková, 15. 1. 2020
32018L0843
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 1 odst. 32
(odd. 3
kapitola VI
nový pododdíl
IIa)

Citace ustanovení

32) V oddílu 3 kapitoly VI se vkládá nový pododdíl, který zní:
„P o d o d d í l I I a
Spoluprácemezipříslušnýmiorgányčlenskýc hstát
ů
Článek 50a
Členské státy nesmí zakazovat výměnu informací ani pomoc mezi
příslušnými orgány pro účely této směrnice ani zavést v tomto ohledu
nepřiměřené nebo nepatřičně omezující podmínky. Členské státy zejména
zajistí, aby příslušné orgány nezamítly žádost o pomoc z těchto důvodů:
a) má se za to, že se žádost týká rovněž daňových záležitostí;
b) vnitrostátní právo vyžaduje, aby povinné osoby zachovávaly profesní
tajemství nebo důvěrnost, vyjma těch případů, kdy jsou požadované
příslušné informace chráněny jako povinnost právníků zachovávat
mlčenlivost nebo profesní tajemství, jak je uvedeno v čl. 34 odst. 2;
c) v dožádaném členském státě probíhá šetření, vyšetřování nebo řízení,
ledaže by pomoc bránila tomuto šetření, vyšetřování nebo řízení;
d) povaha nebo postavení dožadujícího příslušného orgánu se liší od povahy
nebo postavení dožádaného příslušného orgánu.“

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

253/2008
ve znění
368/2016
253/2008
ve znění
368/2016
253/2008
ve znění
368/2016

§30a odst.4

253/2008
ve znění
199/2010
457/2011
368/2016

§32 odst.2

253/2008
ve znění
368/2016

§32 odst.3

253/2008
ve znění
199/2010
368/2016
183/2017
94/2018

§ 39 odst.1

§30a odst.5
§32 odst.1

Citace ustanovení

Národní hodnocení rizik se aktualizuje zejména s ohledem na vývoj
rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a
činnost orgánů Evropské unie.
Na základě dílčího hodnocení rizik jednotlivými subjekty podle odstavce 1 Úřad vypracovává a předkládá vládě k projednání konečnou
verzi národního hodnocení rizik a jeho aktualizace.
Zjistí-li Úřad skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin,
podá oznámení podle trestního řádu a současně orgánu činnému v
trestním řízení poskytne všechny související informace z výsledků
vlastního šetření.
Zjistí-li Úřad skutečnosti, které jsou významné pro výkon činnosti
Policie České republiky orgánů Finanční správy České republiky nebo
orgánů Celní správy České republiky, informuje o těchto zjištěních
Policii České republiky Generální finanční ředitelství nebo Generální
ředitelství cel a poskytne mu všechny související informace z výsledků
vlastního šetření, pokud poskytnutí takových informací není v rozporu s
účelem tohoto zákona.
Zjistí-li Úřad skutečnosti důležité pro ochranu významného
hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské
unie, poskytne o tom informaci příslušné instituci, není-li poskytnutí
této informace v rozporu s účelem tohoto zákona. Uplatní přitom
ochranu oprávněných zájmů jiných osob podle § 39 odst. 4.
Povinnosti zachovávat mlčenlivost stanovené v § 38 se nelze dovolávat
vůči
a) orgánu činnému v trestním řízení, pokud provádí řízení o trestném
činu souvisejícím s legalizací výnosu z trestné činnosti nebo
financováním terorismu, anebo jedná-li se o splnění oznamovací
povinnosti vztahující se k takovému trestnému činu,
b) specializovaným policejním složkám pro vyhledávání legalizace
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, pokud jde o
informace získané podle § 42 odst. 3,
c) zahraničnímu orgánu uvedenému v § 33 při předávání údajů
sloužících k dosažení účelu stanoveného tímto zákonem, pokud to jiný
právní předpis nezakazuje,
d) Policii České republiky, Generálnímu finančnímu ředitelství nebo
Generálnímu ředitelství cel, pokud jde o skutečnosti, které jsou součástí
informace uvedené v § 32 odst. 2,
e) dozorčím úřadům uvedeným v § 35 odst. 1 a příslušným orgánům
profesních komor advokátů, notářů, auditorů, soudních exekutorů nebo
daňových poradců,
f) správnímu orgánu, který plní úkoly v systému certifikace surových
diamantů podle jiného právního předpisu,
g) správnímu orgánu oprávněnému vykonávat státní kontrolu nebo vést

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Lhůta pro implementaci 10. 1. 2020
Úřední věstník L 156/43 2018 Gestor MF
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32018L0843
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

253/2008
ve znění
368/2016

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

§39 odst.2

Citace ustanovení

Poznámka

řízení o přestupku podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,
h) orgánu oprávněnému podle jiného právního předpisu rozhodovat o
odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné
činnosti v případě, že Úřad předloží podnět k odnětí takového
oprávnění,
i) finančnímu arbitrovi rozhodujícímu podle jiného právního předpisu ve
sporu navrhovatele proti instituci,
j) osobě, která by mohla uplatnit nárok na náhradu škody způsobené
postupem podle tohoto zákona, jde-li o následné sdělení skutečností
rozhodných pro uplatnění takového nároku; povinná osoba může v
tomto případě sdělit klientovi, že bylo jednáno podle tohoto zákona, až
po dni, ve kterém bylo vykonáno rozhodnutí orgánu činného v trestním
řízení o odnětí nebo zajištění předmětu podezřelého obchodu nebo ve
kterém skončila lhůta stanovená v § 20 odst. 7; v ostatních případech až
po předchozím písemném souhlasu Úřadu,
k) soudu rozhodujícímu v občanském soudním řízení spory týkající se
podezřelého obchodu nebo nároku na náhradu škody vzniklé v důsledku
splnění povinnosti podle tohoto zákona,
l) Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra nebo
zpravodajské službě při provádění bezpečnostního řízení podle jiného
právního předpisu 24),
m) příslušné zpravodajské službě, jedná-li se o informace, které jsou
významné pro plnění jejích úkolů v oblastech působnosti vymezených
zákonem upravujícím zpravodajské služby,
n) správci daně při poskytování informací při plnění povinností
stanovených daňovým řádem povinné osobě.
Povinnosti zachovávat mlčenlivost stanovené v § 38 se, za předpokladu,
že sdělené informace se použijí výhradně pro účely předcházení
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nelze
dovolávat při sdělování informací mezi
a) úvěrovými nebo finančními institucemi, včetně zahraničních
úvěrových a finančních institucí, jestliže působí na území státu, který
jim ukládá v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu povinnosti rovnocenné požadavkům práva
Evropské unie, a pokud náleží do stejné skupiny ve smyslu zákona o
finančních konglomerátech 25),
b) povinnými osobami uvedenými v § 2 odst. 1 písm. e) a f) nebo
osobami stejného typu působícími na území státu, který jim ukládá v
oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu povinnosti rovnocenné požadavkům práva Evropské unie,
pokud vykonávají svou profesní činnost jako zaměstnanci nebo v
obdobném pracovněprávním vztahu, v rámci téže právnické osoby a
mezi právnickými osobami, které jsou spolu smluvně nebo personálně

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Lhůta pro implementaci 10. 1. 2020
Úřední věstník L 156/43 2018 Gestor MF
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Martina Chrástková, 15. 1. 2020
32018L0843
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

propojeny, nebo
c) úvěrovými nebo finančními institucemi, nebo mezi povinnými
osobami uvedenými v § 2 odst. 1 písm. e) a f), nebo osobami stejného
typu působícími na území státu, který jim ukládá v oblasti boje proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu povinnosti
rovnocenné požadavkům práva Evropské unie, a to v případech, které se
týkají stejného klienta a stejného obchodu, a na nichž se podílí dvě nebo
více osob, pokud jsou ze stejné profesní kategorie a vztahují se na ně
rovnocenné povinnosti o zachování profesního tajemství a ochrany
osobních údajů.

Čl. 1 odst. 33
písm. a)
(čl. 53 odst. 1)

Čl. 1 odst. 33
písm. b)
(čl. 53 odst. 2)

Čl. 1 odst. 34
(čl. 54)

Čl. 1 odst. 35

9190
33) Článek 53 se mění takto:
253/2008
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
ve znění
„1. Členské státy zajistí, aby si finanční zpravodajské jednotky vyměňovaly, z 368/2016
jejich vlastního podnětu nebo na vyžádání, veškeré informace, které mohou
být relevantní pro zpracování nebo analýzu informací o praní peněz nebo
financování terorismu a o zapojených fyzických nebo právnických osobách
bez ohledu na druh souvisejících predikativních trestných činů, a to i v
případě, že druh souvisejících predikativních trestných činů není v okamžiku
výměny informací určen.“;
253/2008
ve znění
368/2016

§33 odst.1

V rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou, kterou je Česká
republika vázána, nebo na základě vzájemnosti Úřad spolupracuje se
zahraničními orgány a mezinárodními organizacemi se stejnou věcnou
působností, zejména při předávání a získávání údajů sloužících k
dosažení účelu stanoveného tímto zákonem.

§33 odst.2

Za podmínek, že informace budou užity pouze k dosažení účelu tohoto
zákona a budou požívat ochrany alespoň v rozsahu tímto zákonem
stanoveném, může Úřad spolupracovat i s dalšími mezinárodními
organizacemi.

b) v odst. 2 druhém pododstavci se druhá věta nahrazuje tímto:
253/2008
„Finanční zpravodajská jednotka získá informace v souladu s čl. 33 odst. 1 a ve znění
předává odpovědi bezodkladně.“
368/2016

§33 odst.1

PT

253/2008
ve znění
368/2016

§33 odst.2

V rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou, kterou je Česká
republika vázána, nebo na základě vzájemnosti Úřad spolupracuje se
zahraničními orgány a mezinárodními organizacemi se stejnou věcnou
působností, zejména při předávání a získávání údajů sloužících k
dosažení účelu stanoveného tímto zákonem.
Za podmínek, že informace budou užity pouze k dosažení účelu tohoto
zákona a budou požívat ochrany alespoň v rozsahu tímto zákonem
stanoveném, může Úřad spolupracovat i s dalšími mezinárodními
organizacemi.

Nerelevantní z hlediska transpozice.
Ustanovení obecným způsobem upravuje spolupráci mezi členskými
státy (Českou republikou) a Evropskou komisí, např. notifikaci
transpozičních předpisů Evropské komisi či podávání zpráv a informací.

NT

V rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou, kterou je Česká

PT

9190
34) V článku 54 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
„Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky určily alespoň
jednu kontaktní osobu nebo místo, které bude odpovědné za přijímání žádostí
o informace od finančních zpravodajských jednotek v jiných členských
státech.“
35) V článku 55 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
253/2008

§33 odst.1

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování
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Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

(čl. 55 odst. 2)

Čl. 1 odst. 36
(čl. 57)

Čl. 1 odst. 37
(odd. 3
kapitola VI
nový pododdíl
IIIa)

Citace ustanovení

„2. Členské státy zajistí, aby byl předchozí souhlas dožádané finanční
zpravodajské jednotky s předáním informací příslušným orgánům poskytnut
neprodleně a v největším možném rozsahu bez ohledu na druh souvisejících
predikativních trestných činů. Dožádaná finanční zpravodajská jednotka
nesmí souhlas s takovým předáním informací odmítnout, ledaže by takové
předání překračovalo oblast působnosti jejích předpisů týkajících se boje
proti praní peněz a financování terorismu nebo mohlo vést k narušení
vyšetřování nebo by jinak odporovalo základním zásadám vnitrostátního
práva uvedeného členského státu. Každé takové odmítnutí udělit souhlas
musí být náležitě vysvětleno. Tyto výjimky musí být stanoveny tak, aby
nedocházelo ke zneužívání a zbytečnému omezování předávání informací
příslušným orgánům.“

36) Článek 57 se nahrazuje tímto:
„Článek 57
Rozdíly ve vnitrostátních právních předpisech, pokud jde o vymezení
predikativních trestných činů uvedených v čl. 3 bodu 4, nesmí bránit tomu,
aby finanční zpravodajské jednotky mohly poskytnout pomoc jiné finanční
zpravodajské jednotce, a nesmí omezovat výměnu, předávání a používání
informací podle článků 53, 54 a 55.“

37) V oddílu 3 kapitoly VI se doplňuje nový pododdíl, který zní:
„P o d o d d í l I I I a
Spolupráce mezi příslušnými orgány vykonávajíc
ími dohled nad úvěrovými a finančními instituce
mi a dalšími orgány vázanými profesním tajemství
m
Článek 57a
1. Členské státy vyžadují, aby všechny osoby, které pracují nebo pracovaly
pro příslušné orgány vykonávající dohled nad úvěrovými a finančními
institucemi z hlediska souladu s touto směrnicí, jakož i auditoři a odborníci
jednající jménem těchto příslušných orgánů, byli vázáni povinností
zachovávat profesní tajemství.
Aniž jsou dotčeny případy stanovené trestním právem, mohou být důvěrné
informace, které osoby uvedené v prvním pododstavci získají při výkonu

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

ve znění
368/2016

Citace ustanovení

§33 odst.2

Za podmínek, že informace budou užity pouze k dosažení účelu tohoto
zákona a budou požívat ochrany alespoň v rozsahu tímto zákonem
stanoveném, může Úřad spolupracovat i s dalšími

253/2008
ve znění
368/2016

§33 odst.1

V rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou, kterou je Česká
republika vázána, nebo na základě vzájemnosti Úřad spolupracuje se
zahraničními orgány a mezinárodními organizacemi se stejnou věcnou
působností, zejména při předávání a získávání údajů sloužících k
dosažení účelu stanoveného tímto zákonem.

253/2008
ve znění
368/2016

§33 odst.2

Za podmínek, že informace budou užity pouze k dosažení účelu tohoto
zákona a budou požívat ochrany alespoň v rozsahu tímto zákonem
stanoveném, může Úřad spolupracovat i s dalšími mezinárodními
organizacemi.

§38 odst.1

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

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Poznámka

republika vázána, nebo na základě vzájemnosti Úřad spolupracuje se
zahraničními orgány a mezinárodními organizacemi se stejnou věcnou
působností, zejména při předávání a získávání údajů sloužících k
dosažení účelu stanoveného tímto zákonem.
mezinárodními organizacemi.

253/2008
ve znění
368/2016

9190
253/2008
ve znění
166/2015
368/2016
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Vyhodnocení *

Poznámka

svých úkolů podle této směrnice, poskytnuty pouze v souhrnné nebo obecné
podobě, a to takovým způsobem, z něhož nelze určit totožnost jednotlivých
úvěrových a finančních institucí
2. Odstavec 1 nevylučuje výměnu informací mezi:
a) příslušnými orgány vykonávajícími dohled nad úvěrovými a finančními
institucemi v rámci téhož členského státu v souladu s touto směrnicí nebo
jinými legislativními akty týkajícími se dohledu nad úvěrovými a finančními
institucemi;
b) příslušnými orgány vykonávajícími dohled nad úvěrovými a finančními
institucemi v různých členských státech v souladu s touto směrnicí nebo
jinými legislativními akty týkajícími se dohledu nad úvěrovými a finančními
institucemi, včetně Evropské centrální banky (ECB) jednající v souladu s
nařízením Rady (EU) č. 1024/2013 (*). Na tuto výměnu informací se
vztahuje povinnost dodržovat profesní tajemství podle odstavce 1.
Do 10. ledna 2019 příslušné orgány vykonávající dohled nad úvěrovými a
finančními institucemi podle této směrnice a ECB jednající v souladu s čl. 27
odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2013 a čl. 56 prvním pododstavcem písm. g)
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (**) uzavřou s pomocí
evropských orgánů dohledu dohodu o praktických postupech pro výměnu
informací.
3. Příslušné orgány vykonávající dohled nad úvěrovými a finančními
institucemi, které získávají důvěrné informace podle odstavce 1, využívají
tyto informace pouze:
a) při plnění svých úkolů podle této směrnice nebo podle jiných
legislativních aktů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu,
obezřetnostní regulace a dohledu nad úvěrovými a finančními institucemi,
včetně udělování sankcí;
b) při odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu vykonávajícího dohled
nad úvěrovými a finančními institucemi, včetně soudních řízení;
c) při soudních řízeních zahájených na základě zvláštních ustanovení
stanovených v právních předpisech Unie přijatých v oblasti působnosti této
směrnice nebo v oblasti obezřetnostní regulace a dohledu nad úvěrovými a
finančními institucemi.
4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány vykonávající dohled nad
úvěrovými a finančními institucemi navzájem spolupracovaly pro účely této
směrnice v co největší možné míře, bez ohledu na svoji povahu nebo status.
Taková spolupráce zahrnuje také schopnost provádět v rámci pravomocí
dožádaného příslušného orgánu šetření ve prospěch dožadujícího
příslušného orgánu a následnou výměnu informací získaných
prostřednictvím takového šetření.
5. Členské státy mohou svým vnitrostátním příslušným orgánům, které
vykonávají dohled nad úvěrovými a finančními institucemi, povolit uzavírat
dohody o spolupráci upravující spolupráci a výměnu důvěrných informací s
*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování
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253/2008
ve znění
368/2016

§38 odst.2

253/2008

§38 odst.3

253/2008
ve znění
166/2015
6/1993

§38 odst.4

6/1993
ve znění
227/2013

§50 odst.2

21/1992
ve znění
126/2002
375/2015

§ 25a odst.1

253/2008
ve znění
368/2016

§33 odst.1

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

příslušnými orgány třetích zemí, které představují protějšky uvedených
vnitrostátních příslušných orgánů. Takové dohody o spolupráci se uzavírají
pouze na základě reciprocity a pouze tehdy, pokud jsou s ohledem na
sdělované informace zaručeny požadavky na ochranu profesního tajemství
alespoň na stejné úrovni jako podle odstavce 1. Důvěrné informace
vyměňované podle uvedených dohod o spolupráci se využijí pro účely výkonu
dohledu prováděného zmíněnými orgány.
Pocházejí-li vyměněné informace z jiného členského státu, lze je poskytnout
pouze s výslovným souhlasem příslušného orgánu, který je poskytl, a
případně pouze pro účely, k nimž uvedený orgán udělil svůj souhlas.

§50 odst.1

Převedením osob uvedených v odstavci 1 na jinou práci, skončením
jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu k povinné osobě,
Úřadu nebo jinému dozorčímu úřadu ani tím, že povinná osoba přestala
vykonávat činnosti uvedené v § 2, povinnost mlčenlivosti nezaniká.
O skutečnostech uvedených v odstavci 1 je povinen zachovávat
mlčenlivost každý, kdo se o nich dozví.
Zprostit osoby uvedené v odstavcích 1 až 3 povinnosti mlčenlivosti je v
odůvodněných případech oprávněn předseda vlády nebo v jednotlivých
případech jím pověřený člen vlády.
Zaměstnanci České národní banky jsou povinni zachovávat mlčenlivost
ve služebních věcech. Tato povinnost trvá i po skončení
pracovněprávního vztahu nebo jiného obdobného vztahu. Povinnost
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámí při
výkonu své funkce, platí i pro členy poradních orgánů a auditory.
Osoby, na které se vztahuje povinnost podle odstavce 1, mohou být
Českou národní bankou zproštěny povinnosti zachovávat mlčenlivost v
případech stanovených jinými právními předpisy nebo ve veřejném
zájmu anebo je-li to nutné k ochraně zájmů České národní banky.
Povinnost zachovávat mlčenlivost stanovená Statutem39 tím není
dotčena.
Všechny osoby provádějící bankovní dohled jsou povinny zachovávat
mlčenlivost o všech údajích získaných v souvislosti s výkonem svého
povolání, zaměstnání nebo funkce. Mohou poskytovat třetím osobám
pouze informace v souhrnné podobě, u nichž nelze identifikovat, o
kterou konkrétní banku či osobu se jedná. Povinnost mlčenlivosti trvá i
po skončení povolání, zaměstnání nebo funkce.
V rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou, kterou je Česká
republika vázána, nebo na základě vzájemnosti Úřad spolupracuje se
zahraničními orgány a mezinárodními organizacemi se stejnou věcnou
působností, zejména při předávání a získávání údajů sloužících k
dosažení účelu stanoveného tímto zákonem.
organizacemi.

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Čl. 1 odst. 37
(odd. 3
kapitola VI
nový pododdíl
IIIa)

Citace ustanovení

Článek 57b
1. Bez ohledu na čl. 57a odst. 1 a 3 a aniž je dotčen čl. 34 odst. 2, členské
státy mohou povolit výměnu informací mezi příslušnými orgány ve stejném
členském státě nebo v jiných členských státech mezi příslušnými orgány a
orgány pověřenými dohledem nad subjekty finančního sektoru a fyzickými
nebo právnickými osobami jednajícími při výkonu svých profesních činností
uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 3 a orgány příslušnými ze zákona pro dohled
nad finančními trhy při plnění jejich příslušných funkcí v oblasti dohledu.
Na obdržené informace se v každém případě vztahují požadavky profesního
tajemství alespoň rovnocenné těm, které jsou uvedeny v čl. 57a odst. 1.
2. Bez ohledu na čl. 57a odst. 1 a 3, členské státy mohou na základě
ustanovení vnitrostátního práva povolit poskytnutí určitých informací jiným
vnitrostátním orgánům příslušným ze zákona pro dohled nad finančními trhy
nebo se stanovenou odpovědností v oblasti boje proti praní peněz,
souvisejících predikativních trestných činů a financování terorismu nebo
jejich vyšetřování.
Výměna důvěrných informací podle tohoto odstavce může být nicméně
využita pouze pro účely plnění zákonem stanovených úkolů dotčených
orgánů. Na osoby mající přístup k těmto informacím se vztahují požadavky
profesního tajemství alespoň rovnocenné těm, které jsou uvedeny v čl. 57a
odst. 1.
3. Členské státy mohou povolit poskytnutí určitých informací, které se týkají
dohledu nad úvěrovými institucemi z hlediska souladu s touto směrnicí,
parlamentním vyšetřovacím výborům, účetním dvorům a jiným subjektům,
které jsou v daných členských státech pověřeny vyšetřováním, a to za těchto
podmínek:
a) tyto subjekty mají podle vnitrostátního práva jasně danou pravomoc
vyšetřovat nebo zkoumat činnost orgánů odpovědných za dohled nad těmito
úvěrovými institucemi nebo za právní předpisy týkající se takového dohledu;
b) dané informace jsou jednoznačně nezbytné pro výkon pravomoci uvedené
v písmenu a);
c) na osoby mající přístup k těmto informacím se vztahují požadavky
profesního tajemství podle vnitrostátního práva alespoň rovnocenné těm,

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

253/2008
ve znění
368/2016
6/1993
ve znění
227/2013
375/2015

§33 odst.2

9190
253/2008
ve znění
199/2010
368/2016
183/2017
94/2018

§2 odst.3

§39 odst.1

Citace ustanovení

Poznámka

Za podmínek, že informace budou užity pouze k dosažení účelu tohoto
zákona a budou požívat ochrany alespoň v rozsahu tímto zákonem
stanoveném, může Úřad spolupracovat i s dalšími mezinárodními
Česká národní banka při plnění svých úkolů spolupracuje s ústředními
bankami jiných států, zahraničními orgány zabývajícími se dohledem
nad finančním trhem, zahraničními orgány příslušnými k řešení krize, s
mezinárodními finančními institucemi a mezinárodními orgány
zabývajícími se dohledem nad finančním trhem a sjednává s nimi v
rámci své působnosti příslušné dohody
Povinnosti zachovávat mlčenlivost stanovené v § 38 se nelze dovolávat PT
vůči
a) orgánu činnému v trestním řízení, pokud provádí řízení o trestném
činu souvisejícím s legalizací výnosu z trestné činnosti nebo
financováním terorismu, anebo jedná-li se o splnění oznamovací
povinnosti vztahující se k takovému trestnému činu,
b) specializovaným policejním složkám pro vyhledávání legalizace
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, pokud jde o
informace získané podle § 42 odst. 3,
c) zahraničnímu orgánu uvedenému v § 33 při předávání údajů
sloužících k dosažení účelu stanoveného tímto zákonem, pokud to jiný
právní předpis nezakazuje,
d) Policii České republiky, Generálnímu finančnímu ředitelství nebo
Generálnímu ředitelství cel, pokud jde o skutečnosti, které jsou součástí
informace uvedené v § 32 odst. 2,
e) dozorčím úřadům uvedeným v § 35 odst. 1 a příslušným orgánům
profesních komor advokátů, notářů, auditorů, soudních exekutorů nebo
daňových poradců,
f) správnímu orgánu, který plní úkoly v systému certifikace surových
diamantů podle jiného právního předpisu,
g) správnímu orgánu oprávněnému vykonávat státní kontrolu nebo vést
řízení o přestupku podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,
h) orgánu oprávněnému podle jiného právního předpisu rozhodovat o
odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné
činnosti v případě, že Úřad předloží podnět k odnětí takového
oprávnění,
i) finančnímu arbitrovi rozhodujícímu podle jiného právního předpisu ve
sporu navrhovatele proti instituci,
j) osobě, která by mohla uplatnit nárok na náhradu škody způsobené
postupem podle tohoto zákona, jde-li o následné sdělení skutečností
rozhodných pro uplatnění takového nároku; povinná osoba může v
tomto případě sdělit klientovi, že bylo jednáno podle tohoto zákona, až
po dni, ve kterém bylo vykonáno rozhodnutí orgánu činného v trestním

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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které jsou uvedeny v čl. 57a odst. 1;
d) pokud informace pocházejí z jiného členského státu, nesmí se poskytnout
bez výslovného souhlasu příslušných orgánů, které je poskytly, a výhradně
na účely, pro něž uvedené orgány udělily svůj souhlas.
(*) Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se
Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se
vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L
287, 29.10.2013, s. 63).
(**) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června
2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu
nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice
2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176,
27.6.2013, s. 338).“
253/2008
ve znění
368/2016

§39 odst.2

21/1992
ve znění

§25a odst.3

Citace ustanovení

Poznámka

řízení o odnětí nebo zajištění předmětu podezřelého obchodu nebo ve
kterém skončila lhůta stanovená v § 20 odst. 7; v ostatních případech až
po předchozím písemném souhlasu Úřadu,
k) soudu rozhodujícímu v občanském soudním řízení spory týkající se
podezřelého obchodu nebo nároku na náhradu škody vzniklé v důsledku
splnění povinnosti podle tohoto zákona,
l) Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra nebo
zpravodajské službě při provádění bezpečnostního řízení podle jiného
právního předpisu 24),
m) příslušné zpravodajské službě, jedná-li se o informace, které jsou
významné pro plnění jejích úkolů v oblastech působnosti vymezených
zákonem upravujícím zpravodajské služby,
n) správci daně při poskytování informací při plnění povinností
stanovených daňovým řádem povinné osobě.
Povinnosti zachovávat mlčenlivost stanovené v § 38 se, za předpokladu,
že sdělené informace se použijí výhradně pro účely předcházení
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nelze
dovolávat při sdělování informací mezi
a) úvěrovými nebo finančními institucemi, včetně zahraničních
úvěrových a finančních institucí, jestliže působí na území státu, který
jim ukládá v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu povinnosti rovnocenné požadavkům práva
Evropské unie, a pokud náleží do stejné skupiny ve smyslu zákona o
finančních konglomerátech 25),
b) povinnými osobami uvedenými v § 2 odst. 1 písm. e) a f) nebo
osobami stejného typu působícími na území státu, který jim ukládá v
oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu povinnosti rovnocenné požadavkům práva Evropské unie,
pokud vykonávají svou profesní činnost jako zaměstnanci nebo v
obdobném pracovněprávním vztahu, v rámci téže právnické osoby a
mezi právnickými osobami, které jsou spolu smluvně nebo personálně
propojeny, nebo
c) úvěrovými nebo finančními institucemi, nebo mezi povinnými
osobami uvedenými v § 2 odst. 1 písm. e) a f), nebo osobami stejného
typu působícími na území státu, který jim ukládá v oblasti boje proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu povinnosti
rovnocenné požadavkům práva Evropské unie, a to v případech, které se
týkají stejného klienta a stejného obchodu, a na nichž se podílí dvě nebo
více osob, pokud jsou ze stejné profesní kategorie a vztahují se na ně
rovnocenné povinnosti o zachování profesního tajemství a ochrany
osobních údajů.
Za porušení povinnosti mlčenlivosti se při dodržení zákonných
podmínek nepovažuje
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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

135/2014
375/2015
258/2016

21/1992
ve znění
126/2002
120/2007
296/2007
254/2008
41/2011
37/2012
375/2015

§25a odst.4

Citace ustanovení

Poznámka

a) poskytnutí informací získaných v souvislosti s výkonem bankovního
dohledu nebo doplňkového dohledu nad osobami ve finančním
konglomerátu6d orgánu dohledu nad bankami, finančními institucemi
nebo finančními trhy v jiném státě nebo orgánu příslušnému k řešení
krize,
b) poskytnutí informací Ministerstvu financí pro účely výkonu kontroly
dodržování podmínek pro poskytování příspěvku fyzickým osobám
podle zákona upravujícího stavební spoření nebo pro účely řešení krize
podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním
trhu,
c) poskytnutí informace získané při výkonu bankovního dohledu
pracovníkům České národní banky, kteří spolupůsobí při výkonu
dohledu nad finančním trhem nebo na řešení krize, pro plnění jejich
úkolů,
d) zveřejnění výsledku zátěžových testů provedených podle § 25d odst.
2 nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví a
e) poskytnutí informací Evropskému parlamentu pro účely výkonu
vyšetřovacích pravomocí podle čl. 226 Smlouvy o fungování Evropské
unie.
Za porušení povinnosti mlčenlivosti se při dodržení zákonných
podmínek nepovažuje poskytnutí informací získaných v souvislosti s
výkonem bankovního dohledu veřejným orgánům a dalším osobám v
České republice, jsou-li informace poskytovány pro plnění jejich funkce,
a) orgánů působících při likvidaci nebo úpadku u banky nebo finanční
instituce,
b) dohledu nad orgánem podle písmene a),
c) auditora zákonem stanovené účetní závěrky banky nebo finanční
instituce,
d) dohledu nad auditorem stanovené účetní závěrky banky nebo finanční
instituce,
e) dohledu nad dodržováním práva obchodních společností,
f) boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
nebo provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování
mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a
boje proti terorismu,
g) dohledu nad platebními nebo vypořádacími systémy,
h) provozovatele platebního nebo vypořádacího systému,
i) orgánu činného v trestním řízení,
j) České národní banky jako ústřední banky České republiky a orgánu
vykonávajícímu dohled nad finančním trhem,
k) systémů pojištění pohledávek z vkladů, systémů pojištění a
mechanismů financování řešení krize,
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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

21/1992
ve znění
126/2002
21/1992
ve znění
257/2004

§25a odst.5

21/1992
ve znění
257/2004
41/2011
21/1992
ve znění
126/2002
257/2004
21/1992
ve znění
126/2002
257/2004

§25a odst.7

§25a odst.6

Citace ustanovení

Informace získané od orgánů cizích států nemohou být použity k jinému
účelu než k tomu, pro který byly poskytnuty, a nesmí být bez souhlasu
poskytovatele poskytnuty nikomu dalšímu.

§25a odst.9

Informace získané v rámci dohledu na místě na území jiného státu nesmí
být bez souhlasu orgánu bankovního dohledu tohoto státu poskytnuty
nikomu dalšímu.

Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez zbytečného
PT
odkladu, a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty vyhovovat
dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů.
Státní orgány jsou dále povinny neprodleně oznamovat státnímu
zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl
spáchán trestný čin.
V oznámení se neuvádí údaje o zaměstnanci povinné osoby nebo osobě DT
v obdobném pracovněprávním vztahu, která podezřelý obchod zjistila

38) V čl. 58 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
„Členské státy dále zajistí, aby v případě, že jejich příslušné orgány zjistí
porušení předpisů, které je předmětem trestních sankcí, o tom včas
informovaly orgány činné v trestním řízení.“

141/1961
ve znění
178/1990
558/1991
292/1993

§8 odst.1

Čl. 1 odst. 39
písm. a)
(čl. 61 odst. 1)

39) Článek 61 se mění takto:
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány a případně orgány stavovské
samosprávy zavedly účinné a spolehlivé mechanismy na podporu hlášení
potenciálních nebo skutečných porušení vnitrostátních předpisů přijatých k
provedení této směrnice příslušným orgánům a případně orgánům stavovské

253/2008

§18 odst.3

Poznámka

l) orgánu veřejné moci, do jehož působnosti náleží příprava právních
předpisů týkajících se dohledu nad bankami a finančními institucemi,
jakož i osob pověřených těmito orgány k výkonu kontrolní činnosti,
m) jiné osoby nebo orgánu, kde poskytnutí informací je nezbytné k
řešení krize a není porušením mlčenlivosti podle zákona upravujícího
ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.
Totéž platí ve vztahu k veřejným orgánům a dalším osobám v členských
státech a s výjimkou orgánů a osob podle písmen g), h), j) a l) i v jiných
státech a dále ve vztahu k Evropské centrální bance, Evropskému
orgánu pro bankovnictví, Evropské radě pro systémová rizika.
Informace získané v souvislosti s výkonem bankovního dohledu mohou
být poskytovány též orgánům Evropské unie, je-li to zapotřebí k
naplnění mezinárodní smlouvy.
Informace získané v souvislosti s výkonem bankovního dohledu mohou
být poskytnuty též mezinárodním organizacím, působícím na úseku boje
proti trestné činnosti, a dále orgánům cizích států činným v trestním
řízení pro plnění jejich funkce.
Poskytnutí informací podle odstavců 3, 4 a 6 je možné pouze za
podmínky, že příslušný orgán nebo osoba chrání informace nejméně v
rozsahu, jaký je požadován právem Evropské unie.

§25a odst.8

Čl. 1 odst. 38
(čl. 58 odst. 2)
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Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Vyhodnocení *

Poznámka

samosprávy.
K tomuto účelu poskytnou jeden nebo více bezpečných komunikačních
kanálů pro osoby pro účely hlášení uvedeného v prvním pododstavci. Takové
kanály zajistí, aby totožnost osob poskytujících informace byla známa jen
příslušným orgánům nebo případně orgánům stavovské samosprávy.“;
9190

Čl. 1 odst. 39
písm. b)
(čl. 61 odst. 3)

b) v odstavci 3 se doplňují nové pododstavce, které znějí:
„Členské státy zajistí, aby fyzické osoby, včetně zaměstnanců a zástupců
povinné osoby, které podávají oznámení o podezření na praní peněz nebo
financování terorismu interně nebo finanční zpravodajské jednotce, byly
právně chráněny před hrozbami, odvetou nebo nepřátelským jednáním,
zejména před nepříznivým nebo diskriminačním zacházením v zaměstnání.
Členské státy zajistí, aby fyzické osoby, které jsou vystaveny hrozbám,
nepřátelskému jednání nebo nepříznivému či diskriminačnímu zacházení v
zaměstnání kvůli oznámení podezření na praní peněz nebo financování
terorismu, interně nebo finanční zpravodajské jednotce, měly právo
bezpečnou cestou předložit stížnost příslušným orgánům. Aniž je dotčena
důvěrnost informací získaných finanční zpravodajskou jednotkou, členské
státy zajistí, aby tyto fyzické osoby měly právo na účinnou nápravu za
účelem ochrany svých práv podle tohoto odstavce.“;

262/2006
ve znění
362/2007
365/2011
375/2011

§52

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:
DT
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí
zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů,
technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení
efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného
poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného
správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat
dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo
pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném
rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší
přípustné expozice,
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle
lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských
služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský
posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy
pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele
požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto
požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné
zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl
zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich
odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel
mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné
porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v
době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci
písemně upozorněn na možnost výpovědi,
h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost
zaměstnance stanovenou v § 301a.

9190
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Ustanovení (článek,odst.,
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Čl. 1 odst. 40
písm. b)
(nový čl. 64a)

Čl. 1 odst. 41
(čl. 65)

Citace ustanovení

40) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 64a
1. Komisi je nápomocen Výbor pro předcházení praní peněz a financování
terorismu (dále jen „výbor“), jak uvádí článek 23 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2015/847 (*). Tento výbor je výborem ve smyslu
nařízení (EU) č. 182/2011 (**).
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č.
182/2011.
(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20.
května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a
o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 1).
(**) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16.
února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým
členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst.
L 55, 28.2.2011, s. 13).“;
41) Článek 65 se nahrazuje tímto:
„Článek 65
1. Do 11. ledna 2022 a poté každé tři roky vypracuje Komise zprávu o
provádění této směrnice a předloží ji Evropskému parlamentu a Radě.
Tato zpráva musí zejména obsahovat:
a) výčet zvláštních opatření a mechanismů přijatých na úrovni Unie a
členských států s cílem předcházet a řešit vznikající problémy a nové
vývojové trendy, které představují hrozbu pro finanční systém Unie;
b) následná opatření přijatá na úrovni Unie a členských států na základě
obav, na které byly upozorněny, včetně stížností týkajících se vnitrostátních
právních předpisů, jež omezují pravomoci v oblasti dohledu a vyšetřovací
pravomoci příslušných orgánů a orgánů stavovské samosprávy;
c) informace o dostupnosti relevantních informací pro příslušné orgány a
finanční zpravodajské jednotky členských států v zájmu předcházení
využívání finančního systému pro účely praní peněz a financování terorismu;
d) informace o mezinárodní spolupráci a výměně informací mezi příslušnými
orgány a finančními zpravodajskými jednotkami;
e) popis nezbytných opatření Komise s cílem ověřit, že členské státy přijímají
opatření v souladu s touto směrnicí, a vyhodnotit vznikající problémy a nové
vývojové trendy v členských státech;
f) analýzu proveditelnosti zvláštních opatření a mechanismů na úrovni Unie
a členských států, pokud jde o možnosti shromažďování informací o
skutečných majitelích společností a jiných právnických osob zapsaných do
rejstříku mimo Unii a přístup k nim a analýzu přiměřenosti opatření
uvedených v čl. 20 písm. b);
g) hodnocení toho, zda byla dodržena základní práva a zásady uznané
Listinou základních práv Evropské unie.
K první zprávě, která bude zveřejněna do 11. ledna 2022, jsou dle potřeby

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska transpozice.
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje
pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje
pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Lhůta pro implementaci 10. 1. 2020
Úřední věstník L 156/43 2018 Gestor MF
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Martina Chrástková, 15. 1. 2020
32018L0843
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 1 odst. 42
(čl. 67 odst. 1)

Čl. 1 odst. 43
(příloha II návětí
bodu 3)
Čl. 1 odst. 44
(příloha III bod
1)

Citace ustanovení

připojeny vhodné legislativní návrhy, případně také s ohledem na virtuální
měny, zmocnění k zřízení a vedení centrální databáze k registraci totožnosti
uživatelů a adres peněženek přístupných finančním zpravodajským
jednotkám a formuláře čestného prohlášení pro použití uživateli virtuálních
měn, a návrhy týkající se zlepšení spolupráce mezi úřady pro vyhledávání
majetku z trestné činnosti členských států a uplatňování opatření založených
na posouzení rizik uvedených v čl. 20 písm. b).
2. Do 1. června 2019 Komise posoudí rámec spolupráce mezi finančními
zpravodajskými jednotkami a třetími zeměmi a překážky a možnosti
prohloubení spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami v Unii,
včetně možnosti vytvoření mechanismu pro spolupráci a podporu.
3. Komise vypracuje, je-li to vhodné, zprávu pro Evropský parlament a
Radu, v níž posoudí potřebu a přiměřenost snížení procentního podílu ke
zjištění skutečného majitele právnických osob, a to na základě všech
doporučení, které v tomto smyslu vydají mezinárodní organizace a tvůrci
standardů s pravomocí v oblasti předcházení praní peněz a boje proti
financování terorismu v návaznosti na nové posouzení, a v případě potřeby
předloží legislativní návrh.“
42) V článku 67 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro
dosažení souladu s touto směrnicí do 26. června 2017.
Členské státy použijí čl. 12 odst. 3 od 10. července 2020.
Členské státy zřídí registry uvedené v článku 30 do 10. ledna 2020 a registry
uvedené v článku 31 do 10. března 2020 a centralizované automatizované
systémy uvedené v článku 32a do 10. září 2020.
Komise ve spolupráci s členskými státy do 10. března 2021 zajistí propojení
registrů uvedených v článcích 30 a 31.
Členské státy neprodleně sdělí Komisi znění předpisů uvedených v tomto
odstavci.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici
nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob
odkazu si stanoví členské státy.“
43) V příloze II se návětí bodu 3 nahrazuje tímto:
„3) Faktory zeměpisného rizika – registrace, usazení, bydliště:“.

44) Příloha III se mění takto:
a) v bodě 1 se vkládá nové písmeno, které zní:
„g) klient je státním příslušníkem třetí země, který žádá o právo pobytu nebo
občanství v členském státě výměnou za kapitálové transfery, nákup majetku
či státních dluhopisů nebo investice do společností v daném členském
státě.“;

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska transpozice.
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law
charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo
právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob
pověřených výkonem veřejné správy

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law
charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo
právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob
pověřených výkonem veřejné správy
Nerelevantní z hlediska transpozice.
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law
charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo
právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob
pověřených výkonem veřejné správy.

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno

52

Vyhodnocení *

32018L0843_200828.doc

Poznámka

NT

str. 49 z

Celex:
Název:

VIII. – část II
Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Lhůta pro implementaci 10. 1. 2020
Úřední věstník L 156/43 2018 Gestor MF
Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Martina Chrástková, 15. 1. 2020
32018L0843
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018,
Schválil (jméno+datum): Mgr. Markéta Hlavinová, 15. 1. 2020
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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

b) bod 2 se mění takto:
i) písmeno c) se nahrazuje tímto:
„c) obchodní vztahy nebo transakce bez osobní přítomnosti
bez určitých bezpečnostních opatření, jako jsou elektronické
prostředky identifikace, příslušné služby vytvářející důvěru
vymezené v nařízení (EU) č. 910/2014 nebo jakýkoli jiný bezpečný postup
identifikace na dálku nebo elektronické identifikace,
regulovaný, uznaný, schválený nebo přijatý příslušnými vnitrostátními
orgány;“
ii) doplňuje se nové písmeno, které zní:
„f) transakce související s ropou, zbraněmi, drahými kovy,
tabákovými výrobky, kulturními uměleckými díly a jinými předměty
archeologického, historického, kulturního a náboženského významu
či ojedinělé vědecké hodnoty, jakož i slonovina a chráněné druhy.“
Změna směrnice Změna směrnice 2009/138/ES
V čl. 68 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/138/ES se doplňuje nový bod, který
2009/138/ES
Čl. 2 (čl. 68 odst. zní:
„iv) orgány odpovědnými za dohled nad povinnými osobami uvedenými v čl.
1 písm. b)
2 odst. 1 bodu 1 a 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849
(*) z hlediska souladu s uvedenou směrnicí.
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze
dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní
peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015,
s. 73).“
Změna směrnice Změna směrnice 2013/36/EU
V čl. 56 prvním pododstavci směrnice 2013/36/EU se doplňuje nové
2013/36/EU
písmeno, které zní:
Čl. 3 (čl. 56)
„g) orgány odpovědnými za dohled nad povinnými osobami uvedenými v čl.
2 odst. 1 bodu 1 a 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/849 (*) z
hlediska souladu s uvedenou směrnicí.
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20.
května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo
financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady
2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s.
73).“.
Provedení
Čl. 4
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro
dosažení souladu s touto směrnicí do 10. ledna 2020. Znění těchto předpisů
neprodleně sdělí Komisi.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici

Čl. 1 odst. 44
(příloha III bod
2)

Implementační předpisy ČR
Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska transpozice.
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law
charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo
právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob
pověřených výkonem veřejné správy.

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje
pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.
Ustanovení se netýká členských států Evropské unie, ale upravuje
pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména Evropské komise

NT

Nerelevantní z hlediska transpozice.
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law
charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo
právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob
pověřených výkonem veřejné správy.

NT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Celex:
Název:

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
Právní předpis EU

Ustanovení (článek,odst.,
písm., atd.)

Implementační předpisy ČR

Citace ustanovení

Číslo Sb. / ID

Ustanovení (§, odst.,
písm., atd.)

nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení.
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních
právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Vstup v platnost
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie.

Čl. 5

Čl. 6

Citace ustanovení

Nerelevantní z hlediska transpozice.
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law
charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo
právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob
pověřených výkonem veřejné správy.
Nerelevantní z hlediska transpozice.
Ustanovení má proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law
charakter a nemá žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo
právnických osob, ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob
pověřených výkonem veřejné správy.

Určení
Tato směrnice je určena členským státům.

Vyhodnocení *

Poznámka

NT

NT

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis ES/EU
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy).
Poř. č

Číslo.Sb.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

253/2008
40/2009
141/1961
370/2017
277/2013
6/1993
186/2016
300/2016
21/1992
89/2012
262/2006
255/2012
368/2016

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

165/2015
455/2016
285/2009
188/2016
227/2013
375/2015
199/2010

21.

457/2011

Název předpisu

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Účinnost předpisu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Trestní zákoník
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Zákon o platebním styku
Zákon o směnárenské činnosti
Zákon o České národní bance
Zákon o hazardních hrách
Zákon o centrální evidenci účtů
Zákon o bankách
Občanský zákoník
Zákoník práce
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky

32018L0843_200828.doc

1. 9. 2008
1. 1. 2010
1. 1. 1962
13. 1. 2018
1. 11. 2013
1. 1. 1993
1. 1. 2017
6. 10. 2016
1. 2. 1992
1. 1. 2014
1. 1. 2007
1. 1. 2014
1. 1. 2017
1. 9. 2015
1. 2. 2017
1. 11. 2009
1. 1. 2017
1. 7. 2013
1. 1. 2016
1. 1. 2011
1. 1. 2013
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22.
23.
24.
25.

183/2017
94/2018
166/2015
126/2002

26.
27.

257/2004
120/2007

28.
29.
30.

296/2007
254/2008
41/2011

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

37/2012
135/2014
258/2016
178/1990
558/1991
292/1993
362/2007
365/2011
375/2011
256/2013
111/2019
287/2018
5/2019

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon, 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, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o
rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační
agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických
peněz
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými
papíry
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb. o soudech a soudcích
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpravování osobních údajů
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2019 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon, kterým se mění zákon č 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

1. 7. 2017
5. 6. 2018
1. 10. 2015
1. 5. 2002

1. 5. 2004
1. 7. 2007
1. 1. 2008
1. 9. 2008
28. 2. 2011
31. 1. 2012
22. 7. 2014
1. 12. 2016
1. 7. 1990
1. 1. 1992
1. 1. 1994
1. 1. 2008
1. 1. 2012
1. 4. 2012
1. 1. 2014
24. 4. 2019
1. 2. 2019
1. 4. 2019

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.č.

Číslo ID

Předkladatel

1.

9190

MF

2.

9682

MSp

Název návrhu předpisu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a další zákony související s tímto zákonem a zákonem o evidenci
skutečných majitelů
Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů

Předpokládané
datum zahájení
přípravy / stav
přípravy

Předpokládané
datum předložení
vládě

Předpokládané
datum nabytí
účinnosti

Zahájena příprava

prosinec 2019

září 2020

Zahájena příprava

prosinec 2019

září 2020

3. Poznámky
Poř.č.

Text poznámky

1.

Metodický pokyn Finančního analytického útvaru Ministerstva financí č. 4 ze dne 16. prosince 2015 určený povinným osobám – Podání oznámení o podezřelém obchodu jinou formou, než prostřednictvím spojení
MoneyWeb

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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