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Konzultační materiál k novele AML vyhlášky před 

meziresortním připomínkovým řízením  

 
Česká národní banka připravuje novelu vyhlášky č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na 

systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu (AML vyhláška). Návrh novely reaguje na změny zákona 

č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu prováděné sněmovním tiskem č. 9091 a také na praktické zkušenosti s aplikací AML 

vyhlášky. 

 

Česká národní banka uveřejňuje tento konzultační materiál s cílem získat k návrhu novely AML 

vyhlášky připomínky, podněty a komentáře od širší veřejnosti. Konzultační materiál obsahuje návrh 

novely AML vyhlášky ve formě platného plného znění s vyznačenými změnami a příslušným 

odůvodněním. Jde o verzi před meziresortním připomínkovým řízením. 

 

Vstupy veřejnosti do konzultace lze zasílat na emailovou adresu jana.ruzarovska@cnb.cz 

v termínu do 18. prosince 2020 včetně. Vstupy by měly řádně identifikovat konkrétní ustanovení, 

ke kterému se vztahují, a být řádně odůvodněné. 

 

Po vyhodnocení a případném zapracování vstupů z veřejné konzultace bude návrh novely AML 

vyhlášky předmětem standardního legislativního procesu. 

  

                                                
1
 https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=909 
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Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky s vyznačením provedených změn 

 

VYHLÁŠKA 

67/2018 Sb. 

ze dne 11. dubna 2018, 
 

o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu  

Česká národní banka stanoví podle § 21 odst. 9 11 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. ……/2020 Sb.:  

V návaznosti na změnu v číslování odstavců § 21 v návrhu novely zákona č. 253/2008 Sb., o 

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

související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon 

č.186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů projednávané jako sněmovní tisk 

č. 909 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky (dále jen novela AMLZ) je nutné 

změnit i číslo odstavce ve vyhlášce. Obdobně se přijetím návrhu novely AMLZ změní i číslo zákona, 

na které je odkazováno. 

§ 1  

Předmět úpravy  

Tato vyhláška upravuje požadavky na zavedení a uplatňování  

a) postupů pro provádění kontroly klienta a stanovování rozsahu kontroly klienta odpovídající 

riziku legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „riziko“) 

v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu a  

b) přiměřených a vhodných metod a postupů pro posuzování rizik, řízení rizik, vnitřní kontrolu a 

zajišťování kontroly nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o 

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve 

znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon“)  

institucemi v rámci systému vnitřních zásad podle § 21 odst. 2. zákona. 

 

§ 2  

Osobní působnost  

(1) Vyhláška se vztahuje na instituci, která podléhá dohledu České národní banky
2
) a podléhá 

povinnosti vypracovat systém vnitřních zásad.  

                                                
1) § 44 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.  



 

KONTAKT: odbor regulace finančního trhu II 
Na Příkopě 28 
115 03 Praha 1 

T: +420 224 414 151 
E: jana.ruzarovska@cnb.cz 
www.cnb.cz 

 

(2) Instituce, která ve vztahu k některému klientovi uplatňuje výjimku z povinnosti identifikace 

a kontroly klienta v souladu s § 13a zákona, není povinna ve vztahu k tomuto klientovi, v rozsahu 

uplatňované výjimky, naplňovat požadavky podle § 6 až 10.  

(3) Instituce, která ve vztahu ke klientovi provádí zjednodušenou identifikaci a kontrolu 

klienta podle § 13 zákona, naplňuje ve vztahu k tomuto klientovi požadavky podle § 6 až 10 

přiměřeně rozsahu prováděné zjednodušené identifikace a kontroly klienta. Instituce neprovádí 

zjednodušenou identifikaci a kontrolu klienta, je-li naplněn některý z faktorů podle § 9 odst. 3 

této vyhlášky.  

Novelou AMLZ se zásadním způsobem mění pravidla pro zjednodušenou identifikaci a kontrolu 

klienta. Nově § 13 novely AMLZ stanoví minimální povinnosti pro zjednodušenou identifikaci a 

kontrolu klienta. Mezi takové povinnosti patří i nutnost provádět další, blíže nespecifikované, úkony 

nutné k účinnému řízení rizik (§ 13 odst. 2 písm. c) AMLZ) a stejně tak stanovit okruhy situací, kdy 

není možné o použití zjednodušené identifikace a kontroly klienta uvažovat vůbec, neboť je nutné 

vždy uplatnit zesílenou identifikaci a kontrolu klienta. Tato povinnost se dílčím způsobem kryje s 

povinností stanovenou v § 9 odst. 3 AMLV. Cílem ustanovení § 2 tak je zajistit funkční propojení 

těchto povinností. 

§ 3  

Vymezení pojmů  

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí  

a) institucí povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. a) a písm. b) bodů 1 až 8 a 10 a odst. 2 písm. a) 

a b) zákona, která podléhá dohledu České národní banky,  

b) zemí původu u  

1. fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny 

další státy, ve kterých je přihlášena k pobytu delšímu než 1 rok, nebo k trvalému pobytu, 

pokud jsou instituci známy,  

2. právnické osoby, která podléhá povinnostem podle § 24a zákona či rovnocenným 

povinnostem podle práva jiného státu, stát, ve kterém má své sídlo stát, ve kterém má 

sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku anebo provozovnu,   

V současnosti ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) bodů 2 a 3 AMLV rozlišuje situace, kdy právnická 

osoba je povinnou osobou, a tedy pro ni platí povinnosti podle § 24a AMLZ, a kdy není. Pro 

právnické osoby-povinné osoby, je zemí původu jen země sídla, zatímco u všech ostatních 

právnických osob i země, ve kterých mají pobočky.  

AMLZ zohledňuje ve vymezení povinné osoby-právnické osoby i to, kde jsou umístěny jejich 

pobočky a provozovny. Je tomu z toho důvodu, že povinné osoby uplatňují opatření v oblasti 

AML/CFT a stejný standard budou uplatňovat i jejich pobočky a provozovny v zemích EU a ony 

samy musí zajistit uplatňování tohoto standardu u poboček a provozoven v zemích mimo EU (§ 24a 

AMLZ).  
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Přístup zahrnující pobočku a odkazy na § 24a je převzat již z minulé vyhlášky č. 281/2008 Sb., ale 

může v praxi způsobovat výkladové obtíže. V současné době, především v návaznosti na výsledky 

hodnocení rizik, rozdělování právnických osob na (i) právnické osoby - povinné osoby a (ii) 

právnické osoby - ostatní neodpovídá jejich detekované rizikovosti.  

S ohledem na fakt, že mezi právnické osoby-povinné osoby patří i některé subjekty, které národní 

hodnocení rizik označuje jako rizikové (např. virtuální směnárny, platební instituce, právní a 

poradenské profese), není opodstatněné s ohledem na rizikovost zaujímat k těmto subjektům 

paušálně mírnější přístup a odlišovat jej od přístupu k právnickým osobám jiným než povinným 

osobám.   

Z tohoto důvodu se sjednocuje přístup pro právnické osoby do jednoho bodu a zároveň se riziko 

spojené s pobočkami a provozovnami (a jejich geografickým umístěním) reflektuje v profilu klienta. 

 

3. právnické osoby, která nepodléhá povinnostem podle § 24a zákona či rovnocenným 

povinnostem podle práva jiného státu, stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny 

státy, v nichž má pobočku, a svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo 

funkcemi podobného zařízení řídicího se právem jiného státu (dále jen „svěřenský 

fond“) stát, jehož právem se svěřenský fond řídí, a každý stát, jehož je svěřenský 

správce nebo osoba v podobném postavení u svěřenského fondu státním příslušníkem 

nebo v němž má sídlo, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášen 

k pobytu delšímu než 1 rok, nebo k trvalému pobytu, a  

Nově se zařazuje způsob, kterým lze určit zemi původu u svěřenského fondu. S ohledem na 

rizikovost svěřenských fondů a na formu jejich fungování a v souladu s doporučením č. 25 

Finančního akčního výboru se jako země původu definuje země původu svěřenského správce a 

rovněž země, podle jejíhož práva byl svěřenský fond založen. V různých právních řádech mohou 

vznikat různé typy svěřenských fondů (odvolatelné, neodvolatelné, svěřenské fondy chránící 

majetek, „charitable trusts“, atd.), a tedy právě země, podle jejíhož práva byl svěřenský fond 

založen, ovlivňuje do jisté míry i jeho povahu a formu fungování.  

Dále v návaznosti na zavedení legislativní zkratky pro svěřenské fondy a jiná právní uspořádání 

AMLZ (§ 2 odst. 1 písm. g) bod 4) přebírá tuto terminologii i AMLV, jako prováděcí předpis 

zákona. 

 

c) neprůhlednou vlastnickou strukturou stav, kdy nelze zjistit skutečného majitele nebo 

vlastnickou a řídicí strukturu klienta z 

1. veřejného rejstříku, evidence svěřenských fondů nebo evidence údajů o skutečných 

majitelích skutečných majitelů vedených orgánem veřejné moci České republiky,  

Pojem „evidence údajů o skutečných majitelích“ pochází z části páté zákona č. 304/2013 Sb. 

Sněmovní tisk č. 886, návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, však tuto evidenci ruší a zavádí 

novou evidenci nazvanou „evidence skutečných majitelů“. Navrhujeme proto tento pojem 

aktualizovat i v AMLV. Současně půjde o označení vystihující obsah evidence, které obstojí i z 
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hlediska obecného jazyka. Účinnost této změny proto nemusí být navázána na účinnost nového 

zákona o evidenci skutečných majitelů. 

 

2. obdobného rejstříku nebo evidence jiného státu, ani 

3. jiného zdroje nebo kombinace zdrojů, které instituce důvodně považuje za důvěryhodné a 

o kterých se důvodně domnívá, že ve svém celku poskytují úplné a aktuální informace o 

skutečném majiteli a vlastnické a řídicí struktuře klienta, zejména pokud budou vydány 

orgánem veřejné moci, nebo budou úředně ověřené; čestné prohlášení samo o sobě nelze 

pro potřeby zjišťování vlastnické a řídicí struktury považovat za důvěryhodný zdroj. 

ČNB se v praxi setkává se situacemi, kdy se povinné osoby nesnaží ověřit vlastnickou a řídicí 

strukturu klienta, který je právnickou osobou. Instituce se bez dalšího řídí informacemi z čestného 

prohlášení a tyto informaci dále neověřují ve veřejných nebo komerčně dostupných zdrojích.  

Ustanovení přitom nemá za účel omezit využívání čestných prohlášení jako takových, ale upozornit 

na to, že čestné prohlášení stojící samostatně a nepodpořené další doloženou snahou instituce 

ověřit řídicí a vlastnickou strukturu nad rámec tohoto prohlášení, nemusí být dostatečně 

důvěryhodným zdrojem.  

Případné spoléhání se na čestné prohlášení klienta v otázce jeho vlastnické a řídicí struktury může 

být odůvodněno (např. v případě zahraničních společností, z jurisdikcí, kde nelze stav doložit na 

základě informací z veřejných rejstříků). Instituce ovšem ani v takových situacích nemůže vycházet 

jen z čestného prohlášení klienta o vlastnické a řídicí struktuře a nevynaložit přiměřenou snahu 

ověřit obsah čestného prohlášení například z veřejně dostupných zdrojů a komerčních databází, 

má-li je k dispozici. Pokud ověření není možné, je to důvodem pro další opatření. 

(2)  Pro účely ustanovení § 7, § 9 odst. 4 a § 11 se právnickou osobou rozumí také svěřenský 

fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti.  

V návaznosti na zavedení leg. zkratky v AMLZ (§ 2 odst. 1 písm. g) bod 4) používá zavedenou 

terminologii i vyhláška. 

§ 4  

Obecná ustanovení  

(1) Instituce zavede a uplatňuje postupy pro vypracování, přijímání, změnu, zavádění a 

uplatňování hodnocení rizik a systému vnitřních zásad (dále jen „vnitřní předpisy“).   

(2) Instituce ve svých vnitřních předpisech zohlední obecné pokyny Evropského orgánu pro 

bankovnictví
3
), Evropského orgánu pro cenné papíry

4
), Evropského orgánu pro pojišťovnictví a 

                                                
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského 

orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení 

rozhodnutí Komise 2009/78/ES, v platném znění.  
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zaměstnanecké penzijní pojištění
5
) a Společného výboru evropských orgánů dohledu

6
) v oblasti 

předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v rozsahu, ve kterém se na 

instituci vztahují, uveřejněné v českém jazyce Českou národní bankou na jejich internetových 

stránkách. Instituce také přiměřeně rozsahu své činnosti zohlední doporučení Finančního 

akčního výboru a relevantní doporučení Basilejského výboru pro oblast boje proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která jsou v souladu s právním řádem 

České republiky.  

V současném znění § 4 odst. 2 AMLV hovoří ve vztahu k zohlednění mezinárodních standardů 

výhradně o obecných pokynech Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro 

cenné papíry, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a 

Společného výboru evropských orgánů dohledu. Navrhujeme doplnit rovněž povinnost zohlednit 

doporučení a metodické dokumenty Finančního akčního výboru a Basilejského výboru. Současně 

půjde o povinnost vycházející z principu proporcionality, zejména s ohledem na velikost instituce 

(např. v případě malé směnárny nebo malého investičního zprostředkovatele nelze znalost 

mezinárodních standardů požadovat, v případě banky či pojišťovny naopak ano).  

V tomto ohledu se režim zohlednění dalších mezinárodních standardů liší od režimu zohlednění 

obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví, pro cenné papíry, pro pojišťovnictví a 

zaměstnanecké penzijní pojištění a Společného výboru evropských orgánů dohledu, který navazuje 

na článek 16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 

o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 

16/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES, Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského 

orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a 

o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 

cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 

2009/77/ES. 

(3) Instituce při vypracování a dodržování svých vnitřních předpisů, včetně postupů 

identifikace a kontroly klienta, zohledňuje uznávané a osvědčené principy a postupy v oblasti 

předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „uznávané 

standardy“), jejichž přehled uveřejňuje Česká národní banka na svých internetových stránkách. Tím 

není dotčeno právo instituce zvolit a ve vnitřních předpisech zohlednit i jiné uznávané standardy, 

které jsou aktuální a přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jí vykonávaných činností; jejich obsah 

nebo použití však nesmí být v rozporu s požadavky právních předpisů, ani obcházet jejich účel.  

                                                                                                                                                            
3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského 

orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení 

rozhodnutí Komise 2009/77/ES, v platném znění. 

4)  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského 

orgánu dohledu (Evropského orgánu dohledu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně 

rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES, v platném znění.   

5) Například čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010.  
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(4) Instituce zajistí, že jsou její vnitřní předpisy a jí zvolené standardy aktuální a přiměřené 

povaze, rozsahu a složitosti vykonávaných činností. Instituce ve vnitřních předpisech určí 

minimální intervaly, ve kterých posuzuje a případně aktualizuje své vnitřní předpisy. Tyto intervaly 

musí být přiměřené k tomu, aby vnitřní předpisy instituce byly i nadále aktuální a odpovídaly 

skutečnému stavu a vždy zohlednily nové produkty a služby nabízené institucí před jejich 

uvedením na trh a nové technologie předtím, než je instituce začne využívat. 

V současném znění AMLV stanoví pouze obecnou povinnost aktualizace vnitřních předpisů. V 

souladu s FATF doporučeními (doporučení č. 10 a 15) je nutné vždy zhodnotit rizika nového 

produktu/služby/technologie před jejím zavedením na trh a reflektovat tento nový 

produkt/službu/technologii rovněž ve vnitřních postupech tak, aby instituce mohla účinně řídit a 

minimalizovat zjištěná rizika. Proto se navrhuje tuto novou povinnost do AMLV doplnit. 

(5) Instituce dále bez zbytečného odkladu posoudí aktuálnost vnitřních předpisů a zajistí jejich 

případnou aktualizaci vždy, pokud tato potřeba vyplyne 

a) ze závěru učiněného v hodnocení rizik, 

b) z informace, kterou instituce získá a která směřuje k závěru, že hodnocení rizik nebo k němu 

využité podklady již nejsou aktuální, 

c) ze změny v obchodní činnosti nebo strategii instituce, nebo 

d) ze změny právních předpisů. 

(6) Instituce vždy zaznamená výsledek posouzení podle odstavců 4 a 5 a jeho důvody.  

 

§ 5  

Hodnocení rizik  

(1) Při hodnocení rizik instituce vždy zohlední 

a) národní hodnocení rizik vypracované v souladu s § 30a zákona, 

Odkaz na národní hodnocení rizik v písmeni a) je duplicitní vzhledem k povinnosti stanovené 

novelou AMLZ. 

a) evropské hodnocení rizik vypracované Evropskou komisí
7
), 

b) metodické a výkladové materiály a rozhodnutí České národní banky a Finančního analytického 

úřadu, 

c) informace poskytované Finančním analytickým úřadem a orgány činnými v trestním řízení a  

d) informace získané při identifikaci a kontrole klientů.  

                                                
6) Článek 6 odst. 1 až 3 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.  
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(2) Instituce při hodnocení rizik zohlední alespoň takový rozsah a druhy zdrojů informací, které 

zajistí, že hodnocení rizik skutečně vypovídá o reálných rizicích spojených s činností instituce. 

(3) Instituce v hodnocení rizik vždy zohlední 

a) povahu své obchodní činnosti, 

b) produkty a služby, které nabízí a poskytuje, a možnosti jejich zneužití k legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu, 

c) rizika spojená s využitím nových technologií při své obchodní činnosti, 

d) rizika spojená s distribučními kanály, které využívá k nabízení a poskytování svých produktů a 

služeb, a 

e) vlastní opatření, která instituce aplikuje k řízení rizik.  

Na základě poznatků z dohledové praxe se doplňuje upřesnění, že instituce vždy zohlední 

v hodnocení rizik vlastní opatření (například ze zesílené kontroly klienta), která uplatňuje pro 

efektivní řízení rizik. V původním znění opatření stanoveného tímto písmenem docházelo 

k nepochopení, o jaká opatření se jedná (zákonná, dle vyhlášky, plynoucí z evropských či 

mezinárodních standardů). 

(4) Pokud je to důvodné, zohlední instituce v hodnocení rizik i další opatření, rizika a 

faktory související s její činností. 

Nově se zavádí povinnost zohlednit i další aspekty v hodnocení rizik. Tímto doplněním se institucím 

poskytuje dodatečný prostor jít nad rámec výčtu uvedeného v odstavci 3 a reflektovat tak specifická 

rizika, která detekují, a opatření, která v rámci svého řízení rizik aplikují.  

(5) Instituce zaznamená postupy, které využila k sestavení svého hodnocení rizik, a důvody, na 

jejichž základě učinila závěry obsažené v hodnocení rizik.  

(6) Instituce identifikuje rizika spojená se zavedením nového produktu, služby, využitím 

nové technologie nebo nového distribučního kanálu v rozsahu odstavce 3, a to před počátkem 

distribuce klientům.  

V rámci hodnocení rizik je nutné vytvořit postup, podle kterého budou instituce jeho obsah 

aktualizovat podle jimi aktuálně nabízených produktů a služeb tak, aby bylo zajištěno, že používají 

adekvátní sadu rizikových faktorů a schéma pro monitoring rizik vždy již od počátku nabízení 

nového produktu/služby klientů a nikoli až ex-post. 

 

Stanovení rizikového profilu a další postupy při vzniku a v průběhu obchodního vztahu a při 

uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah 

§ 6 

Instituce v rámci svého systému vnitřních zásad zavede a uplatňuje pravidla a postupy, 

podle kterých při vzniku obchodního vztahu a v jeho průběhu 
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a) stanoví rizikový profil klienta a přitom zohlední 

1. získané informace o klientovi, 

2. instituci známé faktory zvyšující či snižující riziko spojené s klientem, obchodním vztahem 

či souvisejícím probíhajícím obchodem mimo obchodní vztah a  

3. své vlastní hodnocení rizik a 

b) přijímá odpovídající opatření vůči klientovi v návaznosti na jeho rizikový profil.  

§ 7  

(1)  Jako součást pravidel a postupů pro stanovení rizikového profilu klienta instituce určí 

faktory, které při stanovení rizikového profilu klienta zohledňuje, váhu jednotlivých faktorů a jejich 

vzájemné vztahy. Tato pravidla a postupy instituce zavede a uplatňuje způsobem, který zajistí 

účinné řízení rizik. Tímto není dotčena povinnost podle § 9 odst. 2.  

(2) Mezi faktory, které instituce zohlední podle odstavce 1, pokud je to důvodné, patří zejména:  

a) země původu klienta, skutečného majitele a osoby, které je oprávněna jednat jménem klienta,  

b) země původu osoby, která má přímou nebo nepřímou účast na klientovi, který je právnickou 

osobou,  

c) země původu osoby, která je členem statutárního orgánu klienta, zástupcem právnické osoby 

v tomto orgánu anebo je v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, osobou v 

řídicí struktuře klienta podle § 11 odst. 4 či má jinak možnost vykonávat vliv v klientovi, 

který je právnickou osobou, 

V praxi se dohled ČNB setkává se situacemi, kdy instituce řeší pouze zemi sídla právnické osoby – 

klienta a jeho statutárů a nikoli právnické osoby, která je členem statutárního orgánu klienta-

právnické osoby. Tento aspekt je řešen ustanovením povinnosti zkoumat zemi původu u osob v řídicí 

struktuře klienta právnické osoby, který nově v § 11 odst. 4 AMLV. Přístup reflektuje zavedenou 

praxi ukotvenou v Metodickém pokynu Finančního analytického úřadu č. 3, který explicitně 

zahrnuje povinnost identifikovat i tzv. druhou úroveň osob, tedy členy statutárních orgánu 

právnických osob, které jsou členem statutárního orgánu klienta-právnické osoby.  

 

d) země, ze které nebo do které byl či má být v souvislosti s obchodem převeden nebo poskytnut 

předmět obchodu, 

e) vlastnická a řídicí struktura klienta, který je právnickou osobou, 

f) právní forma klienta, 

g) předměty činnosti nebo povolání klienta a jeho skutečného majitele, 

h) bydliště nebo sídlo klienta, 

i) chování klienta nebo osoby, která jej zastupuje, v rámci obchodu nebo obchodního vztahu, 

j) vlastnosti využívaných produktů a služeb, povaha obchodu nebo obchodního vztahu,   

k) vlastnosti využívaného distribučního kanálu a účast osob odlišných od klienta na obchodu nebo 

obchodním vztahu, 

l) původ peněžních prostředků klienta, 

m) původ majetku klienta a jeho skutečného majitele, 
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n) informace o osobě, která je právnickou osobou a na které má klient přímou či nepřímou účast, 

či má jinak možnost v ní vykonávat vliv.,  

o) způsob provedení prvotní identifikace klienta, 

p) způsob zjištění a ověření vlastnické a řídicí struktury klienta, který je právnickou osobou.  

S ohledem na vývoj v oblasti řízení rizik a nové metodické materiály Finančního akčního výboru a 

Evropského orgánu pro bankovnictví se také rozšiřuje okruh rizikových faktorů tak, aby povinné 

osoby vedl k získání co možná nejširšího okruhu relevantních informací o klientovi.  

Vkládá se faktor vlivu způsobu provedení prvotní identifikace na rizikový profil klienta. Novela 

AMLZ umožňuje nově použití elektronické identifikace (§ 8a AMLZ). Mimo to se možnost převzetí 

identifikace podle § 11 odst. 5 AMLZ (de facto outsourcing identifikace a kontroly klienta) otevírá 

pro všechny povinné osoby a nebudou jej tedy moci využít pouze úvěrové a finanční instituce. Stejně 

tak se postup odpovídající identifikaci na dálku podle § 11 odst. 7 AMLZ otevírá pro všechny typy 

povinných osob.  

Historicky je právě identifikace podle § 11 odst. 7 AMLZ spojena s vyšší mírou rizika podvodů nebo 

zneužití zcizené identity. Novela AMLZ přináší povinnost v tomto procesu vyplnit účel první platby 

doprovázející zprávu. Postup podle § 11 odst. 7 AMLZ lze pak z části nahradit informací od 

poskytovatelů služeb informační společnosti. S novými opatřeními ale dosud nejsou zkušenosti, a 

navíc řada klientů byla takto identifikována před účinností novely AMLZ podle původních 

podmínek.  

Nad rámec AMLZ způsob identifikace a její potenciální riziko ovlivňuje i iniciativa BankID 

reflektovaná ve změnovém zákoně č. 49/2020 Sb.  

Diversifikace možností provedení identifikace a začlenění více možností jejího provedení 

elektronicky nebo na dálku se rovněž mohou pozitivně i negativně odrážet v riziku spojeném s 

klientem, a proto je tento faktor explicitně doplněn do rizikového profilu.  

Dále se vkládá i faktor způsobu zjištění a ověření vlastnické a řídicí struktury. Cílem je získat 

informace o tom, kdy instituce získává přehled o takové struktuře pouze čestným prohlášením bez 

dalšího, jak bylo popsáno v odůvodnění k § 3.  

(3) Instituce v případě obchodního vztahu pravidelně kontroluje platnost a úplnost údajů o 

klientovi a případně aktualizuje rizikový profil klienta. Instituce ve svém systému vnitřních zásad 

zavede a uplatňuje postupy pro provádění aktualizace rizikového profilu klienta a určí skutečnosti, 

na jejichž základě bude aktualizace vždy provedena. Instituce zároveň stanoví maximální 

pravidelné intervaly pro provádění aktualizace rizikového profilu klienta v závislosti na jeho 

rizikovém profilu. Instituce zaznamená informace o posouzení rizikového profilu klienta a 

provedení jeho aktualizace spolu s odůvodněním učiněných závěrů, a to i v případě, že není na 

místě učinit změny.  

(4) Pokud instituce užívá automatizovaného systému k hodnocení rizikovosti klienta, musí mít 

možnost v odůvodněných případech změnit automatizovaně vygenerované hodnocení.  
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(5) V případě poskytování služeb spojených s životním pojištěním instituce při hodnocení rizik 

daného obchodního vztahu vždy zohlední i informace, které má k dispozici o osobě, která má právo 

na plnění ze životního pojištění.  

(6) Instituce při stanovení rizikového profilu klienta v rámci obchodního vztahu zároveň 

zohlední i riziko spojené s probíhajícími, provedenými a zvažovanými obchody v rámci obchodního 

vztahu. 

(7)  Instituce vždy aktualizuje systém vnitřních zásad a hodnocení rizik v případě, že 

dojde ke změně právních předpisů, kdy je zveřejněna nová zpráva o národním hodnocení 

rizik České republiky nebo je tato zpráva doplněna či aktualizována, nebo je zveřejněna nová 

verze evropského hodnocení rizik vypracovaného Evropskou komisí nebo je tato zpráva 

doplněna či aktualizována. Instituce provede takovou aktualizaci nejpozději do 6 měsíců po 

nabytí účinnosti nové právní úpravy nebo zveřejnění nové či upravené verze zprávy o 

národním hodnocení rizik nebo hodnocení rizik vypracovaného Evropskou komisí. Je-li to 

důvodné, v návaznosti na tuto aktualizaci instituce rovněž aktualizuje i rizikové profily 

klientů v přiměřené lhůtě s přihlédnutím k jejich rizikovému profilu.     

Odstavec 7 stanoví povinnost průběžné aktualizace systému vnitřních zásad a hodnocení rizik ve 

dvou konkrétních situacích – když jsou novelizovány relevantní právní předpisy (nejde jen o 

předpisy z oblasti AML/CFT, relevantní mohou být např. změny v oblasti pravidel elektronického 

jednání, změny v evidenci skutečných majitelů, změny v úpravě svěřenských fondů aj, a tyto změny 

mohou rizika vytvářet i omezovat.) a když je dostupné nové národní a evropské hodnocení rizik. 

Tuto povinnost již dílčím způsobem upravuje § 10 odst. 2 AMLV, ovšem nestanovuje lhůtu, ve které 

má aktualizace rizikového profilu klienta proběhnout. Toto téma bylo kritizováno v rámci 

hodnocení Moneyval. 

Novela AMLZ pracuje obecně s povinností aktualizovat hodnocení rizik povinné osoby průběžně a 

před zahájením využívání nových technologií (§ 21a odst. 3 AMLZ). Novela ovšem neobsahuje 

ustanovení, které by zavazovalo povinné osoby do např. 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona 

aktualizovat SVZ a hodnocení rizik. Tuto povinnost tak pro instituce upravuje vyhláška.  

Obdobným způsobem se upřesňuje i povinnost aktualizovat v návaznosti na aktualizaci systému 

vnitřních zásad a hodnocení rizik i rizikové profily klientů přiměřeně ve vztah k jejich rizikovému 

profilu – u klientů s vyšším rizikem je nutné aktualizaci profilu provést rychle, u těch 

nízkorizikových je možné aktualizaci provést později. Příkladem takového řešení je postup, kdy v 

případě, že se rizika relevantní pro sestavení rizikového profilu klienta měnila, instituce: 

 a) s přípravou aktualizace systému vnitřních zásad a/nebo hodnocení rizik provede i aktualizaci 

rizikového profilu u vysoce rizikových klientů ve lhůtě 6 měsíců,  

 b) u klientů s průměrnou rizikovostí potom provede takovou aktualizace do jednoho roku a 

 c) u nízkorizikových klientů provede aktualizaci s aktualizací osobních či jiných údajů (tedy 

aktivním kontaktu s klientem) a nejpozději do dvou let.  
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Kontrola klienta 

§ 8 

(1) Instituce v rámci systému vnitřních zásad zavede a uplatňuje vůči klientovi v návaznosti na 

jeho rizikový profil opatření, která zajistí účinné řízení rizik, zejména aby instituce vždy měla 

dostatek informací k posouzení rizika spojené s klientem, obchodem a obchodním vztahem, a aby 

byla schopna identifikovat případný podezřelý obchod.  

(2) V rámci opatření uplatňovaných vůči klientovi podle odstavce 1 instituce zavede a 

uplatňuje zejména postupy  

a) k rozhodování o uskutečnění či odmítnutí obchodu, nebo o navázání obchodního vztahu 

s klientem či ukončení již existujícího obchodního vztahu,   

b) pro provádění kontroly klienta, zejména rozsah a četnost prováděných opatření.  

§ 9 

(1) V případě rizikového profilu s vyšším rizikem vykonává instituce zesílenou identifikaci a 

kontrolu klienta v rozsahu a způsobem, který zajistí účinné řízení identifikovaného rizika. 

Ustanovení § 9a AMLZ zavádí terminologii „zesílená identifikace a kontrola klienta“ a v rámci 

provázanosti obou právních předpisů je třeba terminologii harmonizovat. 

(2) Zesílená kontrola klienta spočívá zejména v některém z následujících opatření nebo v jejich 

kombinaci: 

a) zesílené monitorování obchodního vztahu a obchodů v rámci obchodního vztahu, 

b) širší rozsah požadovaných informací o osobě klienta, skutečném majiteli, vlastnické a řídicí 

struktuře klienta, který je právnickou osobou, povaze obchodního vztahu, realizovaném 

obchodu a zdroji peněžních prostředků, 

Novela AMLZ uvádí v § 9a odst. 3 demonstrativní výčet postupů, které je v rámci zesílené 

identifikace a kontroly klienta třeba uplatňovat. S ohledem na tyto požadavky se upřesňují 

požadavky v § 9 AMLV tak, aby ustanovení nebyla duplicitní a aby bylo zřejmé, co je po instituci 

požadováno. Do odstavce 2, konkrétně písmene b), se tak vkládá demonstrativní výčet typů 

informací upřesňující, že se jedná o požadavky na informace o osobách ve vlastnické a řídicí 

struktuře klienta, povaze obchodního vztahu a zdrojích peněžních prostředků. Toto doplnění vychází 

co do rozsahu z doporučení č. 10 Finančního akčního výboru. 

c) předchozí schválení navázání obchodního vztahu nebo provedení obchodu v rámci obchodního 

vztahu i mimo něj alespoň jedním zaměstnancem instituce, jehož funkční zařazení je o úroveň 

vyšší, než je funkční zařazení zaměstnance nebo zaměstnanců instituce podílejících se na 

předmětném obchodu s klientem, případně statutárním orgánem instituce nebo jím pověřené 

osoby k řízení instituce v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu,  
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d) omezení přístupu k některým produktům a službám, které jsou podle posouzení instituce 

spojené s vyšším rizikem, 

e) požadavek, aby první platba byla provedena z účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové 

instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce, která podléhá povinnostem identifikace a 

kontroly klienta, které jsou alespoň rovnocenné požadavkům práva Evropské unie, 

f) ověřování získaných informací z více důvěryhodných zdrojů nebo 

g) jiná odpovídající opatření v návaznosti na vlastnosti instituce a její činnosti.  

(3) Instituce vždy stanoví u klienta rizikový profil s vyšším rizikem v případě identifikace 

některého z následujících faktorů zvýšeného rizika: 

a) některá ze zemí původu klienta, osoby oprávněné s institucí jednat jménem klienta, nebo 

některá ze zemí původu skutečného majitele klienta, je státem, který nedostatečně nebo vůbec 

neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a je takto 

označen v přímo použitelném předpise Evropské unie
8
) nebo je takto označen Finančním 

akčním výborem (FATF) ve veřejném prohlášení zveřejněném na jeho internetových stránkách, 

b) klient, osoba oprávněná s institucí jednat jménem klienta, skutečný majitel klienta, osoba ve 

vlastnické a řídicí struktuře klienta, který je právnickou osobou, nebo, pokud jsou tato 

osoba, příjemce či majitel instituci známi, nebo, pokud je instituci známa, osoba, se kterou 

klient uskutečňuje obchod, konečný příjemce předmětu obchodu nebo skutečný majitel osoby, 

se kterou klient uskutečňuje obchod, je zapsán jsou zapsáni na seznamu osob a hnutí, vůči 

nimž jsou uplatňována sankční opatření v souladu s jinými právními předpisy sloužícími 

k provádění mezinárodních sankcí
9
), 

Účelem mezinárodních sankcí je zabránit osobám uvedeným na sankčních seznamech a osobám jim 

blízkým a s nimi spřízněným v získávání a nakládání s majetkem v rozsahu stanoveném jednotlivým 

sankčním režimem. Současné znění § 9 odst. 3 písm. b) AMLV vztahuje povinnost systematického 

prověřování pouze na osobu klienta a skutečného majitele, ovšem nikoli na osoby ve vlastnické a 

řídicí struktuře klienta, který je právnickou osobou. Navrhovaná úprava povinnost prověřovat 

osoby ve vlastnické a řídicí struktuře proto explicitně zavádí. 

c) klient nebo jeho skutečný majitel jsou politicky exponované osoby, nebo je instituce známo, že 

jednají ve prospěch politicky exponované osoby, 

d) klient má neprůhlednou vlastnickou strukturu; o neprůhlednou vlastnickou strukturu se 

nejedná, pokud je klient právnickou osobou, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na 

evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobnému evropskému regulovanému 

trhu, pokud podléhá požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva 

Evropské unie., 

e) klient není skutečným majitelem obchodu ve smyslu § 4 odst. 4 písm. b) zákona, 

f) klient, který je právnickou osobou, nevykonává žádnou ekonomickou činnost, 

                                                
7) Například nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice 

(EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se 

strategickými nedostatky, v platném znění. 

8) Například zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.  
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g) skutečný majitel je zastřený v důsledku skrytého držení aktiv. 

Novela AMLZ v § 4 odst. 4 písm. b) zavádí pojem skutečného majitele obchodu v souladu s 

doporučeními Finančního akčního výboru (konkrétně s doporučením č. 10). Tento faktor je zahrnut 

i do AMLV, kdy účelem této úpravy je postihnout situace, kdy transakce není prováděna přímo 

klientem a klient ani není majitelem použitých prostředků, ale má stále faktickou kontrolu nad 

realizací transakce a ve svém důsledku má z jejího provedení i prospěch.  

Dále se do faktorů automaticky znamenajících vyšší riziko přidává i faktor reflektující problematiku 

tzv. „schránkových společností“. Jedná se o společnosti, které jsou účelově zakládané nebo 

odkupované bez toho, aby fakticky vykonávaly jakoukoli ekonomickou činnost, a slouží pouze k 

převádění finančních prostředků.  

Nejedná se o situace, kdy společnost přeruší svou ekonomickou činnost z důvodu např. zdravotních 

či ekonomických problémů, ale o situace, kdy společnost je obvykle zřízena či zakoupena již se 

záměrem nikdy ekonomickou činnost nevykonávat, ale pouze posloužit jako nástroj k odklánění 

nelegálních prostředků či obcházení daňových povinností.  

V neposlední řadě se zahrnuje jako rizikový faktor i existenci osoby ve funkce nominee (akcionářů, 

atd.). Jedná se o situace, kdy za osobu, která je na základě smluvního ujednání určena 

jednatelem/akcionářem se fakticky skrývá skutečná osoba, která vykonává faktický vliv a kontrolu 

nad danou společností. 

(4) Instituce uplatní vždy zesílenou identifikaci a kontrolu klienta v případě identifikace 

některého z následujících faktorů zvýšeného rizika: 

Ustanovení § 9a AMLZ zavádí terminologii „zesílená identifikace a kontrola klienta“ a v rámci 

provázanosti obou právních předpisů je třeba terminologii harmonizovat. 

a) podle informací, které má instituce k dispozici, předmět obchodu byl či má být v souvislosti 

s obchodem převeden nebo poskytnut ze státu, který nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje 

opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a je takto označen 

v přímo použitelném předpise Evropské unie
7
) nebo je takto označen Finančním akčním 

výborem, nebo předmět obchodu byl či má být v souvislosti s obchodem převeden nebo 

poskytnut do takového státu, 

b) některý z předmětů činnosti klienta, který je právnickou osobou, je rizikový, 

c) jedná se o neobvykle složitý nebo objemný obchod, neobvyklý způsob obchodování, nebo 

obchod, u kterého není zřejmý jeho ekonomický a zákonný účel, nebo neobvyklé chování 

klienta, které neodpovídá dosavadnímu průběhu obchodního vztahu, 

V návaznosti na vývoj v době pandemie a na některé novější metodické materiály (např. COVID-19-

related Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy Responses od Finančního 

akčního výboru) se do vyhlášky zařazuje aspekt netypického chování klienta vedle typických 

rizikových faktorů spojených s vlastnostmi klienta, jako jsou země původu, typ podnikání, apod. 

Právě výrazné změny v chování klienta (ochota podstupovat vyšší riziko, využívání nestandardních 

platebních metod, propůjčení svého účtu pro nelegální převody prostředků, atd.) jsou pro 
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odhalování některých typů trestné činnosti efektivnější než sledování zemí původu klient/transakce 

či politické exponovanosti. 

Neobvyklým chováním klienta lze rozumět situace, kdy dojde například k aktivaci spícího účtu, 

zásadnímu zvýšení obratu na účtu bez zjevné změny příjmů či obchodní činnosti, náhlému 

vyhledávání rizikových investic u jinak investičně konzervativního klienta, častému vybírání 

hotovosti z účtu, ze kterého k výběrům v hotovosti v průběhu trvání obchodního vztahu běžně 

nedocházelo apod. 

d) trestné činy proti majetku a hospodářské trestné činy spáchané klientem, 

e) prvotní identifikace klienta proběhla podle § 11 odst. 7 zákona nebo obdobným způsobem 

podle zahraniční právní úpravy.   

Okruh faktorů, které znamenají zvýšené riziko praní špinavých peněz a financování terorismu, a 

tedy potenciální nutnost provést zesílenou identifikaci a kontrolu klienta se doplňuje o aspekt trestní 

minulosti klienta. Relevantní jsou trestné činy proti majetku a trestné činy hospodářské ve smyslu 

zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (Hlava V a VI zvláštní části, §§ 205-271) a obdobné 

trestné činy podle zahraničních předpisů.  

V souladu s přístupem ČNB v jiných oblastech (posuzování důvěryhodnosti a odborné způsobilosti, 

viz úřední sdělení ze dne 5. srpna 2020 k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost, 

resp. tam odkazovanými předpisy) považujeme za postačující, aby instituce prověřovala trestní 

minulost u klienta z dostupných zdrojů a informací ve výše zmíněném rozsahu za období posledních 

5 let.  

Samostatně rovněž mezi rizikové faktory, které je nutné prověřit v rámci zesílené kontroly klienta, 

řadíme provedení prvotní identifikace klienta za využití tzv. „identifikace na dálku“, která je 

v českém právu upravená § 11 odst. 7 AMLZ. Jedná se o způsob, který je dle národního hodnocení 

rizik rizikový a je dlouhodobě spojený s větší četností zneužití (rovněž viz výroční zprávy 

Finančního analytického úřadu). Je tedy účelné, aby instituce ve vztahu k tomuto způsobu 

identifikace důkladněji prověřila a monitorovala chování klienta v rámci zesílené identifikace a 

kontroly klienta. 

Upozorňuje zároveň, že termín „zesílená identifikace a kontrola klienta“ vychází z § 9a AMLZ a 

neznamená, že instituce provádí kumulativně vždy zesílenou identifikaci a zesílenou kontrolu, ale že 

na základě postupů popsaných v § 9a odst. 3 AMLZ, respektive § 9 odst. 2 AMLV, provede taková 

opatření, která ji pomohou s dostatečnou jistotou vyvrátit/potvrdit možný vyšší rizikový profil 

klienta identifikovaného na dálku.    

(5) Instituce v rámci systému vnitřních zásad stanoví kritéria k určení, kdy se jedná o obchod 

nebo způsob obchodování nebo chování podle odstavce 4 písm. c). Instituce dále zavede a 

uplatňuje pravidla a postupy k identifikaci takových obchodů a způsobů obchodování a chování.  

Faktor chování klienta byl zařazen do seznamu faktorů, které je třeba v rámci zesílené identifikace 

a kontroly klienta potvrdit/vyvrátit, aby bylo možné stanovit adekvátní rizikovost klienta jako 
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takového. Faktor chování je tak nutné reflektovat i v kritériích popsaných v systému vnitřních zásad 

instituce, a to včetně postupů, jak instituce takový faktor posuzuje.  

(6) V případě identifikace faktoru zvýšeného rizika uvedeného v odstavci 4 instituce uplatní 

alespoň opatření zesílené kontroly podle odstavce 2 písm. b), zejména vždy zkoumá pozadí a účel 

takových obchodů a způsobu obchodování.  

 

§ 10 

(1) Instituce vždy bez zbytečného odkladu ověří informace, které má o klientovi k dispozici, 

pokud má pochybnosti o pravdivosti, úplnosti nebo správnosti dříve získaných informací. 

V souladu s doporučením č. 10 Finančního akčního výboru a povinností ustanovené § 8 odst. 9 

AMLZ je nutné informace z identifikace a kontroly klienta uchovávat v úplné a platné podobě. 

Faktor platnosti je naplněn odkazem na pravdivost a správnost uchovávaných informací a vkládá se 

pouze povinnost doplnit informace v případě podezření, že dostupné informace o klientovi nejsou 

kompletní.     

(2) Instituce v rámci systému vnitřních zásad zavede a uplatňuje pravidla a postupy, podle 

kterých při změně právní úpravy v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu nebo souvisejících právních předpisů ověřuje, zda množství a druh informací, 

které má k dispozici o svých stávajících klientech, i nadále splňuje požadavky nové právní úpravy, 

včetně pravidel a postupů k zajištění nápravy, je-li potřebná. Pokud právní předpis nestanoví jinak, 

může instituce při určení časového rámce, ve kterém vykoná toto ověření, zohlednit rizikový profil 

klienta.  

 

§ 11 

(1) Instituce vykonává kontrolu klienta v takovém rozsahu a takovým způsobem, aby byla 

schopná vždy plně posoudit, pochopit a řídit rizika spojená s tímto klientem, obchodem nebo 

obchodním vztahem.  

(2) Instituce učiní všechna opatření, která lze rozumně požadovat, ke zjištění všech zemí 

původu klienta, zemí původu jeho skutečného majitele a zemí původu osoby oprávněné s institucí 

jednat jménem klienta.  

(3) V případě klienta, který je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, instituce 

získá informace o činnosti klienta postačující k porozumění této činnosti. Instituce zjistí a při 

posouzení rizika klienta, který je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, zohlední 

všechny činnosti vykonávané klientem.  

(4) V zájmu pochopení řídicí struktury klienta, který je právnickou osobou, instituce zjistí vždy 

alespoň všechny osoby, které jsou členem statutárního orgánu klienta anebo v postavení obdobném 
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postavení člena statutárního orgánu, a tyto informace zaznamená. Je-li členem statutárního 

orgánu klienta, který je právnickou osobou, anebo osobou v postavení obdobném postavení 

člena statutárního orgánu klienta uvedeného ve větě první rovněž právnická osoba, zjistí 

instituce alespoň všechny osoby, které jsou členem statutárního orgánu nebo v postavení 

obdobném postavení člena statutárního orgánu této právnické osoby. 

V návaznosti na Metodický pokyn Finančního analytického úřadu č. 3 a v návaznosti na dohledová 

zjištění ČNB se doplňuje povinnost ověřovat všechny osoby v řídicí struktuře klienta, který je 

právnickou osobou tzv. do druhého stupně. 

Je-li tedy členem statutárního orgánu klienta, který je právnickou osobou, nebo v postavení 

obdobném postavení člena statutárního orgánu opět právnická osoba, instituce zjistí a zaznamená i 

všechny osoby ve statutárním orgánu této právnické osoby.  

Cílem tohoto ustanovení je důkladněji rozkrýt komplexní řídicí struktury v případech, kdy klient 

takovou strukturu má. 

(5) V zájmu pochopení vlastnické struktury klienta, který je právnickou osobou, instituce 

zjistí vždy alespoň všechny osoby, které jsou jeho skutečným majitelem, a posoudí strukturu 

vlastnických vztahů. 

Vyhláška dlouhodobě upravuje povinnost pochopení řídicí struktury klienta a nyní je stejná 

povinnost zavedena i pro vlastnickou strukturu klienta. AMLZ v novelizované podobě v § 9 odst. 2 

písm. b) a c) jasně stanovuje povinnost ověřit totožnost skutečného majitele klienta a zjistit 

vlastnickou strukturu, ale nehovoří o pochopení vlastnické struktury tak, jak to uvádí Finanční 

akční výbor v doporučení č. 10.   

Terminologicky navazuje nové ustanovení odst. 5 na pojem „struktura vlastnických vztahů“, který 

definuje a používá zákon o skutečných majitelích. Pro rozkrytí povahy pozice skutečného majitele je 

totiž třeba identifikovat také další osoby či právní uspořádání, jejichž prostřednictvím lze 

uplatňovat koncový vliv nebo získávat prospěch, případně další vztahy, které jsou pro jeho roli 

relevantní a cestě k získání takového vlivu nebo prospěchu porozumět. Struktura vztahů existuje, je-

li postavení příjemce prospěchu nebo osoby skutečného majitele založeno nepřímo (prostřednictvím 

jiného), tedy prostřednictvím další osoby nebo osob, fyzických či právnických, a právních 

uspořádání. Struktura vztahu je ohraničena na jedné straně určitou právnickou osobou (nebo 

určitým právním uspořádáním), která je předmětem zjišťování a na druhé straně určitou osobou, 

která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem ve smyslu zákona o skutečných 

majitelích. Relace a osoby propojující tyto dva konce představují a tvoří strukturu vztahů. Tyto 

vztahy mohou být jak právní, tak mimoprávní. Může se jednat jak o vztah spočívající v podílu v jiné 

osobě, tak o vztah založený na prosté důvěře a následování neformálních pokynů, které však bude 

nutné v konkrétním případě prokázat. 

(6) U fyzické osoby jednající nebo mající právo jednat za klienta v daném obchodu nebo 

obchodním vztahu, který je právnickou osobou, instituce zjistí, ověří a zaznamená oprávnění, na 

jehož základě fyzická osoba za klienta jedná.   
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Povinnosti obsažené v § 11 odst. 5 jsou obsoletní, neboť nově problematiku zjištění, ověření a 

zaznamenání informací prokazujících oprávnění jednat za osobu klienta upravuje návrh novely 

AMLZ, konkrétně § 8 odst. 6 v kombinaci s § 16 odst. 1 písm. e). Odstavec se tedy vypouští.  

 

§ 12  

Mezinárodní sankce  

(1) Instituce v rámci systému vnitřních zásad zavede a uplatňuje pravidla a postupy 

k identifikaci faktoru zvýšeného rizika podle § 9 odst. 3 písm. b).  

(2) Instituce v rámci systému vnitřních zásad zavede a uplatňuje pravidla a postupy k účinnému 

řízení rizik souvisejících s identifikací faktoru zvýšeného rizika podle odstavce 1. Tato pravidla a 

postupy zahrnují alespoň pravidla a postupy k naplnění povinností podle právních předpisů, které 

slouží k provádění mezinárodních sankcí. 

 

§ 13  

Korespondenční vztahy  

(1) Instituce zajistí, aby při vzniku korespondenčního vztahu s respondenční institucí podle 

§ 25 odst. 1 zákona byly zdokumentovány povinnosti a odpovědnost každé jednotlivé instituce 

související s korespondenčním vztahem z hlediska uplatňování opatření proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu.   

(2) Instituce se při vzniku korespondenčního vztahu, který umožňuje přístup klientů 

respondenční instituce ke korespondenčnímu účtu, ujistí a po dobu trvání tohoto vztahu se 

pravidelně, v intervalech nastavených podle § 7 odst. 3, dále ujišťuje, že 

a) respondenční instituce provedla identifikaci a kontrolu všech svých klientů, kteří mají přístup 

k účtu respondeční instituce, a 

b) respondenční instituce je na vyžádání schopna instituci poskytnout informace získané při 

identifikaci a kontrole svých klientů, kteří mají přístup k účtu respondeční instituce.  

(3) Instituce vykonává průběžnou kontrolu a případnou aktualizaci informací o respondeční 

instituci, které má k dispozici na základě povinností uložených v § 25 odst. 2 zákona a v odstavcích 

1 a 2.   
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§ 14  

Převzetí identifikace  

Instituce v rámci systému vnitřních zásad zavede a uplatňuje pravidla a postupy k určení, 

zda je přijatelné převzetí identifikace podle § 11 zákona v návaznosti na identifikované riziko. Tato 

pravidla a postupy mohou obsahovat další opatření zajišťující odpovídající řízení rizik při převzetí 

identifikace.  

 

§ 15  

Zvláštní ustanovení o institucích, které jsou součástí skupiny  

(1) Instituce, která je součástí skupiny, v rámci systému vnitřních zásad zohlední skupinové 

strategie a postupy k předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, které 

jsou v souladu s právním řádem České republiky. Systém vnitřních zásad instituce, která je 

součástí skupiny, rovněž zohlední další faktory spojené s účastí instituce ve skupině. Účast ve 

skupině a vlastnosti skupiny a její obchodní činnosti musí být zohledněny i v hodnocení rizik 

instituce.  

Novela AMLZ pojí s povinností zohlednit požadavky, které jsou v souladu s českým právním řádem 

nejen systém vnitřních zásad, ale i skupinové strategie. Z toho důvodu se požadavek na soulad 

s právním řádem České republiky doplňuje i do § 15 odst. 1 AMLV. 

(2) Instituce, která je součástí skupiny, v rámci systému vnitřních zásad zohlední také své 

individuální vlastnosti a rizika s nimi spojená. Tyto individuální vlastnosti zohlední i ve svém 

hodnocení rizik. Pokud je instituce součástí skupiny, která působí i v jiné zemi, než je Česká 

republika, zohlední vnitřní předpisy instituce pravidla a prostředí České republiky. 

(3) Instituce, která je součástí skupiny,  

(a) zohlední v rámci strategií a postupů pro sdílení informací v rámci skupiny 

zejména informace o oznámených podezřelých obchodech, odmítnutí obchodu, nebo 

navázání obchodního vztahu s klientem či ukončení již existujícího obchodního 

vztahu z důvodu souvisejícího s rizikem legalizace výnosů z trestné činnosti nebo 

financování terorismu a informace ovlivňující rizikový profil klienta, 

(b) zohlední informace získané při sdílení v rámci skupiny v rizikovém profilu 

klienta, přitom přihlédne ke specifickým rizikům produktů a služeb, které nabízí. 

Podle § 21a odst. 5 zákona „Povinné osoby, které jsou součástí skupiny, uplatňují skupinové 

strategie a postupy pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, včetně 

… strategií a postupů pro sdílení informací v rámci skupiny.“. V rámci podrobnějšího vymezení 

pravidel pro instituce na finančním trhu se upřesňuje, jakým (z AML hlediska relevantním) 

informacím se musí strategie a postupy sdílení informací v rámci skupiny věnovat, s tím, že rozsah 
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sdílení může být samozřejmě i širší. Strategie a postupy podle zákona přitom nemusí vždy vést 

k sdílení všech informací vypočtených ve vyhlášce (např. pokud je odpovídající informační systém 

teprve budován), je však nezbytné, aby se možností či nemožností jejich sdílení a konkrétními 

souvisejícími postupy výslovně zabývala. 

Ustanovení je především reakcí na situace z dohledové praxe ČNB, kdy v rámci skupiny sdílí více 

povinných osob stejného klienta a alespoň z části i informace o něm, ale přesto dochází k situacím, 

kdy jedna povinná osoba (např. banka) vede klienta jako rizikového, neboť jeho podnikatelská 

činnost zahrnuje rizikové jurisdikce a druhá povinná osoba (např. pojišťovna) klienta vede jako 

nerizikového, neboť danou informaci nereflektuje/ neví. Je žádoucí, aby instituce vyvinuly 

maximální snahu a v rámci skupiny reflektovaly dostupné informace o klientovi ve skupině v 

rozsahu, v jakém jsou v rámci skupiny informace o klientech sdíleny (je-li to relevantní pro institucí 

nabízené produkty a služby).  

Při stanovení této povinnosti je nutné mít na paměti rovnováhu mezi bojem proti praní špinavých 

peněz a ochranou osobních údajů. Zároveň je třeba brát v potaz náklady, které s takovým sdílením 

mohou institucím vznikat v případě, že jejich systém na tomto principu doposud nefunguje.  

Vymezení údajů ve vyhlášce odpovídá evropské legislativě a mezinárodním standardům, a nejedná 

se tedy o specifické požadavky nad rámec mezinárodních a evropských standardů. Vybrané okruhy 

informací mají zásadní vliv na rizikový profil klienta – podání oznámení o podezřelém obchodu 

Finančnímu analytickému úřadu, odmítnutí navázání obchodního vztahu s klientem nebo realizace 

jednotlivého obchodu a ukončení obchodního vztahu z důvodů souvisejících s prevencí praní 

špinavých peněz nebo financování terorismu.  

 

§ 16  

Personální zajištění  

(1) Instituce v rámci systému vnitřních zásad zavede a uplatňuje pravidla a postupy k zajištění, 

aby personální zdroje instituce byly přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jí vykonávaných činností 

a zajišťovaly účinné plnění povinností k předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu.  

(2) Postupy a zásady zajišťující odpovídající personální zdroje instituce v rozsahu podle 

odstavce 1 zahrnují alespoň 

a) určení okruhu zaměstnanců podílejících se na systému instituce k předcházení legalizace 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, včetně osob, které se mohou při výkonu své 

činnosti setkat s podezřelými obchody (dále jen „odpovědní zaměstnanci“), 

b) postupy a zásady pro výběr odpovědných zaměstnanců stanovující alespoň požadavky na 

znalosti a zkušenosti odpovědných zaměstnanců odpovídající jejich pracovní náplni a zařazení, 

c) minimální frekvenci a způsob školení odpovědných zaměstnanců podle § 23 zákona., 

d) postupy pro výběr a pověření člena statutárního orgánu podle § 22a zákona a rozsah jeho 

povinností a pravomocí při plnění povinností vyplývajících ze zákona a této vyhlášky. 
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Novela AMLZ v § 22a zavádí institut pověřené osoby, která propojuje AML problematiku se 

statutárním orgánem povinné osoby a zajišťuje, aby tato problematika měla vždy svůj prostor ve 

vrcholném managementu povinné osoby. Určení, pravomoci a povinnosti této pověřené osoby se tak 

stává součástí i personálního zajištění definovaného v § 16 AMLV.  

Nad rámec AML předpisů je nutné u těchto procesů a postupů reflektovat rovněž relevantní 

sektorové předpisy, především obezřetnostní předpisy jako např. požadavky uvedené ve vyhlášce č. 

163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými 

papíry, ve znění pozdějších předpisů. Postupy v oblasti AML jsou dílčí složkou celkového řídicího a 

kontrolního systému instituce.  

 

§ 17 

(1) Instituce zajistí, aby osoba, která vyhodnocuje podezřelé obchody,  

a) měla přístup ke všem informacím potřebným k vyhodnocení podezřelosti obchodu a 

b) měla přístup k informacím obsaženým v informačním systému instituce umožňujícím rychlé a 

účinné vyhledávání, sledování a vyhodnocování potřebných informací.  

(2) Vyhledávání informací zajišťuje instituce automatizovaným způsobem, ledaže je to 

nepřiměřené její velikosti nebo rozsahu či povaze její obchodní činnosti. 

 

§ 18  

Zpětná rekonstruovatelnost  

(1) Instituce zajistí, že schvalovací a rozhodovací procesy a kontrolní činnosti v rámci systému 

vnitřních zásad, včetně jejich důvodů, souvisejících odpovědností, pravomocí, podkladů a 

posouzení zprávy hodnotící činnost instituce v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu podle § 19 (dále jen „hodnotící zpráva“), včetně procesu 

identifikace a kontroly klienta, posouzení a stanovení rizikového profilu klienta, volby 

odpovídajících opatření užitých vůči klientovi či posouzení související s podáním oznámení o 

podezřelém obchodu, jsou zpětně rekonstruovatelné.   

Faktoru zpětné rekonstruovatelnosti věnuje vyhláška zvýšenou pozornost a stanoví explicitní 

povinnost uchovávat údaje nejen v rámci kontroly, ale i identifikace klienta (jak nově výslovně 

zmiňuje i novela AMLZ). V rámci výkonu dohledu se totiž ČNB opakovaně setkává s nedostatky v 

oblasti zpětné rekonstruovatelnosti postupů povinných subjektů. V uchovávaných dokumentech není 

zřejmé, jaké kroky instituce provedla, jaké dokumenty od klienta požadovala, jaké fakticky obdržela, 

jakou formou probíhala komunikace, kdo ji za instituci vedl, kdy k tomu došlo atd.   

(2) K zabezpečení požadavku podle odstavce 1 instituce zavede a uplatňuje systém uchování 

informací v rozsahu podle § 16 zákona, který zahrnuje rovněž informace o zjištěních a veškerých 

úkonech učiněných při identifikaci a kontrole klienta a při přezkoumávání obchodů a 
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korespondenci vztahující se k obchodům a obchodním vztahům, a dále informace o opatřeních 

uplatněných vůči klientovi na základě jeho rizikového profilu. V rámci systému uchování 

informací instituce zajistí rekonstruovatelnost sestavení a aktualizace rizikového profilu. 

Vyhláška definuje, jaké konkrétní údaje musí být z uchovávané dokumentace zpětně 

rekonstruovatelné. Problému zpětné rekonstruovatelnosti se věnovalo i hodnocení Moneyval 

v návaznosti na požadavky doporučení č. 11 Finančního akčního výboru a v neposlední řadě pak 

došlo i k úpravě v AMLZ, konkrétně k rozšíření výčtu typu informací uchovávaných podle § 16. 

Navíc v praxi některé povinné osoby v současné době mají v klientských složkách informace sice 

vedené, ovšem nikoli způsobem, který by zpětně umožňoval určit souslednost pořízených dokumentů, 

jejich přesná data, osoby, které se na jejich vyžádání a vyhodnocení podílely apod. Proto je tato 

povinnost explicitně upravena tak, aby při následném dohledu nebo plnění informačních povinností 

ve vztahu k zodpovědným orgánům (především FAÚ a PČR) nedocházelo k nejasnostem a 

prodlevám.  

Úpravy v odstavci 2 reflektují okruh uchovávaných informací, kterých se požadavek na 

rekonstruovatelnost týká. Mimo to je stanovena povinnost nastavit systém uchování informací 

v instituce tak, aby bylo možné zpětně rekonstruovat, co vedlo instituci k zařazení klienta do 

kategorie nízkého/středního/vysokého rizika a případně kdy a na základě čeho došlo k jeho 

překvalifikování.   

(3) Instituce zajistí zpětnou rekonstruovatelnost podle odstavce 1 tak, že vede záznamy 

způsobem, který umožní v případě potřeby zjistit, kterých konkrétních fyzických a 

právnických osob se týkají úkony a zjištění učiněné v rámci identifikace a kontroly klienta, 

kdo a kdy daný úkon či zjištění za instituci provedl, na základě jakých zdrojů a podkladů, a 

kdy a kým byl daný podklad či údaj pořízen a vložen do dokumentace vedené v souvislosti s 

klientem.  

Nedostatkem opakovaně zjištěným při kontrole řádného postupu podle § 18 AMLV ze strany 

dohledu ČNB jsou situace, kdy dohlížené subjekty předkládají často nedatované a nepodepsané 

dokumenty, z nichž není zřejmé kdo, kdy a na základě jakých podkladů danou kontrolu či 

identifikaci provedl či jakých konkrétních osob se dané ověření týkalo (např. z podkladů není často 

zřejmé, jaké konkrétní fyzické osoby v rámci klienta-právnické osoby byly ověřeny z hlediska PEP a 

mezinárodních sankcí; často ani není zřejmé, z jakých zdrojů při daném ověření povinná osoba 

vycházela – zda se např. spolehla pouze na čestné prohlášení, vycházela z veřejných rejstříků či 

automatizovaných systémů; dále není zřejmé, do jaké hloubky byla zkoumána vlastnická a řídicí 

struktura apod.).  

S ohledem na to se doplňuje odstavec 3, který alespoň obecně upravuje požadovaný rozsah a 

některé náležitosti uchovávaných informací.  
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Hodnotící zpráva 

§ 19 

(1) Instituce v rámci vnitřních kontrolních činností nejméně jednou za 12 po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců vypracuje hodnotící zprávu, v níž zhodnotí, zda 

a) zda postupy a opatření, které instituce uplatňuje v oblasti předcházení legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu, jsou dostatečně účinné, a zda 

b) zda byly v systému vnitřních zásad instituce v uplynulém období zjištěny nedostatky, a jaká 

rizika z toho mohou pro instituci plynout,  

c) jaká opatření instituce přijala k vyloučení či alespoň zmírnění těchto rizik a  

d) zjištění vnitřního auditu, povinného auditu nebo jiného externího ověření, pokud takový 

audit nebo jiné ověření byly v daném období provedeny. 

V případě, že instituce nedostatky ve vnitřních předpisech zjistila v průběhu roku, za nějž 

zpracovává „hodnotící zprávu“, je nutné v hodnotící zprávě uvést, zda přijala opatření k jejich 

zmírnění již v průběhu tohoto roku a v čem daná opatření spočívala. V AMLV tak v § 19 odst. 4 

zavádí povinnost uvést i přehled nedostatků objevených a vyřešených v průběhu roku, za nějž je 

zpráva připravena, a nejen návrhy na odstranění do budoucna.  

Dále se zavádí povinnost případná zjištění z auditních zpráv a výstupů z případných ověřovacích 

zakázek, která mohou obsahově úzce souviset s AML/CFT opatřeními, zohlednit v hodnotící zprávě 

tak, aby bylo zajištěno vzájemné provázání těchto kontrolních iniciativ a aby nebyla jejich účinnost 

omezena skutečností, že probíhají paralelně. 

(2) Závěry a hodnocení obsažené v hodnotící zprávě musejí být řádně odůvodněny.  Hodnotící 

zprávu vždy schvaluje pověřená osoba podle § 22a zákona. Nezpracovává-li hodnotící zprávu 

kontaktní osoba podle § 22 zákona, obsahuje také vyjádření kontaktní osoby k úplnosti a správnosti 

hodnotící zprávy. 

S ohledem na zavedení pozice pověřené osoby v novele AMLZ je této pověřené osobě stanovena 

povinnost schvalovat „hodnotící zprávu“ instituce. Díky skutečnosti, že pověřená osoba je členem 

statutárního orgánu instituce, zajistí vyšší prioritu zohlednění poznatků ve zprávě uvedených. 

Touto povinností není nijak omezena možnost schválení hodnotící zprávy v rámci instituce i jinými 

orgány (správní radou, dozorčí radou apod.) nad rámec schválení pověřenou osobou. Souhlas 

takového dalšího orgánu však nemůže nahradit schválení pověřenou osobou, která má potřebnou 

expertízu i odpovědnost. 

(3) Instituce v hodnotící zprávě uvede statistické údaje o oznámeních o podezřelých obchodech 

za období, za které je zpracována. Kde je to vhodné, tyto údaje rozčlení podle organizačního 

uspořádání nebo podle obchodních činností instituce. Instituce zahrne do hodnotící zprávy též 

informace získané od Finančního analytického úřadu ohledně kvality a využití podaných 

oznámení o podezřelých obchodech, pokud má tyto informace k dispozici.  
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Dochází k začlenění informací o zpětné vazbě FAÚ na podaná oznámení podezřelého obchodu mezi 

povinné náležitosti „hodnotící zprávy“. Instituci tak vzniká povinnost zpětnou vazbu alespoň ročně 

vyhodnotit a informace o obsahu zpětné vazby tímto mají zaručenu pozornost vedení instituce.  

(4) V případě zjištění nedostatků v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu instituce v hodnotící zprávě uvede návrh na jejich odstranění. 

 

§ 20 

(1) Instituce vypracuje hodnotící zprávu nejpozději do konce čtvrtého kalendářního měsíce 

následujícího po konci období, za které je zpracována.  

(2) Má-li instituce statutární orgán, projedná tento orgán hodnotící zprávu nejpozději do konce 

čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po konci období, za které je zpracována, a vyjádří se ke 

zjištěným nedostatkům a návrhům v ní obsaženým. 

(3) Má-li instituce dozorčí radu, správní radu nebo kontrolní komisi, plní tyto povinnosti také 

tento orgán. 

(4) V případě zahraniční instituce, která působí na území České republiky prostřednictvím své 

pobočky, organizační složky, nebo provozovny, plní tyto povinnosti vedoucí této pobočky, 

organizační složky, nebo provozovny.   

 

§ 21 

(1) Hodnotící zprávu spolu s vyjádřením podle § 19 odst. 2 a § 20 instituce uchovává nejméně 

po dobu 5 let od konce období, za které je zpracována.  

 

§ 22 

Technické vybavení 

Instituce zajistí technické vybavení v rozsahu potřebném pro účinné, přiměřené a 

včasné plnění postupů stanovených v rámci systému vnitřních zásad. 

Instituce mají rozsáhlé povinnosti ve vztahu k vnitřním předpisům a vyhodnocování rizik v průběhu 

obchodního vztahu či obchodu a detekci a prověřování podezření z praní špinavých peněz nebo 

financování terorismu. K to mu je nezbytné zajistit náležité technické vybavení tak, aby bylo možné 

vnitřní postupy dodržovat v každodenním režimu.  
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 § 23 

Instituce ve svých vnitřních předpisech určí přiměřenou lhůtu šetření zjištění 

podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu tak, aby byla 

schopna účinně plnit povinnosti k předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu. Instituce lhůtu podle věty první počítá od okamžiku, kdy získala 

informace o provedení obchodu či relevantním chování klienta. 

V současné době není stanovena povinnost v přiměřené lhůtě šetřit detekovaná hlášení o možném 

podezření z ML/FT. Povinné osoby tuto činnost v rámci skupin někdy přenechávají ovládající osobě 

a v praxi dochází k neúměrnému protahování lhůt šetření. Takový postup pak brání naplnění účelu 

AMLZ a legislativy jako celku, která má bránit k legalizaci výnosů a financování terorismu, a tedy 

efektivně zamezit odlivu nelegálních prostředků. Je proto žádoucí zavést povinnost institucí šetřit 

detekované podezřelé aktivity v přiměřených lhůtách. 

Počátek běhu lhůty k šetření zjištění je vždy odvozen od okamžiku vygenerování informace 

(„alertu“) o dané nestandardní situaci, tedy od okamžiku, kdy se instituci dostaly k dispozici 

informace o nestandardním chování. Lhůta tak není vázána na okamžik, kdy instituce tyto alerty 

sama vyhodnotí a zjistí/vyvrátí faktické podezření, ale na okamžik, kdy toto učinit může, neboť má 

veškeré informace k provedení vyhodnocení k dispozici.  

V případě neobvyklé transakce co do objemu, adresáta nebo způsobu provedení je tímto okamžikem 

zpravidla okamžik vlastní realizace transakce. Jedná se tedy typicky o okamžik zpracování příkazu 

k platbě.  

V případě chování můžeme rozlišovat tři varianty. Jednou variantou jsou situace, kdy jde o chování 

vůči povinné osobě a podezřelé je ihned při jeho vlastním průběhu (např. situace na pobočce, kdy 

klient diskutuje telefonicky o tom, co má pracovníkům instituce poskytovat za informace, nebo 

situace, kdy se klient dostaví v doprovodu třetí osoby, která mu osobně takové instrukce dává, nebo 

situace, kdy klient doplňuje informace zmatečně a nedůvěryhodně). V takovém případě by opět mělo 

k detekci dojít v okamžiku tohoto chování a zaměstnanec, který je takového chování svědkem, by 

měl vygenerovat alert.  

Druhou variantou jsou pak situace, kdy jednorázové chování samo o sobě není nestandardní, ale 

jeho opakování nebo kumulací více prvků se nestandardním v čase stane. Jedná se například o 

situace, kdy klientovi začnou na účet přicházet prostředky v menším objemu, které následně začne 

vybírat v hotovosti. Při prvním takovém chování, tedy situace, kdy přijde platba a klient ji vybere, 

ještě alert vygenerován být nemusí, ale v případě, že se tento postup bez hodnověrného vysvětlení 

klienta stane pravidlem a tento typ chování nastává po každé příchozí platbě, tak instituce detekuje 

takové chování okamžikem, kdy nabude nestandardního rozsahu, tedy např. v kumulativním součtu 

vybrané částky dosahují předem určené výše v systému vnitřních zásad.  

Třetí variantou jsou situace, kdy chování klienta nemůže být detekováno jako nestandardní v daný 

okamžik, ale s odstupem času a dostupností nových relevantních informací (například informace o 

zapojení konkrétní osoby do korupční kauzy z veřejných médií) je třeba závěr o nestandardnosti ex-

post přehodnotit. 
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Rozhodujícím tak není vždy okamžik, kdy k chování došlo poprvé, ale okamžik, kdy jeho posouzení 

v daném kontextu skutečností vede k závěru, že chování rozsah naplnilo charakteristiku chování 

nestandardního nebo kdy se instituce dozvěděla takové informace, které ji k takovému závěru 

mohou vést.    

 

§ 24 

Přechodná ustanovení 

Instituce aktualizuje rizikový profil stávajících klientů v časovém rámci zohledňujícím 

rizikový profil klienta. Ve vztahu k rizikovým faktorům uvedeným v § 9 odst. 3 písm. f) a g) 

tento časový rámec nepřekročí dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.  

Rozšíření rizikových faktorů ovlivňující rizikový profil klienta uvedené v § 7 odst. 2 písm. a), o) a p), 

§ 9 odst. 3 písm. b) a e) a § 9 odst. 4 písm. c), d) a e) vyhlášky provede instituce v přiměřené lhůtě. 

V nastavení časového rámce přitom zohlední, zda se již za stávající situace jedná o klienta vysoce 

rizikového či nikoli. U vysoce rizikových klientů pak aktualizaci provede dříve, než u klientů středně 

a nízkorizikových. 

Výjimku z tohoto časového rámce mají pouze nové rizikové faktory v § 9 odst. 3 písm. f) a g), kdy se 

jedná o faktory, které automaticky stanovují profil s vysokým rizikem, a tedy nutnost zesílené 

kontroly klienta. Oba faktory navíc reflektují současná rizika, kterým je Česká republika vystavena, 

kdy právě „skořápkové společnosti“ a „nominee akcionáři“ jsou problémem jasně detekovaným 

v hodnocení rizik. Na tento fenomén opětovně také upozorňuje Finanční analytický úřad ve svých 

výročních zprávách. V těchto případech je tedy nutné tyto klienty detekovat v klientském portfoliu 

instituce rychle a efektivně, a proto je v těchto případech zkrácena doba pro provedení aktualizace 

na jeden rok ode dne nabytí účinnosti vyhlášky. 

 

§ 2225  

Zrušovací ustanovení  

Zrušují se: 

1. Vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů 

kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.  

2. Vyhláška č. 129/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých 

požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.   
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  § 2326 

Účinnost  

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího 

po dni jeho vyhlášení.    

 

Účinnost se navrhuje nejméně 30 dnů po vyhlášení vyhlášky v zájmu dostatečného času povinných 

osob pro seznámení s novou úpravou.  Přechodné období se v  současnosti nenavrhuje s tím, že 

prostor pro přizpůsobení poskytuje pravidlo v § 7 odst. 7 („Instituce vždy aktualizuje systém 

vnitřních zásad a hodnocení rizik v případě, že dojde ke změně právních předpisů … nejpozději do 6 

měsíců po nabytí účinnosti nové právní úpravy … Je-li to důvodné, v návaznosti na tuto aktualizaci 

instituce rovněž aktualizuje i rizikové profily klientů v přiměřené lhůtě s přihlédnutím k jejich 

rizikovému profilu.“. 

 

Guvernér: 

… 
 

 

 

 


