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Úvod 

Legalizace výnosů z trestné činnosti, nazývaná též praní špinavých peněz, je závažnou 

formou trestné činnosti, která je schopna významně negativně ovlivnit mikroekonomickou i 

makroekonomickou  situaci  ve  státě.  S praním  špinavých  peněz  jde  ruku  v ruce  trestný  čin 

financování terorismu, jehož cílem sice není zakrýt původ nelegálně získaných peněz, jako je 

tomu  u  legalizace,  ale  procesy,  které  se  praní  špinavých  peněz  podobají,  jako  je  převod 

finančních zdrojů organizacím, které buď skrytě nebo neskrytě podporují teroristické skupiny.  

Rostoucí globalizace a odstraňování překážek volného obchodu přinesly lepší 

podmínky pro praní špinavých peněz a financováni terorismu, usnadnily jejich proces  

a zároveň výrazně ztížily možnost státu tomuto trestnému činu zabránit nebo ho aspoň omezit. 

Možnost provádět jednotlivé fáze praní špinavých peněz v rozdílných zemích kolem celého 

světla významně komplikuje možnost sledování finančních toků v případě vyšetřování. Z toho 

důvodu  dochází  v poslední  době  ke spolupráci  států  jak  na  úrovni  Evropské  unie,  tak  na 

úrovni celosvětové za účelem vytvoření efektivních opatření pro boj proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti. 

Cílem  této  práce  je  se  zaměřit  na  právní  aspekty  a  prokázat  potřebnost  institutu 

skutečného  majitele,  který  se  jako  novinka  objevil  v zákoně  č.  253/2008  Sb.,  o  některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále také „AML 

zákon“),  po  transponování  směrnice  EU  č.  2015/849  (dále  jen  „čtvrtá  AML  směrnice“)  do 

českého  právního  řádu.  Dalším  úkolem  práce  je  ale  i  podrobit  institut  podrobné  analýze, 

odhalit jeho nedostatky a navrhnout případné změny ke zlepšení právní úpravy. 

V první,  úvodní,  části práce  jsou  nejprve  vysvětleny  základní  pojmy  týkající  se 

legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jakož i daňových úniků, základní 

podobnosti a rozdíly, pro lepší pochopení navazujících částí. Adresován je obecně i problém 

anonymity vlastnictví, jsou porovnány jeho klady a zápory a následuje závěrečné zhodnocení. 

V další,  druhé,  části  práce  se  zaměřím  na  historické  kauzy,  které  se  problematiky 

legalizace výnosů z trestné činnosti, potažmo skutečného majitele, dotýkají, a to tzv. Panama 

Papers a Paradise Papers. V obou případech se jedná o finanční dokumenty poskytnuté skrytě 

novinářům ze Süddeutsche Zeitung, kteří ve spolupráci s Mezinárodním konsorciem 

investigativních novinářů (dále také jako „ICIJ“) rozkryli rozsah uniklých informací. 

Společenská situace, která nastala po průzkumu Panama Papers byla jedním ze spouštěčů pro 

Evropskou komisi, aby v jednání o čtvrté AML směrnici prosazovala tvrdší úpravu. 
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Dále se práce ve třetí části věnuje právě výše zmíněné čtvrté AML směrnici s důrazem 

na důvody jejího přijetí a na změny, které přinesla. Tato část se dále zabývá  

i směrnicí EU č. 2018/843 (dále jen „pátá AML směrnice“), jež se teprve velmi nedávno stala 

platnou  a  účinnou  a  která  přinese  další  zpřísnění  a  konkretizaci  stávající  úpravy.  Není 

opomenuta ani směrnice č. 2016/0414 (dále jen „šestá AML směrnice“), která byla Evropskou 

komisí navržena v prosinci 2017 jako úprava přinášející radikální sjednocení úpravy v oblasti 

praní špinavých peněz. 

Čtvrtá  část  práce  se  zabývá  českou  úpravou  institutu  skutečného  majitele,  zejména 

tedy důvody přijetí nové úpravy, jejími cíli, jakož i využitím tohoto institutu v praxi, kde jsou 

zmíněny zajímavé situace, ve kterých se nového institutu použije. Zároveň se zde zaměřím na 

úpravu nově vzniklé evidence skutečných majitelů v České republice, její nedostatky a další 

možnosti, jak získávat informace o skutečných majitelích. Celá část je pak ukončena 

závěrečným hodnocením. 

Diplomová práce je vypracována podle právního stavu k 12. 7. 2018. K tomuto datu 

neexistuje  přímo  k této  problematice  žádná  odborná  literatura,  neboť  se  jedná  o  poměrně 

čerstvou regulaci. Práce se tedy potýkala s nedostatkem literárních zdrojů. Vzhledem k tomu, 

že daná problematika se velmi úzce týká Evropské unie, byly velmi často používány 

zahraniční zdroje v anglickém jazyce, a to jak zdroje literární, tak zdroje obsahující odborné 

články a stanoviska.  Použitými vědeckými metodami je deskripce, analýza, ale i komparace. 

Práce  je  tak  výsledek  kvalitativního  přístupu  při  zpracování  vybrané  části  problematiky 

legalizace výnosů z trestné činnosti. 
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1 Vymezení základních pojmů 

Ačkoli  je  hlavním  tématem  této  práce  analýza  institutu  skutečného  majitele,  nelze 

přehlížet základní skutečnosti a pojmy, které s tímto institutem souvisí. Cílem první části je 

představit čtenáři pojmy legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 

uvedením jejich podstatných znaků a rozdílů.  

1.1 Legalizace výnosů z trestné činnosti a její jednotlivé fáze 

Pojem  legalizace  výnosů  z trestné  činnosti  je  v českém  právním  řádu  definován  v  

AML zákoně. Další vymezení najdeme také v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen 

„trestní  zákoník“),  který  stanovuje  skutkovou  podstatu  trestného  činu  legalizace  výnosů 

z trestné činnosti. V AML zákoně najdeme v § 3 odst. 1 tuto definici: 

Legalizací  výnosů  z  trestné  činnosti  se  pro  účely  tohoto  zákona  rozumí  jednání  sledující 

zakrytí  nezákonného  původu  jakékoliv  ekonomické výhody  vyplývající z  trestné  činnosti  

s  cílem  vzbudit  zdání,  že  jde  o  majetkový  prospěch  nabytý  v  souladu  se  zákonem;  uvedené 

jednání spočívá například 

a)  v  přeměně  nebo  převodu  majetku  s  vědomím,  že  pochází  z  trestné  činnosti,  za 

účelem  jeho  utajení  nebo  zastření  jeho  původu  nebo  za  účelem  napomáhání 

osobě,  která  se  účastní  páchání  takové  činnosti,  aby  unikla  právním  důsledkům 

svého jednání, 

b)  v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje,  umístění, pohybu majetku nebo 

nakládání s ním nebo změny práv vztahujících se k majetku s vědomím, že tento 

majetek pochází z trestné činnosti, 

c)  v  nabytí,  držení,  použití  majetku  nebo  nakládání  s  ním  s  vědomím,  že  pochází  

z trestné činnosti, nebo 

d)  ve zločinném spolčení osob nebo jiné formě součinnosti za účelem jednání 

uvedeného pod písmeny a), b) nebo c). 

Trestní  zákoník,  který  kriminalizuje  závažnější  formy  legalizace  výnosů  z trestné 

činnosti  potom  vymezuje  ve  svém  §  216  odst.  1  trestný  čin  legalizace  výnosů  z trestné 

činnosti následovně: 

Kdo  zastírá  původ  nebo  jinak  usiluje,  aby  bylo  podstatně  ztíženo  nebo  znemožněno  zjištění 

původu 
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a)  věci,  která  byla  získána  trestným  činem  spáchaným  na  území  České  republiky 

nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, nebo 

b)  věci, která byla opatřena za věc uvedenou v písmenu a), nebo 

kdo jinému spáchání takového činu umožní nebo se ke spáchání takového činu spolčí, 

bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci; spáchá-li však takový čin ve vztahu k věci, která pochází z trestného činu, 

na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším. 

Z výše  uvedených  legálních  definic  lze  dovodit  znak  legalizace  výnosů  z trestné 

činnosti, podle kterého obecně tento termín zahrnuje postupy k zastření nelegálního původu 

peněz nebo majetku a zároveň jeho následné integraci zpět do finančního oběhu s vytvořením 

dojmu, že tyto peníze nebo majetek byly nabyty legálním způsobem. 

Pojem praní špinavých peněz, se kterým často pracují zahraniční předpisy, jako např. 

„Money  laundering“1  ve  Velké  Británii  nebo  „Geldwäsche“ 2  v Německu,  je  alternativou 

k nám známé legalizaci výnosů z trestné činnosti. Tento výraz má údajně původ v USA, kde 

byly  ve  třicátých  letech  peníze  získané  ze  zločinu  legalizovány  přimícháváním  k  tržbám  z 

veřejných prádelen mužem jménem Al Capone.3 

Jak  uvádí  dokument  Finančního  analytického  útvaru  Ministerstva  financí,  je  pojem 

„praní  špinavých  peněz“,  ačkoli  světově  přijímaný,  z hlediska  práva  nepřesný.  Výnosem 

z trestné činnosti nemusí být totiž vždy jen peníze, ale například i směnky, cenné papíry nebo 

jakýkoliv jiný majetek. 4 Český zákonodárce z tohoto důvodu upřednostnil pojem „legalizace 

výnosů z trestné činnosti“ vycházející z Úmluvy o praní, vyhledávání, zadržování  

a konfiskaci výnosů ze zločinu 5, známé také jako Štrasburská úmluva. V této práci ale budou 

oba pojmy používány promiscue. 

Vlastní praní špinavých peněz je komplikovaný a sofistikovaný proces, jež lze  

v  teorii  rozdělit  na  několik  od  sebe  odlišujících  se  částí.  V praxi  se  však  mohou  tyto  fáze 

překrývat, anebo dokonce odehrávat současně.6 K tomu dochází z důvodu rostoucích 

                                                 
1 Například v předpise The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the 
Payer) Regulations 2017 (SI 2017 No. 692). 
2 Například v předpise Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (BGBl. I S. 1822). 
3 VONDRÁČKOVÁ,  Aneta. Boj proti praní peněz v EU. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016, 
str. 16. Prameny a nové proudy právní vědy. ISBN 978-80-87975-49-7. 
4 Historie a základní charakteristika boje proti praní špinavých peněz v České republice. Ministerstvo 
financí [online]. [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: www.mfcr.cz/assets/cs/media/Stav_Historie-boje-proti-prani-
spinavych-penez-v-CR.pdf. 
5 TVRDÝ, Jiří. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: 
komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, str. 15. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-688-3. 
6 HOPTON, Doug. Money laundering: a concise guide for all business. 2nd. ed. Burlington, VT: Ashgate Pub., 
2009, str. 3. ISBN 9780566091889. 
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požadavků  obecně  závazných  právních  předpisů,  které  se  snaží  s praním  špinavých  peněz 

bojovat. Se vznikem nových opatření se přizpůsobují i pachatelé trestných činů  

a dochází k opouštění standardního schématu legalizace výnosů z trestné činnosti. Jednotlivé 

fáze tradičního praní špinavých peněz, včetně příkladů jednotlivých činností, kterými jich lze 

docílit, budou rozebrány v dalších podkapitolách. 

1.1.1  Umístění (Placement) 

V první fázi legalizace výnosů z trestné činnosti dochází nejčastěji k umístění 

nezákonně získaných peněz zpátky do ekonomiky, zpravidla skrze finanční instituci. Špinavé 

peníze  rozdělené  do  menších,  nepodezřelých  obnosů  jsou  postupně  ukládány  v jedné  nebo 

více bankách. Této technice se říká smurfing. 7 Aby se pachatelé vyhnuli kontrole a odhalení, 

budou vkládat na platební účty peníze v množství, při kterém ještě nejsou povinné osoby 8 dle 

zákona povinny uplatňovat jakékoliv kontrolní mechanismy. 9 Tato technika ale přestává být 

vhodná ve chvíli, kdy se pachatel snaží na platební účet vedený bankou vložit velkou částku 

špinavých  peněz.  Znamenalo  by  to  totiž,  že  aby  se  vyhnul  kontrole,  bude  muset  finanční 

instituci navštívit třeba dvěstěkrát. I proto se smurfing často kombinuje s další z metod, a to 

kamufláží. Aby byly špinavé peníze co nejrychleji zařazeny zpátky do oběhu, zřídí si pachatel 

několik falešných pasů, kdy pod jmény, na něž jsou tyto pasy vedeny, poté dochází k ukládání 

na platební účty u různých bank.10  

Umístění ale nemusí vždy probíhat jen uložením peněz u určité finanční instituce, ale 

zahrnuje v podstatě jakoukoliv změnu formy nezákonného finančního obnosu, jako například 

nákupy  na  aukcích  s malbami  a  starožitnostmi,  nákupy  aut  a  lodí,  nákupy  na  komoditních 

burzách nebo dokonce nabývání podílů ve společnostech.11 

1.1.2  Rozvrstvení (Layering) 

V navazující fázi je hlavním cílem pachatele špinavé peníze ještě více oddělit od jejich 

primárního zdroje a vytvořit tak dojem, že byly nabyty legálním způsobem. Za tímto účelem 

pachatel  pravděpodobně  převede  opakovaně  peníze  mezi  finančními  institucemi  v různých 

                                                 
7 MASCIANDARO, Donato, Elöd TAKÁTS a B. UNGER. Black finance: the economics of money laundering. 
Northampton, MA: E. Elgar, 2007, str. 131. ISBN 1847202152. 
8  Pojem  definovaný  v  §  2  AML  zákona  označující  osoby,  které  se  z povahy  své  činnosti  nebo  zaměstnání 
nejčastěji setkávají s praním špinavých peněz. 
9 Dle současné české právní úpravy se jedná o 10 000 EUR. 
10 MASCIANDARO, Donato, Elöd TAKÁTS a B. UNGER. Black finance: the economics of money laundering. 
Northampton, MA: E. Elgar, c2007, str. 131. ISBN 1847202152. 
11 COX, Dennis. Handbook of anti-money laundering. Chichester: Wiley, 2014, str 16. ISBN 9781118940501. 
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jurisdikcích.  Aby  nebylo  možné  vypozorovat  původ  peněz,  dojde  během  těchto  přesunů 

k dalším  činnostem  navozujícím  pocit  legality  peněz.  Jsou  zakládány  tzv.  shell  companies, 

což jsou společnosti existující pouze za účelem finančních převodů  

a  skrytí  pravého  majitele  prostředků  použitých  k transakci.  Dále  jsou  peníze  směněny  za 

různá aktiva, která lze snadno převést na další osoby, jako jsou cenné papíry.  

Jako  další  varianta  layeringu  se  jeví  investice  do  nemovitých  věcí,  ale  tato  možnost 

skýtá určité nástrahy, jelikož převody nemovitých věcí financované vyššími objemy 

peněžních  prostředků  zpravidla  zahrnují  osoby  vykonávající  určité  právnické  profese,  které 

patří v určitých případech mezi povinné osoby ve smyslu AML zákona.12 

1.1.3  Integrace (Integration) 

Integrace je poslední částí procesu. Zde jsou v případě úspěšného „vyprání“ špinavých 

peněz legalizované peněžní prostředky spojeny s těmi legálně nabytými a stává se nemožné 

od sebe tyto dvě skupiny odlišit.13 

Fáze integrace tedy proběhne například při nákupu zlata, diamantů nebo při investicích 

na  kapitálovém  trhu14  -  tedy  ideálně  při  činnostech,  jejichž  výsledný  produkt  je  snadno 

převoditelný na někoho jiného a umožňuje pachateli brzké shledání s penězi. 

1.2 Hrozba, objem špinavých peněz a dopady na ekonomiku 

I přestože je prakticky nemožné odhadnout, kolik je celkově po světě práno špinavých 

peněz, protože se jedná o prostředky z podstaty věci nedeklarované a nezveřejňované, 

odhaduje  Mezinárodní  měnový  fond  toto  množství  na  hodnotu  přibližně  mezi  2  až  5  % 

celosvětového hrubého domácího produktu.15 

V roce 2013 byly projektem „ECOLEF“ 16, který se zabýval efektivitou právní úpravy 

EU v rámci boje s praním špinavých peněz, zveřejněny studie a odhady z roku 2009 

poukazující na nebezpečí členských zemí z hlediska hrozby špinavých peněz. V potaz nebyla 

brána  jen  úprava  té  dané  země,  která  byla  zrovna  posuzována,  ale  i  úpravy  zemí  s ní 

sousedících, jelikož tyto mohou mít na situaci v hodnoceném státě nezanedbatelný vliv. Česká 

                                                 
12 COX, Dennis. Handbook of anti-money laundering. Chichester: Wiley, 2014, str 18. ISBN 9781118940501. 
13 COX, Dennis. Handbook of anti-money laundering. Chichester: Wiley, 2014, str 18. ISBN 9781118940501. 
14 MASCIANDARO, Donato, Elöd TAKÁTS a B. UNGER. Black finance: the economics of money laundering. 
Northampton, MA: E. Elgar, c2007, str. 144. ISBN 1847202152. 
15 Comprehensive Reference Guide to AML/CFT. World Bank [online]. [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: 
http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/01-chap01-f.qxd.pdf. 
16  Zkratka  pro:  The  Economic  and  Legal  Effectiveness  of  AntiMoney  Laundering  and  Combating  Terrorist 
Financing Policy. 
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republika se tehdy umístila na nechvalném 13. místě s největší částkou možných přepraných 

peněz.  Co  činí  situaci  ještě  vážnější,  je  to,  že  poté,  co  byly  do  statistiky  zahrnuty  i  hrubé 

domácí produkty zemí, se Česká republika posunula dokonce na místo 7.17 

Praní špinavých peněz, ať už přímo nebo nepřímo, negativně ovlivňuje ekonomickou 

situaci v každém státě. Z hlediska mikroekonomického pohledu je největším problémem při 

legalizaci  výnosů  z trestné  činnosti  to,  že  pachatelé  utratí  peníze  jinak,  než  by  je  utratil 

člověk, který je nabyl legálně. 18 Jako příklad je možné uvést situaci, kdy místo toho, aby byly 

peníze vhodně investovány s vidinou zhodnocení, budou pachatelem raději využity na nákup 

zlata  a  drahých  kamenů,  jelikož  za  těmito  komoditami  se  snadněji  schovají  velké  částky 

nelegálně  nabytých  peněz.  Prostředky  jsou  tedy  použity  ke  sterilním  investicím19  a  dále 

nepodporují růst ekonomiky. 

S výše  zmíněným  problémem  souvisí  i  další  –  nákupy  za  nelegálně  získané  peníze 

mohou  ovlivňovat  ekonomiku  až  do  té  míry,  že  dojde  k uměle  vytvořenému  nárůstu  cen. 

Pachatelé  praní  špinavých  peněz  totiž  nebudou  uvažovat  jako  obyčejný  investor,  ale  budou 

ochotni při nákupu i výrazně přeplatit tržní cenu, jen aby se peněz zbavili.20 

Z problémů  mikroekonomických  lze  vyčíst  i  ty  makroekonomické.  Investicemi  do 

špatných sektorů a vznikem vlastně neexistující konkurence bude v konečném hledisku trpět 

jak  zaměstnanost,  tak  i  hrubý  domácí  produkt. 21  Dalším  nebezpečím,  které  jde  s  touto 

problematikou ruku v ruce, je pak i nárůst financování terorismu v dané zemi. 

1.3 Financování terorismu 

Financování  terorismu  je  další  velmi  závažný  problém,  který  bývá  často  zmiňován 

s legalizací výnosů z trestné činnosti.  

Cíl terorismu je dle Mezinárodní úmluvy o potlačování financování terorismu z roku 

1999 definován jako „zastrašení obyvatelstva nebo přinucení vlády nebo mezinárodní 

                                                 
17  UNGER,  B.,  Joras  FERWERDA,  Melissa  van  den  BROEK  a  Ioana  DELEANU.  The  economic  and  legal 
effectiveness of the European Union's anti-money laundering policy. Northampton: Edward Elgar, 2014, str. 15-
16. ISBN 978-1-78347-276-5. 
18 MASCIANDARO, Donato, Elöd TAKÁTS a B. UNGER. Black finance: the economics of money laundering. 
Northampton, MA: E. Elgar, c2007, str. 150. ISBN 1847202152. 
19 Comprehensive Reference Guide to AML/CFT. World Bank [online]. [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: 
http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/01-chap01-f.qxd.pdf. 
20 MASCIANDARO, Donato, Elöd TAKÁTS a B. UNGER. Black finance: the economics of money laundering. 
Northampton, MA: E. Elgar, c2007, str. 156. ISBN 1847202152. 
21 MASCIANDARO, Donato, Elöd TAKÁTS a B. UNGER. Black finance: the economics of money laundering. 
Northampton, MA: E. Elgar, c2007, str. 161. ISBN 1847202152. 
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organizace,  aby  uskutečnila  nebo  se  zdržela  uskutečnění  jakéhokoliv  činu“.22  Na  rozdíl  od 

legalizace  výnosů  z trestné  činnosti  není  v tomto  případě  primárním  cílem  zisk.  Přesto  ale 

potřebují teroristické organizace finanční prostředky, a to například na zbraně, trénink nebo 

materiály a přesun. 

Financování  terorismu  najdeme  také  definované  v AML  zákoně  v  §  3  odst.  2,  a  to 

následovně: 

Financováním terorismu je 

a)  shromažďování  nebo  poskytnutí  peněžních  prostředků  nebo  jiného  majetku  s 

vědomím,  že  bude,  byť  i  jen  zčásti,  použit  ke  spáchání  trestného  činu  teroru, 

teroristického útoku nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci 

spáchání  takového  trestného  činu,  nebo  k  podpoře  osoby  nebo  skupiny  osob 

připravujících se ke spáchání takového trestného činu, nebo 

b)  jednání vedoucí k poskytnutí odměny nebo odškodnění pachatele trestného činu 

teroru, teroristického útoku nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci 

spáchání  takového  trestného  činu14),  nebo  osoby  pachateli  blízké  ve  smyslu 

trestního zákona, nebo sbírání prostředků na takovou odměnu nebo na 

odškodnění, 

c)  pro  účely  tohoto  zákona  i  financování  šíření  zbraní  hromadného  ničení  podle 

odstavce 3. 

To znamená, že se jedná i o jiný trestný čin, který najdeme v § 312d odst. 1 trestního 

zákoníku. Toto ustanovení zní: 

Kdo  sám  nebo  prostřednictvím  jiného  finančně  nebo  materiálně  podporuje  teroristickou 

skupinu,  jejího  člena,  teroristu  nebo  spáchání  teroristického  trestného  činu,  trestného  činu 

podpory a propagace terorismu (§ 312e) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 

312f)  anebo  shromažďuje  finanční  prostředky  nebo  jiné  věci  v  úmyslu,  aby  jich  bylo  takto 

užito, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu 

též propadnutím majetku. 

Techniky  používané  pro  financování  terorismu  jsou  téměř  stejné  jako  ty  pro  praní 

špinavých peněz s tím rozdílem, že na konci procesu nedochází k začlenění peněz do 

ekonomiky a následnému zisku, ale k poskytnutí podpory teroristické organizaci. 

Z důvodu,  že  peníze  sloužící  k financování  terorismu  jsou  často  převáděny  skrze 

charitativní organizace, existují mezinárodní snahy o začlenění charitativních a neziskových 
                                                 
22 Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu [online]. 2005. [cit. 2018-22-04]. Dostupné z www: 
http://www.psp.cz/doc/00/01/39/00013957.pdf. 
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organizací do záběru AML legislativy ve státě.23 Mezi další činnosti, které slouží 

k financování terorismu, řadíme například pašování lidí a drog nebo únosy a vydírání. 

1.4 Daňové úniky 

Pod  pojem  praní  špinavých  peněz  bývají  někdy  zařazovány  i  prostředky  legálně 

získané,  ale  řádně  nezdaněné.24  V tomto  případě  lze  ale  za  špinavé  peníze  označit  pouze 

částku odpovídající nezákonně neodvedené dani. Je také nutné zmínit, že při procesu 

legalizace nezákonně získaných prostředků budou tyto prostředky velmi často zdaněny, právě 

pro zesílení dojmu jejich legálního nabytí. Oproti tomu v případě, kdy se jedná o trestné činy 

související  s krácením  daně,  je  hlavním  cílem  pachatele  činnost  vůbec  nezdanit  anebo  ji 

zdanit nižší sazbou.25 

Společným rysem daňových úniků a praní špinavých peněz je pak to, že k úspěšnému 

dokončení  jakékoliv  z těchto  činností  může  dojít  skrze  několik  na  sebe  navazujících,  často 

přeshraničních, transakcí. 

Daňové úniky mohou být různě klasifikovány. Prvním takovým dělením je dělení na 

daňové  úniky  řemeslné  a  průmyslové  –  toto  členění  se  vztahuje  k počtu  osob  páchajících 

daňový  únik.  Zatímco  pojmovým  znakem  řemeslného  daňového  úniku  je  spáchání  pouze 

jednou osobou, u průmyslových úniků dochází ke spolupráci daňových subjektů. Ty společně 

formují subdodavatelskou nebo výrobní síť, díky níž jsou schopny  vytvořit fiktivní operace 

prokazující  zvýšené  daňové  výdaje,  odpočet  daně  z přidané  hodnoty  nebo  nárok  na  vyšší 

odpočet této daně za účelem získání více peněz od státu.26  

Druhý způsob, jak mohou být daňové úniky rozděleny, je dělení na tzv. B2C and B2B. 

K  B2C  (business  to  customer)  únikům  na  daních  dojde  v případě,  kdy  je  páchá  osoba,  při 

uskutečnění  zdanitelného  plnění,  povinná  k dani  pro  příjemce,  který  není  osobou  povinnou 

k dani anebo který jako osoba povinná k dani nepoužije přijaté zdanitelné plnění 

k uskutečnění své ekonomické činnosti. Příjemcem zdanitelného plnění je tedy osoba, která 

nemůže  uplatňovat  odpočet  daně  na  vstupu.  Na  rozdíl  od  toho,  v případě  B2B  (business  to 

                                                 
23 Comprehensive Reference Guide to AML/CFT. World Bank [online]. [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: 
http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/01-chap01-f.qxd.pdf. 
24  Např.  POLOUČEK,  Stanislav.  Peníze,  banky,  finanční  trhy.  1.  vydání,  Praha:  C.  H.  Beck,  2009,  str.  407. 
Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-152-9.   
25 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. In: Sbírka zákonů. 9. 2. 2009, § 240. 
26 SEJKORA, Tomáš. Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru 
Evropské unie. Praha: Leges, 2017, str. 78. Teoretik. ISBN 978-80-7502-226-4. 
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business) daňových úniků se jedná o zdanitelné plnění mezi osobami povinnými k dani, které 

přijímající osoba použije k uskutečnění vlastní ekonomické činnosti.27 

Daňové úniky představují závažný problém. Proto se Evropská unie snaží o vytvoření 

legislativy,  která  by  podpořila  mezinárodní  boj  s krácením  daní.  Čtvrtá  AML  směrnice 

výslovně  do  pojmu  trestné  činnosti  zahrnuje  i  daňové  trestné  činy  související  s přímou  a 

nepřímou daní a označuje je jako trestné činy predikativní. Predikativní trestný čin je takový 

trestný  čin,  jehož  výnosy  mohou  být  použity  ke  spáchání  jiného  trestného  činu.  V tomto 

případě  je  tedy  zdrojovým  neboli  predikativním  trestný  činem  krácení  daně  a  výnosy  z něj 

jsou dále legalizovány. Dalšími predikativními trestnými činy mohou být například 

obchodování  s drogami  nebo  lidmi,  dále  také  podvod,  padělání  a  pozměnění  peněz  nebo 

vydírání.28  Dlouhodobým cílem mezinárodních úprav legalizace výnosů z trestné činnosti29 je 

rozšířit co nejvíce rozsah predikativních trestných činů. Rozdíly skutkových podstat 

v národních úpravách totiž vytvářejí překážky pro přeshraniční policejní a justiční spolupráci. 

Těchto  odlišností  mohou  záměrně  využívat  pachatelé  a  provádět  své  finanční  operace  tam, 

kde jsou opatření proti praní špinavých peněz nejslabší.30  

Rozsah problému krácení daně si můžeme přiblížit na studiích zpracovaných 

Evropskou komisí, k problematice tzv. „VAT Gap“, kdy tento index slouží jako ukazatel toho, 

kolik  peněz  mělo  být  na  dani  z přidané  hodnoty  po  splnění  všech  daňových  povinností 

odvedeno a jaké potom byly ve skutečnosti reálné získané výnosy na této dani do veřejných 

rozpočtů.  Tento  indikátor  činil  pro  Českou  republiku  v roce  2015  16,48  %.  Pozitivně  zde 

můžeme vnímat hlavně to, že během posledních čtyř let, co začala Evropská komise tyto jevy 

sledovat, se VAT Gap pro Českou republiku postupně snižuje. Pro porovnání, tento ukazatel 

činil pro Slovenskou republiku v témže roce téměř dvojnásob našeho, a to 29,39 %.31 

                                                 
27 SEJKORA, Tomáš. Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru 
Evropské unie. Praha: Leges, 2017, str. 78-79. Teoretik. ISBN 978-80-7502-226-4. 
28 Designated categories of offences. FATF [online]. [cit. 2018-05-26]. Dostupné z: http://www.fatf-
gafi.org/glossary/d-i/. 
29 Například OSN. Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu . 2000. 
30  Návrh  směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  o  boji  proti  praní  peněz  prostředky  trestního  práva. EUR-
Lex [online]. [cit. 2018-05-26]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/DOC/?ur 
i=CELEX:52016PC0826&from=en. 
31 Center for Social and Economic Research. Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 
2017 Final Report: TAXUD/2015/CC/131 [online]. [cit. 2018-04-27]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/taxation_ 
customs/sites/taxation/files/study_and_reports_on_the_vat_gap_2017.pdf. 
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1.5 Anonymita vlastnictví 

Před  tím,  než  budou  v práci  představeny  reálné  případy  praní  špinavých  peněz  a 

samotný institut skutečného majitele, je třeba zhodnotit prospěšnost a nevýhody spočívající 

v anonymizaci  vlastnictví.  Cílem  této  kapitoly  potom  je  tyto  klady  a  zápory  představit  a 

zároveň posoudit, zda je společensky možné snižování anonymity v právních řádech obhájit.  

Za  argumenty  pro  zachování  anonymity  skutečných  majitelů  lze  pokládat  ochranu 

soukromí a použití anonymity k legitimnímu obchodnímu účelu, zatímco za argumenty proti 

anonymitě skutečných majitelů lze považovat to, že kvůli ní může docházet k různým typům 

škodlivé činnosti, jako jsou praní špinavých peněz, daňové úniky, zneužívání peněz 

z veřejných rozpočtů, insider trading32 nebo i skrývání aktiv v oblasti soukromého práva. 

1.5.1  Argumenty pro anonymitu  

Hlavním  argumentem  těch,  co  prosazují  anonymitu  skutečných  majitelů,  je  ochrana 

jejich  soukromí.  Dostupnost  informací  o  skutečných  vlastnících  entit  může  tuto  osobu, 

popřípadě i její příbuzné vystavit nebezpečnému tlaku ze strany třetích osob a v extrémních 

případech i vydrání. Dobrým příkladem mohou být společnosti zabývající se 

biotechnologiemi  na  jedné  straně  a  bojovníci  za  práva  zvířat  na  straně  druhé.33  Pokud  by 

identita skutečných majitelů zůstala skrytá, k těmto útokům by pravděpodobně nedošlo, nebo 

alespoň ne v takové míře. 

Ochrana soukromí skutečných majitelů je určitě pádným argumentem pro anonymitu 

vlastnictví.  S ohledem  na  tento  problém  byla  pravděpodobně  přijata  i  v současnosti  platná 

úprava na území České republiky, neboť ta prozatím znemožňuje přístup veřejnosti k údajům 

o skutečném majiteli, zatímco státní orgány a další v zákoně vyjmenované osoby mají přístup 

plný. V příštích dvou letech ale bude s největší pravděpodobností přijata úprava, která 

veřejnosti některé informace o skutečných majitelích poskytne, a zásah do soukromí 

skutečných majitelů bude ještě vyšší. 

Za druhý argument, který podporuje anonymitu vlastnictví, se považuje, že anonymita 

může být v některých případech použita k legitimnímu účelu. V některých situacích může být 

skrytí totožnosti jedné ze stran předpokladem úspěchu obchodu, neboť pokud dojde 

k odhalení  identity  moc  brzy,  může  to  pro  ni  založit  vyjednávací  nevýhodu  a  druhé  straně 

                                                 
32 Insider trading je jednání spočívající v zneužívání znalosti vnitřních informací ve svůj prospěch, popřípadě 
prospěch třetí osoby, při obchodování s investičními nástroji na veřejných trzích. 
33 Light and  wrong. The Economist [online]. 2012 [cit. 2018-07-08]. Dostupné z:  https://www.economist.com/ 
leaders/2012/01/21/light-and-wrong. 
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umožnit diktování podmínek obchodu. Jako příklad je možné uvést developerské společnosti 

skupující jednotlivé dílčí parcely 34 nebo těžební společnosti při nabývání pozemků pro další 

těžbu.35 

Problémem tohoto argumentu je ale to, že skutečná identita obchodní strany může být 

v určitých  případech  tím,  co  rozhodne,  zda  dojde  nebo  nedojde  k uzavření  smlouvy,  a  její 

skrývání by tedy mohlo být postiženo dle ustanovení o omylu dle § 583 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“). 36 Zároveň je třeba zdůraznit i to, že 

anonymita je sice v tomto případě přínosem pro developerskou společnost, ale zároveň může 

poškodit  druhou,  prodávající,  stranu,  která  se  sama  kvůli  anonymitě  developera  dostala  do 

vyjednávací nevýhody. 

1.5.2  Argumenty proti anonymitě 

Argumentů  proti  anonymitě  najdeme  hned  několik.  Za  hlavní  z nich  lze  považovat 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a daňové úniky, jednání, která byla představena 

v kapitolách  výše.  To,  jak  je  anonymity  zneužíváno  při  praní  špinavých  peněz  a  daňových 

únicích, bude podrobně představeno v další části práce zabývající se reálnými případy praní 

špinavých  peněz,  a  proto  se  nebudu  v této  podkapitole  těmto  škodlivým  jednáním  dále 

věnovat. 

Anonymita  subjektů  může  být  dále  zneužita  ke  korupci  a  nedovolenému  nakládání 

s veřejnými prostředky.  Oba  tyto jevy  vedou  k neefektivnosti veřejné správy  a nedůvěře ve 

státní instituce, zpomalení hospodářského rozvoje a poklesu kvality veřejných služeb. 37 Jen za 

veřejné zakázky utratí státy každoročně kolem 9,5 bilionu dollarů, ze kterých je dle OSN až 

25 % zneužito ke korupci.38 

Na druhou stranu je nutné připustit ale i to, že jak k legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a  daňovým  únikům,  tak  ke  korupci  může  docházet  i  bez  využití  anonymních  subjektů. 

Důsledkem  toho  tedy  je,  že  nelze  předpokládat,  že  při  odstranění  nástrojů  poskytujících 

možnost skrytí identity, dojde k vymýcení těchto škodlivých jevů. 

                                                 
34 Corporate Anonymity. FTI Journal [online]. [cit. 2018-07-08]. Dostupné z: http://www.ftijournal.com/ 
article/corporate-anonymity. 
35 KOSTOHRYZ, Milan a Jan MIKULÁŠ. Anonymita skutečného vlastnictví a její zneužívání. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 27. ISBN 978-80-87975-02-2. 
36 KOSTOHRYZ, Milan a Jan MIKULÁŠ. Anonymita skutečného vlastnictví a její zneužívání. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 27. ISBN 978-80-87975-02-2. 
37 Impact of Corruption. ACID - anti-corruption internet database [online]. [cit. 2018-07-08]. Dostupné z: 
http://www.antigraft.org/pages/impact-corruption. 
38 Hidden Menace. Global witness [online]. [cit. 2018-07-08]. Dostupné z: https://www.globalwitness.org/ 
en/reports/hidden-menace/. 
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Při  obchodování  na  kapitálových  trzích  může  docházet  kvůli  anonymitě  k insider 

tradingu  –  tedy  zneužívání  vnitřních  informací  k uskutečnění  jinak  zakázaných  obchodů, 

například  prostřednictvím  dceřiné  společnosti.  Vzhledem  k tomu,  že  jednou  ze  základních 

zásad obchodování na kapitálových trzích, je transparentnost a rovný přístup k informacím, 

lze v tomto porušování sledovat silný rozpor se společenským zájmem.39 

Ke  zneužití  anonymity  může  docházet  i  v oblasti  soukromého  práva.  Povinný  může 

před  věřiteli  zatajovat  majetek  tím,  že  převede  jeho  část  na  anonymní  subjekt,  jehož  je 

skutečným  vlastníkem.40  Nebo  neznalost  skutečného  vlastníka  umožní,  aby  osoba,  která  se 

nachází  ve  střetu  zájmů,  hlasovala  v insolvenčním  řízení.  Na  závěr  lze  říci,  že  zneužívání 

anonymity v oblasti soukromého práva je stejně závažné jako to v oblasti práva veřejného, a 

je dalším silným argumentem proti anonymitě vlastnictví. 

1.5.3  Posouzení 

Je těžké posoudit, jak často ke zneužití anonymity dochází. Důvodem toho je, že velká 

část  těchto  zneužití  není  mnohdy  odhalena  nebo  prokázána.  Organizace  pro  hospodářskou 

spolupráci a rozvoj ale uvedla, že dle jejích průzkumů dojde ke zneužití společností téměř při 

každém ekonomickém trestném činu.41 

Při  analýze  toho,  jak  v případě  anonymity  postupovat,  je  třeba  nejprve  porovnat  její 

přínosy pro společnost se škodlivými jevy, které s sebou přináší. Jak bylo popsáno výše, kvůli 

anonymitě  skutečných  majitelů  může  snadněji  docházet  k praní  špinavých  peněz,  daňovým 

únikům, korupci a insider tradingu skrze anonymní korporátní struktury. Neméně závažný je 

pak i negativní dopad na soukromé právo, ke kterému dochází skrze zneužívání svěřenských 

fondů a dalších entit k zatajování majetku nebo vyhýbání se daním, nebo zatajení střetu zájmů 

v insolvenčním řízení. Na druhé straně, jako klady anonymity lze zmínit zejména soukromí 

fyzických  osob  a  jejich  příbuzných,  popřípadě  užití  anonymity  k legitimnímu  obchodnímu 

účelu. 

Rizika  spojená  s anonymními  strukturami  jsou  natolik  vysoká,  že  argumenty  pro 

anonymitu nemohou obstát. To nicméně dokazuje i současný společenský a právní vývoj, kdy 

                                                 
39 KOSTOHRYZ, Milan a Jan MIKULÁŠ. Anonymita skutečného vlastnictví a její zneužívání. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 29. ISBN 978-80-87975-02-2. 
40 KOSTOHRYZ, Milan a Jan MIKULÁŠ. Anonymita skutečného vlastnictví a její zneužívání. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 29. ISBN 978-80-87975-02-2. 
41  Behind  the  Corporate  Veil. OECD [online].  2001  [cit.  2018-07-08].  Dostupné  z:  http://www.oecd.org/daf/ 
ca/behindthecorporateveilusingcorporateentitiesforillicitpurposes.htm. 
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postupně dochází k rozkrývání vlastnických struktur za účelem zajištění větší transparentnosti 

a omezení právě výše nadepsaných škodlivých vlivů. 

Hledání řešení, jak s odstraněním, popřípadě snížením, anonymity v této oblasti 

postupovat,  není  jednoduché.  Trestných  činností  popsaných  výše  lze  dosáhnout  i  bez  užití 

anonymních vlastnických struktur, a z toho důvodu není možné očekávat, že pouhým 

zrušením institutů umožňujících anonymitu by došlo k vymizení všech škodlivých jevů. Dále 

je pak třeba brát v úvahu i to, že i přes snahu zákonodárce zlepšit transparentnost vlastnictví, 

budou  nadále  existovat  případy,  kdy  nebude  možné  skutečného  majitele  zjistit.  Pod  tím  je 

možné si představit situaci, kdy osoba využije svého faktického vztahu k určité osobě, tedy 

použije  bílého  koně,  aby  ještě  ztížila  možnost  odhalení  svého  nezákonného  jednání.  Další 

možností může být využití institutu zahraničního práva 42 nebo právního řádu země, kde není 

úroveň  boje  proti  praní  špinavých  peněz  ještě  na  tak  vysoké  úrovni,  popřípadě  se  jedná  o 

zemi, která se pyšní velkým důrazem na soukromí osob. Je nutné připomenout, že se nejedná 

jen o nechvalně proslulé jurisdikce, jako jsou například Keňa nebo Britské panenské ostrovy, 

ale  i  o  některé  státy  v USA  –  i  tyto  lokality  patří  mezi  ty,  ve  kterých  je  velmi  jednoduché 

založit  anonymně  společnost,  a  i  proto  se  staly  oblíbenou  destinací,  kam  si  zkorumpovaní 

politici odkládají své nelegální zisky na nákup aut, lodí a dalších komodit. 43 Zajímavý byl i 

průzkum Světové banky z roku 2012, jehož výsledkem bylo mimo jiné i to, že v zemích, kde 

jsou minimální požadavky na rozkrytí identity osoby vlastnící společnost při jejím zakládání, 

dojde k založení třikrát  více společností, než v zemích, kde tyto požadavky jsou. 44  Zároveň 

musí být ale uvedeno i to, že tento jev může být částečně způsoben i jinými vlivy, například 

vysokou obchodní aktivitou v dané zemi. 

Na  závěr  by  mělo  být  řečeno,  že  argumenty  proti  anonymitě  jsou  přesvědčivější  a 

tendence vedoucí ke zvýšení transparentnosti skutečných majitelů, které se v současnosti ve 

společnosti objevují, jdou správným směrem. Ačkoli nejspíš neexistují v právu opatření, která 

by dokázala anonymitu úplně vymýtit, je dobré ji v zájmu ochrany společnosti před 

škodlivými  jednáními  popsanými  výše  omezovat.  Při  této  snaze  nesmí  být  však  opomíjena 

ochrana  soukromí  skutečných  majitelů.  Přijímaná  úprava  by  tedy  neměla  nad  přiměřenou 

míru do jejich práva na soukromí zasahovat a měla by respektovat zásadu proporcionality. 

                                                 
42 KOSTOHRYZ, Milan a Jan MIKULÁŠ. Anonymita skutečného vlastnictví a její zneužívání. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 30. ISBN 978-80-87975-02-2. 
43 Puppet Masters. The World Bank [online]. [cit. 2018-07-08]. Dostupné z: https://star.worldbank.org/ 
publication/puppet-masters. 
44 Ownership Anonymity. The World Bank [online]. [cit. 2018-07-08]. Dostupné z: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/282884-1303327122200/VP339-
Ownership-Anonymity.pdf. 
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1.6 Dílčí závěr 

Praní špinavých peněz, financování terorismu i daňové úniky jsou závažné 

společenské  problémy,  které  nelze  přehlížet,  ba  naopak  je  třeba  jim  věnovat  dostatečnou 

pozornost v právu národním i mezinárodním. 

První  část  práce  pojednává  o  jednotlivých  pojmech,  se  kterými  se  může  čtenář  při 

zabývání  se  termínem  legalizace  výnosů  z trestné  činnosti  setkat.  Jednotlivé  pojmy  jsou 

podrobně vysvětleny a zároveň je poukázáno na jejich rozdíly a podobnosti. Dalším cílem této 

části bylo i poukázat na rozsah praní špinavých peněz a nebezpečí z něj vyplývající. 

Tato  část  se  mimo  výše  nadepsané  zabývá  i  obecnými  riziky  anonymity  a  tím,  zda 

bychom  se  jí  měli  snažit  i  přes  omezení  práva  na  soukromí  skutečných  majitelů  snažit 

prosazovat. Závěr této kapitoly je ten, že anonymitu je opravdu nutné, aspoň do určité míry, 

redukovat.  Nebezpečí  v podobě  praní  špinavých  peněz  a  dalších  škodlivých  aktivit,  které 

anonymita  mnohdy  usnadňuje,  je  tak  vysoké,  že  převáží  nad  argumenty,  které  anonymitu 

skutečných majitelů podporují. 
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2 Historické případy odhalení praní špinavých peněz 

Tato část práce se zabývá dvěma historickými  případy  představujícími  největší únik 

dokumentů,  týkajících  se  finančních  transakcí  a  vztahu  klient  –  advokát,  v historii.  Tyto 

dokumenty usvědčovaly různorodé osoby z praní špinavých peněz. Na zpracování dokumentů 

spolupracovali reportéři Frederik Obermaier and Bastian Obermayer ze Süddeutsche Zeitung, 

kteří dokumenty nasdíleli Mezinárodnímu konsorciu investigativních novinářů, což je síť více 

než 20045 investigativních novinářů.  

Rozsah  těchto  dokumentů  byl  tak  velký,  že  způsobil  celosvětový  skandál,  neboť  do 

nekalých  praktik  byla  totiž  zahrnuta  i  velmi  známá  jména  a  „přeprané“  částky  nelegálních 

peněžních  prostředků  byly  obrovské.  Případy  tedy  nevzbudily  jen  veřejné  pobouření,  ale 

vedly ke snaze Evropské unie posílit snahy členských států v boji proti praní špinavých peněz 

a  dát  jim  k tomu  více  nástrojů.  Z těchto  snah  nakonec  vzešla  čtvrtá  AML  směrnice,  která 

s sebou přinesla mimo jiné institut skutečného majitele, jenž se po odhalení těchto dokumentů 

jevil jako velmi potřebný. 

2.1 Daňový ráj a offshore společnosti 

Pro lepší porozumění dalším kapitolám je třeba hned na začátku vysvětlit dva základní 

pojmy, a to termín daňový ráj a offshore společnost. 

Za  daňový  ráj  označíme  jurisdikce,  které  významně  zvýhodňují  zahraniční  firmy 

v daňových povinnostech. Jejich cílem je přilákat zahraniční kapitál, který by jinak směřoval 

do jiných, rozvinutějších zemí. Ve většině případů spojují daňové ráje následující vlastnosti: 

patřily k zámořským koloniím, často se jedná o ostrovní ekonomiky, mají vynikající úroveň 

bankovnictví, chybí v nich devizová omezení, platí se v nich převážně paušální daň z příjmu 

místo procentuální, příslušné státy si zakládají na zachovávání anonymity investora a 

nezasahování ze strany státu do podnikání a jsou lokalizovány v blízkosti velkého, 

rozvinutého trhu, jako například karibské lokality k USA.46 

Pojem  offshore  společností  vznikl  právě  z ostrovních  daňových  rájů;  označuje  tedy 

společnost sídlící v daňovém ráji, mimo místo, kde sídlí její hlavní součást (vedení, manažeři, 

ředitelé,  vlastníci),  a  zároveň  takovou,  která  byla  založena  za  účelem  působení  mimo  tuto 

původní jurisdikci a musí získávat příjmy ze zahraničních obchodů. Tyto příjmy jsou potom 

                                                 
45  International  Consortium  of  Investigative  Journalists.  International  Consortium  of  Investigative  Journalists 
[online]. Washington, USA [cit. 2018-04-30]. Dostupné z: https://www.icij.org/. 
46 WOTAVA, Milan. Daňové ráje: offshore services. 1. vyd. Praha: British Royal Crown Trust, 1997, str. 8. 
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v daňovém  ráji  zdaněny.47  Samy  o  sobě  nejsou  tyto  činnosti  nelegální,  těmi  se  stávají  až 

tehdy, když je offshore společnost používána například k únikům na daních. Naopak pojem 

onshore se vztahuje ke společnostem na kontinentech, které daňových zvýhodnění nepožívají 

a mají zapsané sídlo v zemi původu. 

2.2 Panama Papers 

Tento  případ  začíná  již  v roce  2016,  když  se  jednomu  z reportérů  ze  Süddeutsche 

Zeitung  ozve  anonymní  zdroj  označující  se  jako  „John  Doe“.  Ten  německému  reportérovi 

nabídne dokumenty s tím, že „chce zveřejnit trestné činy,“ kterých se týkají. Výsledkem se 

stávají tzv. Panama Papers, největší únik informací, k jakému kdy došlo – 2,6 TB dokumentů 

advokátní kanceláře Mossack Fonesca sídlící v Panamské republice. Tyto dokumenty 

pojednávají  o  více  než  214  tisících  offshore společnostech  napomáhajících nejen  praní 

špinavých  peněz  nebo  daňovým  únikům,  ale  i  obchodování  se  zbraněmi,  pašování  lidí  

a obchodu s drogami.48 

2.2.1  Postup advokátní kanceláře Mossack Fonesca a klíčoví hráči 

Mossack Fonesca poskytoval svým klientům možnost zakoupení anonymních 

společností po celém světě, a to jen za USD 1000. Za příplatek bylo možné si najmout bílého 

koně  jako  neexistujícího  manažera  a  v případě,  že  si  to  klient  přál,  i  zakrýt  skutečného 

majitele zakoupené společnosti. Výsledkem potom byla offshore společnost se zakrytým jak 

pravým účelem své existence, tak i vlastnickou strukturou.49 

Utajit skutečného majitele neboli beneficienta bylo považováno za hlavní cíl 

panamské společnosti. Důvodem bylo i to, že mezi jejími klienty se objevili i velmi známí 

aktéři politické světové scény jako například: prezident Spojených arabských emirátů, dnes již 

bývalý islandský premiér, král Saudské Arábie, prezident Argentiny a mnoho dalších. 

V některých  případech  služeb  Mossack  Fonesca  nevyužili  přímo  tyto  mocné  osobnosti,  ale 

pro  další  ztížení  odhalení  jejich  nezákonných  činností  požádali  o  pomoc  někoho  ze  svého 

blízkého  okolí.  Zde  můžeme  kupříkladu  uvést  přátele  z dětství  ruského  prezidenta  Putina, 

                                                 
47 What Is An Offshore Company? [online]. [cit. 2018-04-30]. Dostupné z: https://www.offshorecompany.com 
/company/what-is-an-offshore-company/. 
48 About the Panama Papers. Süddeutsche Zeitung [online]. [cit. 2018-04-30]. Dostupné z: http://panamapapers. 
sueddeutsche.de/articles/56febff0a1bb8d3c3495adf4/. 
49 About the Panama Papers. Süddeutsche Zeitung [online]. [cit. 2018-04-30]. Dostupné z: http://panamapapers. 
sueddeutsche.de/articles/56febff0a1bb8d3c3495adf4/. 
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bratrance syrského prezidenta Assada nebo otce bývalého premiéra Velké Británie 

Camerona.50 

Pro lepší ilustraci toho, jak k praní špinavých peněz docházelo, bude v další 

podkapitole stručně přiblížen případ týkající se jednoho z výše zmíněných evropských 

politických aktérů, a to současného ruského prezidenta. 

2.2.2  Vladimir Putin (reálný případ praní špinavých peněz) 

Pro začátek je třeba uvést, že samotný prezident popřel jakákoliv obvinění směřující ať 

už k němu, anebo k jeho blízkým přátelům. Při rozhovorech s novináři uvedl, že „informace 

vyplývající z Panama Papers jsou pravdivé, i když to může vypadat zvláštně.“ Dále dodal, že 

se jedná pouze o pokus novinářů způsobit zmatení v zemi a dané dokumenty nikoho z ničeho 

neusvědčují.51 

I  když  se  Putinovo  jméno  nikde  v dokumentech  neobjevuje,  vede  spleť  finančních 

offshore  transakcí  a  velkých  úvěrů  k Vladimiru  Putinovi.  Jeho  blízkým  přátelům  se  totiž 

záhadně podařilo získat několik obchodů, ke kterým by bez jeho záštity nejspíš nikdy nedošlo. 

Skrze ně se totiž podařilo ruskému prezidentovi během let „přeprat“ značný objem peněz, a to 

2 miliardy USD. 

Jednou z klíčových osob je Sergei Roldugin, mimo jiné Putinův nejlepší přítel a kmotr 

jeho nejstarší dcery. Sergei se živí jako profesionální cellista, ale Panama Papers odhalují, že 

v posledních  letech  nashromáždil  minimálně  100  milionů  USD.  Dalším  vodítkem  potom  je 

jeho,  ačkoli  minoritní  (3,82%)  podíl  v Rossyia  Bank,  což  je  soukromá  banka,  která  byla 

v minulosti označena za kumpánskou Putinovu banku.52 Tato banka je vedena Yurim 

Kovalchukem,  dalším  blízkým  přítelem  ruského  prezidenta.  Panama  Papers  dokládají,  že 

z Rossyja Bank byla na offshore společnost Sandalwood Continental Ltd sídlící na Britských 

Panenských  ostrovech  převedena  nejméně  1  miliarda  USD.  Tyto  prostředky  pocházely  ze 

série nezajištěných půjček od státní ruské obchodní banky (RCB), která se nachází na Kypru  

a dalších státních bank. 

                                                 
50 International Consortium of Investigative Journalists. The Power Players [online]. [cit. 2018-04-30]. Dostupné 
z: https://www.icij.org/investigations/panama-papers/the-power-players/. 
51 Panama Papers details are correct but do not implicate me, says Putin. The Guardian [online]. [cit. 2018-05-
01]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2016/apr/14/vladimir-putin-panama-papers-correct-sergei-
roldugin. 
52  Revealed:  the  $2bn  offshore  trail  that  leads  to  Vladimir  Putin. The  Guardian [online].  [cit.  2018-5-26]. 
Dostupné z: https://www.theguardian.com/news/2016/apr/03/panama-papers-money-hidden-offshore. 
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Pro  zajištění,  že  nebude  dohledatelný  původní  zdroj  peněz,  byly  všechny  instrukce 

ohledně transakcí z Rossyja Bank předávány přes švýcarskou advokátní kancelář, která dále 

spolupracovala s Mossack Fonesca na vytvoření shell společností53 s falešnými manažery. 

Peníze byly poté buď postupně „půjčovány“ téměř bez úroku členům Putinovy rodiny 

a  jeho  vnitřního  kruhu,  byla  za  ně  nakoupena  jachta  v hodnotě  6  milionů  USD,  nebo  byly 

například poskytnuty jako milionová půjčka další offshore společnosti, vlastněné 

Kovalchukem.  Tato  společnost,  Ozon,  je  majitelem  Putinova  nejoblíbenějšího  lyžařského 

střediska Igora, jehož je ruský prezident patron a častý návštěvník.54 

Další  podezřelé  činnosti  zahrnovaly  třeba  milionové  poplatky  za  „konzultace“  nebo 

kompenzace za zrušené převody akcií. V roce 2011 jedna ze společností vlastněných 

Rolduginem zakoupila práva k 200 milionovému úvěru za 1 USD. 

Nebude překvapením, že nikdo z hlavních aktérů nebyl výrazně potrestán. Jediný, kdo 

nakonec  neunesl  tlak  veřejnosti  a  médií,  je  advokátní  kancelář  Mossack  Fonesca.  Podle 

dostupných zdrojů ukončila svou činnost ke konci března roku 2018. 

Tato podkapitola byla zpracována s pomocí webových stránek Mezinárodního 

konsorcia investigativních novinářů a The Guardian. 

 

                                                 
53  Společnost  existující  pouze  „na  papíře“,  bez  zaměstnanců  a  nevykonávající  žádnou  činnost;  slouží  jako 
prostředek pro finanční transakce.  
54 Sergei Roldugin, the cellist who holds the key to tracing Putin’s hidden fortune. The Guardian [online]. [cit. 
2018-5-26].  Dostupné  z:  https://www.theguardian.com/news/2016/apr/03/sergei-roldugin-the-cellist-who-holds-
the-key-to-tracing-putins-hidden-fortune. 
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Obrázek 1 - Schéma transakcí vedoucích k Putinovi55 

 

2.3 Paradise Papers 

Paradise  Papers  jsou  obdobným  případem,  jakým  je  Panama  Papers.  Opět  se  jedná  

o únik dokumentů podléhajících advokátnímu tajemství, tentokrát o velikosti 1,4 TB. 

Dokumenty byly jako v předchozím případě zpracovány reportéry ze Süddeutsche Zeitung a 

ICIJ.  Písemnosti  patří  advokátní  kanceláři  Appleby  se  sídlem  na  Bermudách,  poskytovateli 

offshore společností Estera a poskytovateli korporátních služeb sídlícímu v Singapuru, 

Asiaciti Trust. 

Informace  ale  tentokrát  nikdo  dobrovolně  neudal.  Společnost  Appleby  nahlásila,  že 

došlo ke kyberútoku na jejich databázi a k následné ztrátě některých důvěrných dokumentů. 

                                                 
55  Revealed:  the  $2bn  offshore  trail  that  leads  to  Vladimir  Putin.  The  Guardian  [online].  [cit.  2018-05-02]. 
Dostupné z: https://www.theguardian.com/news/2016/apr/03/panama-papers-money-hidden-offshore. 
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Po nějaké době se začaly vynořovat dokumenty poukazující v některých případech na 

podezřelé transakce. 

Čím případ Paradise Papers vyniká oproti Panama Papers, je to, že je zde zahrnutých 

ještě  více  světově  známých  osobností  –  politici,  sportovci,  členové  královských  rodin  nebo 

některé  z největších  světových  společností  –  v dokumentech  se  objevují  vazby  na  prince 

Charlese,  královnu  Alžbětu II, Lewise  Hamiltona,  amerického  prezidenta  Trumpa  nebo 

společnosti Apple a Nike.56 

2.3.1  Nizozemsko jako evropský daňový ráj 

Jeden z nejzásadnějších momentů pro Nizozemsko jako daňový ráj lze vnímat 

červenec  roku  2005,  kdy  ve  Spojených  státech  amerických  dochází  ke  změně  právních 

předpisů  v oblasti  daňového  práva.  Důsledkem  toho  vzniká  právní  mezera,  která  umožňuje 

americkým  společnostem  se  efektivně  a  zákonně  vyhýbat  dani.  Toho  využívají  například 

Nike, Starbucks nebo Uber a mnoho dalších celosvětově známých společností. 

Celá mezera se točí kolem obchodní struktury připomínající českou komanditní 

společnost  –  commanditaire  vennootschap  (dále  jen  jako  „CV“).  Pro  založení  CV  je  třeba 

minimálně  dvou  osob  – jedna  z nich  bude  ručit omezeně  a  druhá  neomezeně.  Na  rozdíl  od 

českého práva nejsou CV považovány za samostatné právnické osoby v pravém slova smyslu. 

Tím  pádem  za  placení  jejich  daní  není  odpovědná  sama  entita,  ale  její  členové.  Pokud  je 

americká  společnost  jedním  z partnerů  z CV,  nizozemské  právo  předpokládá,  že  její  příjmy 

jsou zdaněné ve Spojených státech amerických a dále ji tento partner CV nedaní. Americké 

daňové úřady ale vnímají CV jako společnost, jejíž příjmy podléhají zdanění v jurisdikci, kde 

sídlí,  takže  je  už  dále  nedaní  podle  amerického  práva.  Tím  dojde  k tomu,  že  příjmy  CV 

zůstanou  úplně  nezdaněny.  Pokud  se  ale  vezmou  v potaz  velké  společnosti,  jako  například 

Nike  nebo  Tesla,  které  této  mezery  využívají,  bude  jasné,  že  ztráta  na  daních  je  opravdu 

obrovská – jedná se o desítky miliard USD. Pro zajištění hladkého průběhu řešení daňových 

otázek  těchto  společnosti  si  proto  v Nizozemku  tyto  CV  založí  ještě  dceřinou  společnost 

besloten vennootschaap (dále jen jako „BV“), která na rozdíl od CV vykazuje činnost, kterou 

následně zdaní podle obecně závazných právních předpisů. Z příjmů BV ale bude samozřejmě 

                                                 
56 Paradise Papers: Everything you need to know about the leak. BBC [online]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: 
http://www.bbc.com/news/world-41880153.  
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vykázáno jen tolik, aby daně byly zlomkové v porovnání s tím, co by jinak byla nucena CV 

zaplatit na dani z příjmů.57 

Toho samozřejmě využívají společnosti jako například Nike nebo Heinz, které mohou 

prodávat své zboží například v Německu, ale stále pod společností registrovanou 

v Nizozemsku, a pro německé daňové úřady je tak velmi komplikované se s touto strukturou 

vypořádat. 

Evropská komise se snaží problém podchytit i přes očekáváný odpor Nizozemska; to 

totiž i jen daněním dceřiných BV získalo značnou sumu peněz na výnosu příjmové daně. Po 

dlouhých jednáních však nakonec dochází k dohodě – od roku 2020 Nizozemsko o mezeru 

v zákoně přijde.58 

2.4 Dílčí závěr 

Panama a Paradise Papers jsou důvěrné finanční a právní dokumenty, které se dostaly 

na veřejnost. Množství uniklých dokumentů bylo nevídané a několikanásobně předčilo 

všechny předchozí takto zveřejněné dokumenty.  Jejich objevení dalo celému světu možnost 

udělat si představu o tom, jak rozsáhlé jsou problémy s praním špinavých peněz a vyhýbáním 

se  daním.  Zároveň  se  ukázalo  to,  že  se  výše  zmíněných  činností  neúčastní  jen  typičtí 

kriminálníci,  od  kterých  by  to  mohlo  být  očekáváno,  ale  i  třeba  královské  rodiny  zemí  po 

celém  světě,  nejbohatší  sportovci  anebo  největší  společnosti.  To  také  ukazuje  na  určitý 

systém: aby si mohl jedinec dovolit neplatit daně, musí mít dostatečné prostředky na to, aby si 

mohl zařídit schéma umožňující snížení jeho daňové povinnosti nebo praní špinavých peněz. 

Všechna tato odhalení spustila vlnu nevole, a to zejména z hlediska morálního; mezi 

jmény,  k nimž  dokumenty  vedly,  se  totiž  několikrát  objevila  i  jména  slavných  politiků 

hlásajících transparentnost. 

Přínosem  obou  skupin  dokumentů  je  především  ale  to,  že  vyburcovaly  mezinárodní 

organizace  i  Evropskou  unii  ke  snaze  zlepšit  systém  sloužící  k odhalování  a  potírání  právě 

praní špinavých peněz a úniků na dani. 

                                                 
57  Bermuda?  The  Cayman  Islands?  Nope,  the  Netherlands!  Süddeutsche  Zeitung  [online].  [cit.  2018-05-02]. 
Dostupné z: https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/politik/bermuda-the-cayman-islands-the-
netherlands-e908192/.  
58 Bermuda? Guess again. Turns out Holland is the tax haven of choice for US companies. The Correspondent 
[online]. [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: https://thecorrespondent.com/6942/bermuda-guess-again-turns-out-
holland-is-the-tax-haven-of-choice-for-us-companies/417639737658-b85252de.  
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3 Skutečný majitel v právu EU 

Institut  skutečného  majitele  byl,  jak  již  bylo  řečeno  výše,  představen  čtvrtou  AML 

směrnicí. Tato směrnice byla přijata 20. května 2015 a 26. června 2015 vstoupila v účinnost. 

Čtvrtá směrnice ruší směrnici předchozí, v mnohém na ni však navazuje, ale zároveň přináší 

několik významných změn. 

3.1 Vybrané změny přinesené čtvrtou směrnicí 

Jak  již  bylo  zmíněno  výše,  nová  právní  úprava  oproti  předchozí  rozšiřuje  definici 

trestné činnosti i na daňové trestné činy související s přímými a nepřímými daněmi (čl. 3, bod 

4, písm. f AML směrnice). AML směrnice však daňové trestné činy dále nedefinuje  

a přenechává toto vymezení národním úpravám členským státům EU. 

Dochází také ke snížení limitu maximálního objemu hotovostní platby z 15 tisíc EUR 

na  10  tisíc  EUR.  Navíc  byla  definice  hotovostní  platby  upřesněna  a  nově  zahrnuje  nejen 

platby, které jsou prováděny, ale i ty, které jsou přijímány. 

Rovněž dochází k rozšíření okruhu povinných osob. Do okruhu povinných osob jsou 

nově totiž zahrnuti i poskytovatelé služeb hazardních her. Členským státům EU ale byla dána 

možnost, aby poskytovatele některých hazardních her, u nichž je pouze zanedbatelné riziko 

z úpravy, vyloučily. Český AML zákon tedy určil, že úprava se nebude vztahovat na 

provozovatele peněžité, věcné, okamžité anebo číselné loterie, hry bingo nebo tomboly. 

Čtvrtá  AML  směrnice  dále  upřesňuje  definici  politicky  exponované  osoby  s tím,  že 

předkládá  demonstrativní  výčet,  koho  je  nutné  za  politicky  exponovanou  osobu  považovat. 

Článek 22 AML směrnice dále stanoví, že „pokud politicky exponovaná osoba již nezastává 

významnou  veřejnou  funkci  v  členském  státě,  třetí  zemi  nebo  mezinárodní  organizaci,  musí 

povinné  osoby  alespoň  po  dvanáct  měsíců  zohledňovat  trvající  riziko  představované  touto 

osobou a uplatňovat vhodná opatření při zohlednění míry rizika, dokud se nemá za to, že tato 

osoba již nepředstavuje žádné další riziko specifické pro politicky exponované osoby.“ 

Tak  jako  u  předchozí  směrnice  platí,  že  se  v případě  exponovaných  osob  uplatní 

zesílená hloubková kontrola klienta. 

V souladu s článkem 8 čtvrté AML směrnice budou muset povinné osoby také 

podniknout vhodné kroky k identifikaci a posouzení rizik praní peněz a financování terorismu 

s přihlédnutím k rizikovým faktorům, jako jsou faktory týkající se jejich klientů, zemí nebo 

zeměpisných oblastí, produktů, služeb, transakcí nebo distribučních kanálů. Tyto kroky musí 



29 
 

odpovídat povaze a velikosti povinných osob. Při zvažování, do jaké míry uplatnit opatření 

hloubkové  kontroly,  je  vyžadováno,  aby  povinné  osoby  zvážily  rizikové  proměnné,  jejichž 

výčet nalezneme v příloze číslo 1 k AML zákonu. Tato opatření jsou opět pouze 

demonstrativní  a  zahrnují  identifikaci  účelu  účtu  nebo  obchodního  vztahu,  výši  aktiv,  která 

mají  být  klientem  uložena,  nebo  objem  uskutečněných  transakcí  a  pravidelnost  nebo  délku 

trvání obchodního vztahu. 

Nově  v oddílu  3  čtvrtá  AML  směrnice  upravuje  vztah  ke  třetím  zemím.  Evropská 

komise musí identifikovat země, „které mají ve svých vnitrostátních režimech pro boj proti 

praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky představující významnou hrozbu 

pro  finanční  systém  Unie“.  V návaznosti  na  to  bude  pak  nutné,  aby  v případě  jednání 

s osobami  usazenými  ve  třetích  zemích,  které  byly  Evropskou  komisí  označeny  za  „vysoce 

rizikové třetí země“59, povinné osoby uplatňovaly opatření zesílené hloubkové kontroly.  

Dále  bylo  umožněno  advokátům  přebírat  identifikaci  klienta  provedenou  „osobou 

stejného typu působící na území státu, který jí ukládá v oblasti boje proti legalizaci výnosů z 

trestné činnosti a financování terorismu povinnosti rovnocenné požadavkům práva Evropské 

unie a v němž je vůči ní uplatňován dozor na úrovni odpovídající právu Evropské unie.“ Díky 

tomu  už  není  nutné,  aby  byli  zahraniční  klienti  nuceni  kvůli  identifikaci  navštívit  Českou 

republiku. 

Transpozicí  AML  směrnice  do  českého  práva  také  dochází  ke  vzniku  Finančního 

analytického úřadu (dále jen „FAÚ“) jako správního úřadu podřízeného Ministerstvu financí. 

Ten od 1. 1. 2017 nahrazuje Finanční analytický útvar a přebírá jeho agendu. 

AML směrnice dále zavádí seznam sankcí, které zahrnují například veřejné oznámení, 

zákaz výkonu vedoucích funkcí, odnětí či pozastavení povolení nebo udělení správní pokuty. 

V souladu  s článkem  60  této  směrnice  „pak  Členské  státy  zajistí,  aby  příslušné  orgány 

zveřejnily na svých oficiálních internetových stránkách rozhodnutí o uložení správní sankce 

nebo opatření za porušení vnitrostátního předpisu přijatého k provedení této směrnice, proti 

němuž již nelze podat opravný prostředek“.  

Poslední  změna,  která  bude  touto  prací  zmíněna,  je  zavedení  institutu  skutečného 

majitele. Z důvodu důležitosti tohoto tématu pro tuto práci, bude této problematice věnována 

následující podkapitola. 

                                                 
59 Jejich seznam se nachází na www: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri= 
CELEX%3A32016R1675.  
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3.1.1  Institut skutečného majitele 

Přestože je znalost skutečného majitele klíčovou otázkou v boji proti praní špinavých 

peněz a financování terorismu, nebyla tomuto tématu do roku 2005, tj. od přijetí směrnice č. 

2005/60/EC (dále jako „třetí AML směrnice“), věnována v legislativě EU zvláštní 

pozornost.60 Třetí AML směrnice stanovila v čl. 3 odst. 6 definici skutečného majitele a v čl. 

8  potom  povinnost  povinných  osob  identifikovat  skutečného  majitele  v rámci  hloubkové 

kontroly klienta. Tato úprava ale nezakotvila kazuistická opatření a postupy povinných osob, 

jak skutečného majitele zjišťovat, a proto se praxe ukázala jako nedostatečná a neuspokojivá. 

Tato skutečnost se následně stala jedním z důvodů přijetí nové právní úpravy – čtvrté AML 

směrnice.61 

Čtvrtá AML směrnice s sebou přinesla zpreciznění definice pojmu skutečného 

majitele, která nyní dopadá na širší okruh subjektů. Dále také stanovila povinnost prokazování 

skutečného  majitele  i  v případě  svěřenských  fondů  a  podobných  typů  právních  uspořádání, 

které se strukturou nebo funkcemi svěřenskému fondu blíží. 

Čtvrtá  AML  směrnice  v čl.  3  odst.  6  stanoví,  že  skutečným  majitelem  se  rozumí 

fyzická osoba nebo osoby, které v konečném důsledku vlastní nebo kontrolují klienta, nebo 

fyzická osoba nebo osoby, jejichž jménem se transakce nebo  činnost provádí, což zahrnuje 

přinejmenším: 

a) v případě společností: 

i) fyzickou  osobu  nebo  osoby,  které  v konečném  důsledku  vlastní  nebo  kontrolují 

právnickou osobu prostřednictvím přímého nebo nepřímého vlastnictví 

dostatečného akciového  či vlastnického podílu nebo hlasovacích práv v uvedené 

právnické osobě, včetně akcií na doručitele, nebo prostřednictvím kontroly jinými 

prostředky nad uvedenou právnickou osobou, jež není společností kotovanou na 

regulovaném trhu, která podléhá požadavkům na zveřejnění informací v souladu 

s právem Unie nebo která podléhá rovnocenným mezinárodním standardům 

zajišťujícím přiměřenou transparentnost informací o vlastnictví. 

Indikátorem přímého vlastnictví je akciový podíl 25 % plus jedna akcie či 

vlastnický podíl větší než 25 %, který v klientovi drží fyzická osoba. Indikátorem 

                                                 
60 Geneze institutu skutečného vlastníka. Daňové reformy.eu [online]. [cit. 2018-06-02]. Dostupné z: 
http://www.danovereformy.eu/panama-papers/articles/geneze-institutu-skutecneho-vlastnika.  
61 Geneze institutu skutečného vlastníka. Daňové reformy.eu [online]. [cit. 2018-06-02]. Dostupné z: 
http://www.danovereformy.eu/panama-papers/articles/geneze-institutu-skutecneho-vlastnika. 
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nepřímého vlastnictví je akciový podíl 25 % plus jedna akcie či vlastnický podíl 

větší  než  25  %,  který  v klientovi  drží  společnost  kontrolovaná  jednou  nebo  více 

fyzickými osobami nebo několik společností kontrolovaných stejnou fyzickou 

osobou  nebo  fyzickými  osobami.  Toto  ustanovení  platí,  aniž  je  dotčeno  právo 

členských států rozhodnout o tom, že indikátorem vlastnictví nebo kontroly může 

být nižší procentní podíl. Kontrolu jinými prostředky lze určit mimo jiné v souladu 

s kritérii stanovenými v čl. 22 odst. 1 až 5 směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2013/34/EU; 

ii) fyzickou  osobu  nebo  osoby  ve  vrcholném  vedení,  jestliže  po  vyčerpání  všech 

možných prostředků a za podmínky, že neexistuje žádné důvodné podezření, není 

identifikována žádná osoba podle bodu i) nebo jestliže existuje pochybnost o tom, 

že  identifikovaná  osoba  nebo  osoby  jsou  skutečnými  majiteli;  povinné  osoby 

vedou záznamy o krocích učiněných k identifikaci skutečného majitele podle bodu 

i) a tohoto bodu. 

b) v případě svěřenských fondů: 

i) zakladatele; 

ii) svěřenského správce nebo svěřenské správce; 

iii) osoby vykonávající dohled nad správou 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; 

c) v případě právnických osob, jako jsou například nadace, a v případě právních 

uspořádání  obdobných  svěřenským  fondům  fyzickou  osobu  nebo  osoby  v rovnocenném 

nebo obdobném postavení, jaké mají osoby uvedené v písmeni b). 

Dále  tato  směrnice  zadává  členským  státům  EU  povinnost  podle  čl.  30  odst.  3 

uchovávat informace o skutečném vlastnictví v centrálním registru zřízeném v každém 

členském státě. Konkrétní provedení, případné zpoplatnění, jeho dostupnost veřejnosti a volbu 

rejstříku  (zda  bude  využito  již  existujícího  rejstříku  zakomponováním  nových  dat  nebo 

naopak  vytvořen  rejstřík  zcela  nový)  ponechala  směrnice  na  samotných  členských  státech. 
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Zvolený přístup byly členské státy povinny notifikovat dle čl. 30 odst. 3 čtvrté AML směrnice 

Komisi. 

Čtvrtá AML směrnice dále určuje, že údaje o skutečných majitelích musí být přístupné 

jednak  příslušným  orgánům  veřejné  moci,  finančním  zpravodajským  jednotkám,  povinným 

osobám, ale i kterékoli osobě nebo organizaci, která může prokázat oprávněný zájem. 

Jak  Česká  republika  transponovala  tuto  směrnici  do  českého  právního  řádu  bude 

podrobně rozebráno v další části práce. 

3.2 Pátá AML směrnice 

Evropský parlament schválil finální znění páté AML směrnice 19. dubna 2018 62 a celý 

proces přijímání páté AML směrnice byl ukončen 30. května 2018. Dne 19. června 2018 byla 

pátá AML směrnice vyhlášena v Úředním věstníku Evropské unie jako směrnice č. 2018/843, 

načež  se  po  20  dnech  stala  dne  9.  července  účinnou. Její  transpoziční  lhůta  byla  stanovena 

k 10. lednu 2020. 

Důvodem  přijetí  další  směrnice,  která  nenahrazuje,  ale  pouze  reviduje  předchozí, 

čtvrtou AML směrnici, jsou další požadavky na  transparentnost, celkové  zesílení  členských 

států v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, snaha o reakci 

na  pokrok  v oblasti  technologie  a  nové  způsoby  financování  teroristických  organizací,  ale  i 

zakomponování  posledních  požadavků  vzešlých  z rezolucí  Rady  bezpečnosti  týkajících  se 

financování terorismu a prohlášení skupiny G20.63 

3.2.1  Vybrané změny přinesené pátou AML směrnicí 

Za  významný  důvod  přijetí  páté  AML  směrnice  považuji,  že  dochází  k posílení 

pravomoci  finančních  zpravodajských  jednotek  a  usnadnění  jejich  spolupráce.  Tyto  nově 

budou mít přístup k informacím z centralizovaných bankovních rejstříků a rejstříků platebních 

účtů  a  k  údajům  z  centrálních  systémů  vyhledávání  dat,  které  budou  muset  členské  státy 

zavést podle čl. 32a této směrnice za účelem snadné, rychlé a jednotné identifikace majitelů 

bankovních a platebních účtů. 

                                                 
62 Harmonogram, dokument ze zasedání a výsledek hlasování je dostupný z: http://www.europarl.europa.eu/oeil/ 
popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0208%28COD%29.  
63  Důvodová  zpráva  ke  směrnici  Evropského  parlamentu  a  Rady,  kterou  se  mění  směrnice  (EU)  2015/849  o 
předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES, 
bod  1. EUR-Lex [online].  [cit.  2018-06-02].  Dostupné  z:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri= 
CELEX%3A52016PC0450.  
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Jak je uvedeno v důvodové zprávě k páté AML  směrnici, doposud nebyly  na úrovni 

EU nijak kontrolovány platformy pro výměnu virtuálních měn. 64 To nahrávalo teroristickým 

organizacím, neboť právě díky tomu mohly provádět skryté transakce, které spočívaly 

v opakované  výměně  reálné  měny  za  virtuální,  neboť  platformy  provozující  tyto  výměny 

nebyly  povinny  jakkoli  kontrolovat  uskutečněné  transakce  prostřednictvím  virtuálních  měn. 

S cílem reagovat na tato rizika zahrnuje pátá AML směrnice do své působnosti mezi povinné 

osoby dle čl. 2 odst. 1 bodu 3 i poskytovatele, kteří poskytují převážně a profesionálně služby 

výměny  mezi  virtuálními  měnami  a  fiat  měnami  a  poskytovatele  peněženek,  kteří  nabízejí 

služby úschovy pověřovacích údajů potřebných pro přístup k virtuálním měnám. Směrnice ve 

svém odůvodnění ale zároveň uvádí i to, že ani těmito opatřeními nedojde k úplnému opuštění 

anonymity virtuálních měn, jelikož uživatelé mohou provádět transakce i bez platforem pro 

výměnu virtuálních měn za fiat měny nebo poskytovatelů virtuálních peněženek.65 

Další změnou, kterou pátá AML směrnice přináší je snížení prahové částky u 

anonymních předplacených karet, u nichž není vykonávána hloubková kontrola, z 250 EUR 

na 150 EUR. Zároveň Komise ale zdůrazňuje, že chápe společenskou důležitost 

předplacených  karet  a  nová  opatření  by  neměla  ovlivnit  finančně  zranitelné  osoby,  kterým 

jsou v některých členských státech touto cestou vypláceny sociální dávky.66 

Čtvrtá AML směrnice v čl. 18 zavedla požadavek na zesílenou hloubkovou kontrolu 

klienta ve vztahu k třetím zemím, které se potýkají s nedostatky v režimech pro boj proti praní 

peněz a financování terorismu, ale nestanovila povinnost členských států, aby ve 

vnitrostátních režimech zavedly zvláštní seznamy obsahující přijatá opatření vůči těmto třetím 

zemím s nedostatky, a následkem toho dochází k uplatňování nesourodých režimů 

hloubkových kontrol jednotlivými členskými státy. Pátá AML směrnice proto přichází 

s požadavkem harmonizace tohoto postupu s cílem zamezit riziku tzv. forum shopping – tedy 

spekulativního  výběru  jurisdikce  se  záměrem  vyhnout  se  jurisdikci  státu,  která  uplatňuje 

tvrdší opatření hloubkové kontroly. 

                                                 
64 Důvodová zpráva ke směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o 
předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES, 
bod 5. EUR-Lex[online]. [cit. 2018-06-02]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri= 
CELEX%3A52016PC0450.  
65 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení 
využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES, bod 7. EUR-
Lex[online]. [cit. 2018-06-02]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX% 
3A52016PC0450. 
66 Důvodová zpráva ke směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o 
předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES, 
bod 2. EUR-Lex[online]. [cit. 2018-06-02]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri= 
CELEX%3A52016PC0450. 
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Novinky, které nejvíce ovlivní institut skutečného majitele, jsou však dvě. První z nich 

zavádí povinnost členského státu umožnit veřejný přístup k rejstříkům o skutečném vlastnictví 

společností  a  obchodních  svěřenských  fondů;  takovýto  veřejný  přístup  se  ale  rozsahem 

omezuje pouze na některé informace. Co se týče jiných fondů, tedy těch, které se nesestávají z 

majetku vlastněného osobou nebo jménem osoby, která podniká, její podnikání se týká nebo 

sestává ze správy svěřenských fondů a která v průběhu tohoto podnikání jedná jako svěřenský 

správce fondu za účelem dosažení zisku, budou informace zpřístupněny pouze osobám, které 

prokáží oprávněný zájem. 

Druhým důležitým přínosem páté AML směrnice pro institut skutečného  majitele je 

požadavek na vzájemné propojení národních registrů skutečných vlastníků se záměrem 

usnadnit spolupráci mezi členskými státy.  Komisi jako exekutivnímu orgánu Evropské unie 

byl  pak  svěřen  úkol  vypracovat  do  června  roku 2019  zprávu,  v  níž  vyhodnotí  podmínky  a 

technické specifikace a postupy pro zajištění propojení. 

3.3 Šestá AML směrnice 

Ačkoli  pátá  AML  směrnice  teprve  dospěla  do  finálního  stádia  svého  přijetí,  už  se 

v Evropské unii začíná mluvit o další směrnici, která jí bude novelizovat. Její obsah je v tuto 

chvíli ještě těžké předvídat, protože samotná jednání jsou ještě v počátcích. Některé základní 

návrhy už ale vyšly na světlo. 

Důvodem návrhu Evropské komise na změnu stávající úpravy je, že dle Komise není 

současná úprava (což zahrnuje už i ještě netransponovanou pátou AML směrnici) dostatečně 

obsáhlá  ani  koherentní.  Zároveň  zdůrazňuje,  že  pro  co  nejvyšší  efektivitu  AML  úpravy 

obecně,  tedy  zejména  odhalování  a  postihování  trestných  činů  s ní  souvisejících,  je  třeba 

v této oblasti co nejvíce odstranit rozdíly mezi národními úpravami.67 

Nejvýznamnějším bodem současného návrhu šesté AML směrnice je pravděpodobně 

zavedení  harmonizovaného  seznamu  predikativních  trestných  činů.  Mezi  ty  se  budou  řadit 

daňové  trestné  činy,  trestné  činy  proti  životnímu  prostředí,  ale  i  třeba  cyber  trestné  činy.68 

Finanční dopad počítačové kriminality a velikost souvisejících výnosů je obtížné 

kvantifikovat,  avšak  případy  ukazují,  že  výnosy  z  počítačové  kriminality  jsou  přepírány 

prostřednictvím  sofistikovaných  systémů  zahrnujících  tradiční  i  nové  platební  metody.  Pro 

                                                 
67 EU SIXTH ANTI-MONEY LAUNDERING DIRECTIVE (6AMLD) – EXPERT ANALYSIS OF NEW EU 
MEASURES. KYC360 [online].  [cit.  2018-06-14].  Dostupné  z:  https://kyc360.com/article/6amld-eu-sixth-anti-
money-laundering-directive/. 
68  EU  Commission  form  Sixth  EU  Money  Laundering  Directive. LYSIS  Financial [online].  [cit.  2018-06-14]. 
Dostupné z: http://www.lysisfinancial.com/eu-commission-form-sixth-eu-money-laundering-directive. 
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odstranění motivace k počítačové kriminalitě, jejíž využívání se v současnosti rychle zvyšuje, 

navrhuje  Komise  zařadit  cyber  kriminalitu  mezi  predikativní  trestné  činy,  a  to  i  přes  to,  že 

tento  požadavek  jde  ještě  dále  než  Doporučení  Financial  Action  Task  Force  on  Money 

Laundering69  (dále  jen  jako  „FATF“),  která  tento  typ  trestného  činu  nezahrnují.70  S tímto 

seznamem budou povinným osobám uloženy další povinnosti spojené se zavedením 

přísnějšího monitoringu, aby se zvýšila šance detekce legalizace výnosů z trestné činnosti.71 

Součástí  návrhu  je  také  jednotná  definice  praní  špinavých  peněz.  Cílem  je  odstranit 

jakékoliv nesrovnalosti v tom, co je, za praní špinavých peněz považováno. 72 Míra rozdílnosti 

v této definici je mezi jednotlivými členskými státy vysoká, každá z úprav přináší specifické 

požadavky, co lze podle ní za praní špinavých peněz považovat, a to i přesto, že v této oblasti 

existuje velké množství mezinárodních dokumentů, jako třeba 40 FATF doporučení. 

Zde lze opět zmínit projekt ECOLEF, který se zabýval i právě rozdílným vnímáním 

členských států EU o tom, co může být pokládáno za legalizaci výnosů z trestné činnosti dle 

jejich  národních  úprav.  Účastníkům  workshopu  byly  představeny  určité  situace  a  každý 

členský stát posoudil, zda se dle jeho národního práva jedná o trestný čin legalizace výnosů 

z trestné činnosti. Otázky zněly takto: 

• Pan X vykrade banku a je chycen při činu s ukradenými penězi (výnosy) v tašce. 

• Pan X vykrade banku a výnosy schová u sebe doma. 

• Pan  X  vykrade  banku  a  výnosy  po  malých  obnosech  vkládá  na  svůj  bankovní  účet 

(smurfing). 

• Pan X vykrade banku a výnosy použije k založení společnosti. 

• Pan X vykrade banku a koupí auto paní Y. Je to praní špinavých peněz (ML) pro pana 

X a/nebo paní Y? 

• Pan X vykrade banku a cestuje ze země A do země B bez proclení ukradených peněz. 

• Pan  X  zneužije  znalosti  vnitřních,  neveřejných  informací  o  společnosti  a  prodá  své 

cenné papíry ve vhodnou chvíli (insider trading). Za výnosy si koupí dům. 

 

                                                 
69 Finanční akční výbor skupiny G7. 
70  Security  Union:  Proposal  for  a  Directive  on  countering  money  laundering  by  criminal  law  –  Questions  & 
Answers. European Commission [online]. [cit. 2018-06-16]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-16-4452_en.htm. 
71  EU  Commission  form  Sixth  EU  Money  Laundering  Directive. LYSIS  Financial [online].  [cit.  2018-06-14]. 
Dostupné z: http://www.lysisfinancial.com/eu-commission-form-sixth-eu-money-laundering-directive. 
72  EU  Commission  form  Sixth  EU  Money  Laundering  Directive. LYSIS  Financial [online].  [cit.  2018-06-14]. 
Dostupné z: http://www.lysisfinancial.com/eu-commission-form-sixth-eu-money-laundering-directive. 
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Pan X je 
chycen 
při činu 

Pan X 
schová 
výnosy z 
TČ doma 

Smurfing 

Výnosy 
použije k 
založení 
společnos
ti 

Koupí 
auto paní 
Y, ML 
pro pana 
X? 

Koupí 
auto 
panu Y, 
ML pro 
pana Y? 
(znalost 
původu) 

Přes 
hranice 
bez 
proclení 

Insider 
trading 

AT Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

BE Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

BG Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne= 

CY Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

CZ Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano* Ne 

DE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne 

DK Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne 

EE Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ne Ne+ 

EL Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

ES Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

FR ? ? ? ? ? ? ? ? 

FI Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne 

HU Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano 

IE Ne Ne Ne# Ne# Ne# Ano Ne# Ne# 

IT Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne 

LV Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

LT Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ne Ano 

LU Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

MT Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

NL Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

PL Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

PT Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ne- Ne 

RO Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano* Ano 

SK Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano 

SI Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ne 

SE Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne 

UK Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Tabulka 1 - Rozdíly v definicích legalizace výnosů z trestné činnosti mezi státy EU73 

Odpovědi „ano“ jsou podbarvené šedě pro větší přehlednost. 
Státy, jejichž jména nejsou napsaná tučně, nekriminalizovaly tzv. self-laundering, tedy situaci, kdy osoba, která 
spáchala predikativní trestný čin, skryje nezákonný původ získaných peněz.74 

                                                 
73 UNGER, B., Joras FERWERDA, Melissa van den BROEK a Ioana DELEANU. The economic and legal 
effectiveness of the European Union's anti-money laundering policy. Northampton: Edward Elgar, 2014, str. 89-
91. ISBN 978-1-78347-276-5.   
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*  Poznámka zástupců České republiky: jen pokud to udělal pan X v úmyslu skrýt nezákonný původ peněz 

v zahraničí. 
+ Estonští  zástupci  se  nemohli  dohodnout.  Obecně  je  insider  trading  predikativní  trestný  čin  k praní 

špinavých peněz, ale dle estonských zástupců, pokud si za tyto peníze pachatel koupí dům, nesnaží se je 
skrýt, což je předpoklad pro praní špinavých peněz. 

- Pokud pan X zůstane v EU. 

= V Bulharsku  mají  ustanovení  podobné  insider  trading,  ale  bylo  zjištěno,  že  není  v souladu  s FATF 

Doporučeními, a proto je odpověď na otázku ne. 
# Ačkoli je možné toto jednání v Irsku stíhat jako praní špinavých peněz, v praxi se tak neděje, neboť je 

jednodušší  prokázat  pouze  prvotní  krádež  a  přidání  trestného  činu  praní  špinavých  peněz  nezvyšuje 
uložený trest. 

Francie  se  workshopu,  kde byl  vyplňován dotazník, nezúčastnila, proto nejsou její odpovědi zaznamenané 
v tabulce.75 

Ačkoli lze průzkum považovat za velmi průkazný a přínosný, je nutné poznamenat, že 

od  jeho  uskutečnění  uběhlo  už  několik  let  a  mohlo  tedy  dojít  ke  změnám  v národních 

úpravách. Žádný aktuálnější, takto komplexní, průzkum se mi ale najít nepodařilo. 

Pokud  se  vrátíme  zpět  k šesté  AML  směrnici  a  tomu,  že  zavede  jednotnou  definici 

praní  špinavých  peněz,  je  třeba  i  s odkazem  na  tabulku  výše,  zdůraznit,  že  definice  bude 

obsahovat  i  self-laundering.  I  v tomto  případě  je  směrnice  přísnější  než  zbylá  mezinárodní 

úprava.76 

V praxi potom nebude nutné, aby došlo k odsouzení za predikativní trestný čin, ani to, 

aby byl jeho pachatel identifikován. V případě, že bude predikativní trestný čin ale spáchán 

v jiném členském státě nebo třetí zemi bude nezbytné, aby byl tento trestný čin trestný v obou 

jurisdikcích, tedy jak v domovském státě, tak v další jurisdikci. Tím bude odstraněn problém 

tzv.  španělského  bullfighter  testu,  kdy  výnosy  z býčích  zápasu  jsou  ve  Španělsku  legální, 

zatímco v jiných členských státech nelegální a byly by považovány za získané predikativním 

trestným činem.77 

Členské státy, na které se vztahuje směrnice, budou muset uplatňovat účinné, 

přiměřené  a  odrazující  trestní  sankce  –  osoby  odsouzené  za  vážnější  případy  legalizace 

                                                                                                                                                         
74  Security  Union:  Proposal  for  a  Directive  on  countering  money  laundering  by  criminal  law  –  Questions  & 
Answers. European Commission [online]. [cit. 2018-06-16]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-16-4452_en.htm.  
75  UNGER,  B.,  Joras  FERWERDA,  Melissa  van  den  BROEK  a  Ioana  DELEANU.  The  economic  and  legal 
effectiveness of the European Union's anti-money laundering policy. Northampton: Edward Elgar, 2014, str. 91. 
ISBN 978-1-78347-276-5. 
76  Security  Union:  Proposal  for  a  Directive  on  countering  money  laundering  by  criminal  law  –  Questions  & 
Answers. European Commission [online]. [cit. 2018-06-16]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-16-4452_en.htm. 
77 EU SIXTH ANTI-MONEY LAUNDERING DIRECTIVE (6AMLD) – EXPERT ANALYSIS OF NEW EU 
MEASURES. KYC360 [online].  [cit.  2018-06-14].  Dostupné  z:  https://kyc360.com/article/6amld-eu-sixth-anti-
money-laundering-directive/. 
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výnosů  z trestné  činnosti  musí  být  odsouzeny  minimálně  ke  4  letům  trestu  odnětí  svobody. 

Trestné  budou,  dle  návrhu,  explicitně  i  účastenství  a  pokus  legalizace  výnosů  z trestné 

činnosti.  Dále  směrnice  předpokládá  i  možné  spáchání  trestného  činu  legalizace  výnosů 

z trestné činnosti právnickými osobami a specificky stanovuje souběžnou odpovědnost 

právnické  osoby  a  v ní  činných  fyzických  osob.  Dle  současného  návrhu  směrnice78  bude 

možné potrestat právnickou osobu i za to, že v důsledku nedostatku dohledu a kontroly trestný 

čin legalizace výnosů z trestné činnosti vůbec umožnila. 

Tato směrnice stanovuje v článku 8 také sankce pro právnické osoby. První z nich je 

vyloučení  možnosti  odsouzené  společnosti  získat  pomoc  od  státu,  v čemž  spatřuji  obdobu 

českého trestu zákazu přijímání dotací a subvencí dle zákona č. 418/2011 Sb., o odpovědnosti 

právnických  osob.  Dalšími  tresty  jsou  buď  dočasný  nebo  trvalý  zákaz  právnické  osoby 

vykonávat obchodní činnost, soudní dohled nad touto právnickou osobou, zrušení právnické 

osoby, ale i dočasné nebo trvalé uzavření provozoven, které se podílely na praní špinavých 

peněz. 

Jelikož  se  o  nové  směrnici  stále  jedná,  byly  vzneseny  i  další  návrhy,  které  v její 

současné  podobě  ještě  nejsou  zapracované.  Prvním  z nich  je  zpřísnění  minimálního  trestu 

odnětí svobody na 5 let a na 7 let v případě přitěžujících okolností, které směrnice definuje 

v článku  6  (jedná  se  například  o  spáchání  trestného  činu  v rámci  organizované  zločinecké 

skupiny).  Jiní  europoslanci  zase  navrhují,  aby  osoby  odsouzené  za  praní  špinavých  peněz 

přišly  o  možnost  zaměstnání  ve  státní  správě  a  ucházení  se  o  veřejné  funkce.  Dále  se  také 

navrhuje přidat k sankcím právnických osob i sankci zákazu plnění veřejných zakázek.79 

Návrh  šesté  AML  směrnice  se  bude  vztahovat  na  všechny členské  státy kromě 

Dánska, které si zvolilo možnost opt-out. Velká Británie a Irsko se budou moci rozhodnout, 

zda se na ně bude nová směrnice kvůli Brexitu vztahovat.80 

                                                 
78 Dostupný z: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
security/legislative-documents/docs/20161221/council_on_countering_money_laundering_by_criminal_ 
law_en.pdf.  
79 EU SIXTH ANTI-MONEY LAUNDERING DIRECTIVE (6AMLD) – EXPERT ANALYSIS OF NEW EU 
MEASURES. KYC360 [online]. [cit. 2018-06-14]. Dostupné z: https://kyc360.com/article/6amld-eu-sixth-anti-
money-laundering-directive/. 
80  Security  Union:  Proposal  for  a  Directive  on  countering  money  laundering  by  criminal  law  –  Questions  & 
Answers. European Commission [online]. [cit. 2018-06-16]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-16-4452_en.htm. 
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3.4 Dílčí závěr 

Tato část práce se věnuje čtvrté a páté AML směrnici, které přinesly významné změny 

právní  regulace  legalizace  výnosů  z trestné  činnosti.  Cílem  obou  směrnic  je  zajištění  co 

nejefektivnější právní regulace pro odhalování a potírání praní špinavých peněz a financování 

terorismu, primárně v rámci EU, ale některá opatření a povinnosti členských států se vztahují 

i na třetí země. Jak první, tak druhá z těchto směrnic se snaží reagovat na rychle se vyvíjející 

společnost, na technologický pokrok a na neustále se zdokonalující  praktiky pachatelů 

legalizace  výnosů  z trestné  činnosti.  V této  části  byla  dále  zmíněna  příprava  šesté  AML 

směrnice, která se soustředí na definici trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti a 

jeho jednotné trestání. 

Jedním  z významných  institutů přispívajících  k vyšší  transparentnosti  a  efektivitě 

právní úpravy je institut skutečného vlastnictví zakotvující povinnost osob nechat zapsat údaje 

o  skutečném  majiteli  do  národního  registru.  Evidováni  jsou  skuteční  majitelé  obchodních 

korporací a skuteční majitelé svěřenských fondů a podobných právních uspořádání. 

K rejstříku  mají  vždy  přístup  v zákoně  vymezené  osoby  a  orgány  veřejné  moci.  Možnost 

přístupu veřejnosti ale může být upravena v různých zemích odlišně – čtvrtá AML směrnice 

totiž  toto  ponechala  na  vůli  členského  státu.  Nová  směrnice  však  přichází  s požadavkem 

veřejnosti. Do budoucna budou tedy muset všechny země, které při transpozici čtvrté 

směrnice zvolily možnost neveřejného rejstříku, rejstřík pro veřejnost zpřístupnit. 

Na závěr této části je třeba dodat, že i přes rozsáhlé snahy Evropské unie o zlepšení 

právního  rámce  pro  potírání  legalizace  výnosů  z trestné  činnosti  a  financování  terorismu, 

najdeme značné nedostatky. Právní úprava vzniklá na poli EU sice reaguje pružně na nově 

vznikající problémy a dle mého názoru ji lze považovat za kvalitní, ale nemá globální dosah. 

Výsledkem  toho  je,  že  státy,  které  nejsou  členy  Evropské  unie,  nejsou  úpravou  vázány  a 

mnoho Evropskou unií zavedených opatření se na ně nevztahuje. Obávám se tedy, že 

zpřísňování pravidel možná nakonec nebude mít kýžený výsledek, ale povede spíše k tendenci 

osob, které budou chtít vykonávat trestnou činnost, přesunout své činnosti do zemí, kde není 

právní  úprava  tak  rozvinutá.  V tomto  případě  nezbývá  nic  jiného  než  doufat  ve  společnou 

snahu zemí mimo Evropskou unii o přizpůsobení se moderní právní úpravě, kterou kromě EU 

prosazují například OSN a FATF. 
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4 Institut skutečného majitele v českém právu 

Základem české úpravy  legalizace výnosů z trestné činnosti je, jak již bylo zmíněno 

výše,  AML  zákon.  Současný  AML  zákon  je  účinný  od  roku  2008  a  během  deseti  let  své 

účinnosti prošel mnoha novelami. Pro potřeby této práce je nejzásadnější novela transponující 

čtvrtou  AML  směrnici  a  zohledňující  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  2015/847,  o 

informacích doprovázejících převody peněžních prostředků, do českého právního řádu, tedy 

novela zákonem č. 368/2016 Sb., účinná od 1. 1. 2017. Dále byly touto novelou 

implementovány  změny  vycházející  z revidovaných  doporučení  FATF,  které  výše  zmíněné 

předpisy  EU  neřeší.  Zohledněny  byly  také  doporučení  výboru  Moneyval  Rady  Evropy81 

z jeho čtvrté hodnotící zprávy o uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a 

financování terorismu v České republice. Vedle toho bylo přihlíženo i k požadavkům, které se 

objevily používáním zákona v praxi.82 

Důvodová  zpráva  k výše  zmíněné  novele  také  zdůrazňuje,  že  se  Česká  republika 

v některých případech rozhodla pro přísnější úpravu, než která byla požadována čtvrtou AML 

směrnicí. K tomu došlo v případech, kdy FATF požadavky byly přísnější než úprava směrnice 

a  zároveň  to  vyplynulo  z praktických  zkušeností  při  aplikaci  stávajícího  zákona.83  Čtvrtá 

AML  směrnice  takovýto  postup,  pokud  je  v mezích  stanovených  právem  EU,  výslovně 

dovoluje ve svém pátém článku. 

Od  té  doby  byl  zákon  novelizován  ještě  třikrát,  ale  jednalo  se  pouze  o  menší, 

technické, změny.  

V následujících kapitolách bude podrobně rozebrána úprava institutu skutečného 

majitele  v českém  právu,  systém  evidence  údajů  o  skutečných  majitelích  a  následně  se 

zaměřím i na uplatnění a dopady tohoto institutu pro praxi. 

4.1 Pojem a definice podle AML zákona 

Definici skutečného majitele najdeme v AML zákoně v § 4 odst. 4. Tato definice zní 

takto: 

Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo 

právně  možnost  vykonávat  přímo  nebo  nepřímo  rozhodující  vliv  v  právnické  osobě,  ve 

                                                 
81 Územní těleso FATF pro členské státy Rady Evropy.  
82 Důvodová zpráva k zákonu č. 368/2016 Sb. 
83 Důvodová zpráva k zákonu č. 368/2016 Sb. 
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svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při 

splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je 

a)  u obchodní korporace fyzická osoba, 

1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více 

než  25  %  hlasovacích  práv  této  obchodní  korporace  nebo  má  podíl  na 

základním kapitálu větší než 25 %, 

2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu 

uvedenou v bodě 1, 

3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo 

4. která  je  členem  statutárního  orgánu,  zástupcem  právnické  osoby  v  tomto 

orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, 

není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3, 

b)  u  spolku,  obecně  prospěšné  společnosti,  společenství  vlastníků  jednotek,  církve, 

náboženské  společnosti  nebo  jiné  právnické  osoby  podle  zákona  upravujícího 

postavení církví a náboženských společností fyzická osoba, 

1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv, 

2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo 

3. která  je  členem  statutárního  orgánu,  zástupcem  právnické  osoby  v  tomto 

orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, 

není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2, 

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, nadačního 

fondu,  svěřenského  fondu  nebo  jiného  právního  uspořádání  bez  právní 

osobnosti. 
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Zákon tedy definuje skutečného majitele skrze materiální znaky, když stanoví, že se 

jedná o osobu, která „fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv“ a 

následně  stanovuje  u  jednotlivých  typů  entit  indikátory,  které  mohou  postavení  skutečného 

majitele zakládat. Zároveň ale platí, že naplnění formálního znaku nemusí nutně vést 

k označení osoby jako skutečného vlastníka, neboť je podstatné to, kdo naplňuje materiální 

určení.  Proto  je  v ustanovení  použita  v úvodu  dikce  právní  domněnky  „Má  se  za  to,  že  při 

splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je…“.84 

Pro  případy,  kdy  dle  §  4  písm.  a)  body  1-3  AML  zákona  nelze  určit  skutečného 

majitele  nebo  takovýto  majitel  není,  nastupuje  právní  fikce  dle  §  4  písm.  a)  bod  4  AML 

zákona, která stanoví, že skutečným vlastníkem je fyzická osoba, která je členem statutárního 

orgánu  nebo  zástupcem  právnické  osoby  v tomto  orgánu  nebo  fyzická  osoba  v obdobném 

postavení člena statutárního orgánu. 85 Dle čtvrté AML směrnice lze toto ustanovení užít až 

v případě  vyčerpání  všech  ostatních  možností  a  zároveň  nesmí  v tomto  případě  existovat 

důvodné  podezření,  že  nebyla    identifikována  osoba  podle  §  4  písm.  a)  body  1-3  AML 

zákona. Pro prověření, že nedošlo k pochybení, jsou povinné osoby povinny vést záznamy o 

krocích učiněných k identifikaci skutečných majitelů. Čtvrtá AML směrnice také umožňovala 

snížení procentuálního podílu 25 % v § 4 písm. a) AML zákona, tedy zpřísnění úpravy, této 

možnosti ale Česká republika nevyužila. 

Povinnost  evidence  se  dle  čl.  30  odst.  1  čtvrté  AML  směrnice  vztahuje  na  všechny 

právnické osoby, tedy i obce, kraje a jimi zřizované instituce, stejně jako na instituce a státní 

podniky  zřizované  státem,  respektive  jeho  orgány  –  v těchto  případech  nelze  fakticky  o 

skutečném  majiteli  uvažovat.  Pro  naplnění  účelu  AML  zákona  bude  tedy  za  skutečného 

vlastníka  v tomto  případě  považována  osoba,  která  u  této  osoby  bezprostředně  vykonává 

nejvyšší  řídící  funkci  –  v případě  obcí  tedy  půjde  nejspíš  o  starostu.  Nevýhodu  v tomto 

přístupu lze spatřovat v tom, že každá změna na tomto postu, bude muset být nahlášena do 

veřejného rejstříku.86 

Ustanovení týkající se skutečného majitele, tedy § 4 písm. b) a c) AML zákona dále 

vymezuje  2  skupiny  entit,  pro  které  platí  jiná  pravidla  určování  skutečného  vlastnictví. 

V první  z těchto  skupin,  pod  písm.  b),  najdeme  spolky,  společenství  vlastníků  jednotek, 

církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího 

                                                 
84 Důvodová zpráva k zákonu č. 368/2016 Sb. 
85 TVRDÝ, Jiří. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: 
komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, str. 24. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-688-3. 
86 TVRDÝ, Jiří. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: 
komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, str. 24. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-688-3. 
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postavení církví a náboženských společností. Obecně bude nutné hledat osobu, která 

disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo je příjemcem alespoň  25 % rozdělovaných 

prostředků  subjektu.  V případě,  kdy  žádná  osoba  nenaplňuje  výše  nadepsaná  ustanovení, 

uplatní  se  opět  právní fikce  považující  za  skutečného  majitele  osobu,  která  je členem 

statutárního  orgánu,  je  v obdobném  postavení  nebo  je  zástupcem  právnické  osoby  v tomto 

orgánu.  Zjišťování  skutečného  majitele  může  být  zejména  u  církví  problematické.  Je  totiž 

těžké  u  nich  vymezit  konkrétní  fyzickou  osobu,  která  má  zásadní  vliv  na  činnost  takového 

subjektu nebo která je příjemcem významné části jeho výnosů. V případě církevních 

organizací  lze  skutečného  majitele  spatřovat  ve  zřizovateli,  kterým  je  však  daná  církev.  U 

tradičních církevních organizací fungujících dlouhodobě v ČR a registrovaných 

Ministerstvem kultury evidentně nelze určit osobu, která by kritéria naplňovala. Toto 

posouzení nelze ale vztáhnout automaticky na všechny církve, a proto je třeba je posuzovat 

vždy individuálně na základě zřizovací dokumentace nebo informací osob za ně jednající.87 

Jiná pravidla určování skutečného vlastníka platí pro entity v § 4 písm. c), jimiž jsou 

nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní 

osobnosti. Pod jinými právními uspořádáními bez samostatné právní osobnosti si lze 

představit entity zřízené podle českého i cizího práva, například podílové fondy a podfondy 

dle zákona č. 240/2013 Sb., fondy obhospodařované penzijní společností – tj. důchodový fond 

podle zákona č. 426/2011 Sb., a účastnický, popřípadě i transformovaný fond podle zákona č. 

427/2011 Sb., nebo zahraniční investiční fond (zřízený podle cizího práva) ve formě obdobné 

podílovému  nebo  svěřenskému  fondu.88  V případě  těchto  subjektů  je  nutné  jako  skutečné 

majitele zjistit všechny v úvahu přicházející osoby uvedené v zákoně.89 Jedná se o 

zakladatele, svěřenského správce, obmyšleného, osoby, v jejichž zájmu nadace, ústav, 

nadační fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti působí, ale to pouze v případech, kdy 

není-li určen obmyšlený, a konečně i osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou výše 

nadepsaných subjektů.  

                                                 
87 TVRDÝ, Jiří. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: 
komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, str. 26. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-688-3. 
88 Důvodová zpráva k zákonu č. 368/2016 Sb. 
89 Metodický pokyn č. 3 - Zjišťování skutečného majitele povinnými osobami. Finanční analytický 
úřad [online]. [cit. 2018-06-17]. Dostupné z: http://www.financnianalytickyurad.cz/download/ 
FileUploadComponent-1750233108/1495011685_cs_metodicky_pokyn_c_3_zjistovani_skutecneho_ 
majitele.pdf. 
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4.2 Kontrola klienta 

Jednou  ze  základních  zásad  AML  opatření  je  princip  „poznej  svého  klienta“.  To 

v praxi znamená, že povinná osoba má povinnost o svém klientovi vědět dostatek informací, 

aby se, byť nevědomky, nepodílela na jeho protiprávní činnosti. Ustanovení § 9 AML zákona 

proto vytváří nástroje, které mohou povinné osoby použít k posouzení rizikovosti konkrétního 

klienta a rozkrytí podezřelého obchodu. 

Pro kontroly se uplatní přístup založený na posouzení rizika (angl. risk-based 

approach).  S tímto  postupem  přišla  čtvrtá  AML  směrnice,  když  stanovila  povinnost,  jak  na 

úrovni EU, tak na úrovni národní90, a konečně na úrovni jednotlivých povinných osob stanovit 

rizika  vyplývající  z jejich  činnosti.  V praxi  pak  bude  tento  princip  znamenat  to,  že  sama 

povinná  osoba  musí  být  schopna  rozlišit,  v jakých  oblastech  její  činnosti  hrozí  větší  riziko 

legalizace  výnosů  z trestné  činnosti  a  financování  terorismu  a  na  tyto  oblasti  uplatňovat 

přísnější  opatření,  zatímco  tam,  kde  je  riziko  nízké,  uplatní  zjednodušené  postupy  v rámci 

AML zákona (např. zjednodušená kontrola klienta).  

Z důvodu zařazení tohoto principu jako doporučení č. 1 z revidovaných 40 doporučení 

FATF91, které stanoví základní rámec opatření, která by měla každá země přijmout 

v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz, vyplývá, že tento postup se uplatní v rámci 

všech dalších doporučení vyplývajících z doporučení FATF. 92 Toto doporučení také stanoví 

povinnost  povinných  osob  zavést  postupy  pro  řízení  rizik  a  zmírňování  jejich  případných 

následků. Dále by měly povinné osoby monitorovat implementaci takovýchto opatření, což je 

významné zejména ve vztahu ke kontrole dohledových orgánů – FAÚ a České národní banky. 

Opatření povinných osob by dále měla odpovídat dle doporučení č. 1 FATF i 

národním  požadavkům  a  pokynům  příslušných  úřadů  a  profesních  komor.93  Od  roku  2013 

vydal  FATF  13  pokynů  (angl.  guidance),  jak  postupovat  v určitých  sektorech,  ve  kterých 

hrozí  zvýšené  riziko  legalizace  výnosů  z trestné  činnosti.  Jedná  se  například  o  pokyny  pro 

bankovní  sektor,  virtuální  měny  nebo  životní  pojištění.  Je  také  nutné  zdůraznit,  že  vnitřní 

politiky  a  nastavení  kontrol  a  procesů  musí  v každé  povinné  osobě  schválit  její  vrcholné 

vedení. 

                                                 
90 V českém právním řádu najdeme demonstrativní výčet faktorů možného vyššího rizika v příloze č. 2 k zákonu 
č. 253/2008 Sb. 
91 Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/archiv/agenda-financniho-analytickeho-utvaru/mezinarodni-spoluprace-a-
instituce. 
92 KYNCL, Libor. Poznej svého klienta: základní zásada finančního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 
str. 84. ISBN 978-80-210-6085-2. 
93 KYNCL, Libor. Poznej svého klienta: základní zásada finančního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 
str. 86. ISBN 978-80-210-6085-2. 
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Rozsah kontroly není zákonem záměrně stanoven, a to z důvodu, aby mohla povinná 

osoba  využít  opatření  hodící  se  na  danou  situaci.  Je  tedy  třeba,  aby  povinná  osoba  při 

stanovování  rozsahu  kontroly  přihlédla  zejména  k typu  klienta  a  druhu  obchodního  vztahu, 

produktu nebo obchodu. Povinná osoba musí být schopna posoudit, zda jednotlivé transakce 

souvisí například s podnikatelskou činností klienta nebo zda jeho příjmy odpovídají příjmům 

obvyklým z klientem vykonávané činnosti apod. Rizikově orientovaný přístup znamená, že je 

nutné věnovat pozornost jen situacím, které vybočují z obvyklých transakcí daného klienta. 

Ze zákona dále vyplývá, že povinná osoba má právo na klientovi požadovat prokázání všech 

skutečností,  které  sama  uzná  za  určující  v případě  kontroly.  To  v praxi  znamená  i  možnost 

sdružování informací od různých útvarů nebo součástí povinné osoby, pokud se týkají téhož 

klienta, a dále případně i v rámci finančního konglomerátu nebo od spolupracujících institucí, 

a to i nadnárodních.94 

Kontrola klienta je průběžným procesem a předpokládá se při ní součinnost klienta. Ta 

spočívá  zejména  v aktivní  spolupráci.  Klient  by  měl  poskytnout  povinné  osobě  potřebné 

informace a doklady z vlastní iniciativy anebo na žádost povinné osoby. Povinná osoba nemá 

poté už žádnou povinnost jím předložené dokumenty kontrolovat a ověřovat. 95 To, že povinná 

osoba není zákonem vázána k jakémukoliv dalšímu ověřování klientem předložených 

dokumentů,  výrazně  usnadňuje  a  urychluje  celý  proces  kontroly.  Je  ale  třeba  také  počítat 

s tím,  že  v případě  dobře  zfalšovaných  dokumentů,  jejichž  nepravost  povinná  osoba  včas 

neodhalí,  může  poměrně  snadno  dojít  k uskutečnění  nezákonné  transakce.  Protože  se  ale 

povinné  osoby  řídí  přístupem  založeným  na  posouzení  rizika,  bude  doložené  informace 

porovnávat s údaji již dříve zjištěnými a údaji z jí dostupných zdrojů. Rozsah a podrobnosti 

kontrol  stanoví  povinná  osoba  ve  svém  systému  vnitřních  zásad  –  například  v závislosti  na 

typu a rizikovosti klienta nebo prováděného obchodu.  

Pro  případ,  kdy  se  povinné  osobě  zdají  informace  nedostatečné,  nepřesné  anebo 

podezřelé, může postupovat například podle § 15 AML zákona a neuskutečnit obchod, nebo § 

20 AML zákona a splnění příkazu klienta odložit, a to v případě, kdy hrozí, že bezodkladným 

splněním  příkazu  klienta  by  mohlo  být  zmařeno  nebo  podstatně  ztíženo  zajištění  výnosu  z 

trestné činnosti nebo prostředků určených k financování terorismu. V případě, že pochybnosti 

povinné osoby přetrvávají i po provedení kontroly, vzniká povinné osobě povinnost podat dle 

                                                 
94 TVRDÝ, Jiří. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: 
komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, str. 62. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-688-3. 
95 TVRDÝ, Jiří. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: 
komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, str. 61. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-688-3. 
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§ 18 AML zákona oznámení o podezřelém obchodu FAÚ, nejpozději do 5 kalendářních dnů 

ode dne zjištění podezřelého obchodu. 

4.2.1  Převzetí základních úkonů kontroly klienta při převzetí identifikace 

V některých případech dovoluje AML zákon povinné osobě nepodrobit klienta nové 

kontrole, ale pouze převzít údaje a informace zjištěné od jiné povinné osoby. Podle § 11 odst. 

1 až 3 AML zákona si mohou mezi sebou úvěrové a vybrané finanční instituce, i zahraniční, 

pokud  splňují  zákonem  dané  podmínky,  na  smluvním  základě  a  se  souhlasem  klienta 96 

předávat  identifikaci  klienta  a  současně  i  informace  o  účelu  a  zamýšlené  povaze  obchodu 

nebo obchodního vztahu a zjištění skutečného majitele. 

Bez  využití  této  možnosti  by  identifikaci  a  kontrolu  klienta  musela  provést  každá 

povinná  osoba  samostatně.  Využití  této  výjimky  není  nikterak  povinné  a  je  jen  na  povinné 

osobě, zda se rozhodne ji využít v celém rozsahu, nebo například převezme pouze identifikaci 

klienta a ve zbytku provede vlastní šetření.  

Za  převzaté  úkony  kontroly  a  identifikace  odpovídá  povinná  osoba  tak,  jako  kdyby 

kontrolu  prováděla  sama.  V případě,  že  má  povinná  osoba  pochybnost  o  úplnosti  nebo 

správnosti  dokumentů,  které  by  měla  přebrat,  nesmí  této  výjimky  využít.  To  samé  platí  i 

v případě,  že  by  měla  dokumenty  a  informace  obdržet  od  někoho  jiného  než  úvěrové  nebo 

finanční instituce, která identifikaci a kontrolu přímo provedla. 

4.2.2  Zjednodušená kontrola klienta, výjimky z povinnosti kontroly  

V  §  13  stanovuje  AML  zákon  taxativně  případy,  kdy  má  povinná  osoba  možnost  si 

zjednodušit  postup  identifikace  a  kontroly  klienta.  Obecně  se  jedná  o  případy,  u  nichž  lze 

očekávat  potencionálně  nižší  riziko  zneužití  pro  legalizaci  výnosů  z  trestné  činnosti  nebo 

financování terorismu. Při využití zjednodušeného postupu povinná osoba pouze posoudí, zda 

jsou splněny uvedené podmínky, vhodným způsobem zjistí a zaznamená identifikační údaje 

klienta, a konečně prověří i to, jestli některý z klientů nebo z poskytovaných činností nenese 

riziko špinavých peněz.  Zda této výjimky povinná osoba využije, závisí na jejím posouzení 

rizik.  

V § 13 odst. 1 AML zákona najdeme taxativně vyjmenované typy klientů, u nichž lze 

provádět  zjednodušenou  identifikaci  a  kontrolu.  Jedná  se  o  klienty  s minimálním  rizikem 

                                                 
96 Metodický pokyn č. 3 - Zjišťování skutečného majitele povinnými osobami. Finanční analytický 
úřad [online]. [cit. 2018-06-17]. Dostupné z: http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUpload 
Component- 1750233108/1495011685_cs_ metodicky_pokyn_c_3_zjistovani_skutecneho_majitele.pdf . 
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zneužití peněžních prostředků, kteří jsou navíc sami povinnými osobami, případně je nad nimi 

vykonáván systematický dohled na základě jiných právních předpisů.97 Zároveň není 

přípustný  extenzivní  výklad  vymezení  těchto  subjektů,  aby  nedocházelo  k obcházení  AML 

zákona.  Jedná  se  například  o  úvěrové  a  finanční  instituce,  Českou  národní  banku,  ústřední 

orgány  státní  správy  České  republiky  nebo  společnosti,  jejichž  cenné  papíry  jsou  přijaty  k 

obchodování  na  regulovaném  trhu  a  které  podléhají  požadavkům  na  zveřejnění  informací 

rovnocenným požadavkům práva Evropské unie. 

V odst.  2  §  13  AML  zákona  jsou  taxativně  vymezeny  typy  obchodů  či  obchodních 

vztahů, na které lze z důvodu nízké obchodované částky stanovené absolutním limitem také 

uplatnit zjednodušenou identifikaci a kontrolu klienta. Za zákonem stanovených podmínek se 

může  jednat  například  o  smlouvy  o  životním  pojištění,  penzijním  připojištění  nebo  další 

produkty, pokud nepředstavují riziko legalizace výnosů a financování terorismu. 

V některých  případech  je  pak  možné  identifikaci  a  kontrolu  klienta  úplně  vynechat. 

Obecně  se  jedná  o  elektronické  peníze  uchovávané  na  médiích,  která  nejdou  dobít,  jejichž 

částka  nepřekročí  určitý limit,  a  dále  platební  služby  prováděné  skrze  veřejné  mobilní 

telefonní  sítě,  opět  omezené  zákonným  limitem.  Povinná  osoba  má  povinnost  transakce 

z těchto platebních prostředků sledovat a být schopna rozeznat, zda se nejedná o podezřelý 

obchod. Současný limit (obecně 250 EUR) se v praxi pravděpodobně jevil jako příliš vysoký, 

a proto se bude s transponováním páté AML směrnice snižovat. 

4.3 Povinnost zjištění skutečného majitele 

AML zákon požaduje zjištění skutečného majitele klienta jako součást kontroly klienta 

podle § 9 odst. 2 písm. b), pokud je klientem právnická osoba. Povinnost kontroly klienta je 

v odstavci 1 tohoto ustanovení stanovena při každém jednotlivém obchodu v hodnotě 

minimálně 15 000 EUR. Bez ohledu na stanovený limit se povinnost kontroly klienta vztahuje 

na případy dle § 7 odst. 2 písm. a) až d) AML zákona. Konkrétně se jedná o případy, kdy jde 

o podezřelý obchod, vznik obchodního vztahu, uzavření smlouvy o účtu, vkladu na vkladní 

knížce  nebo  vkladním  listu  nebo  sjednání  jiné  formy  vkladu,  uzavření  smlouvy  o  nájmu 

                                                 
97 Metodický pokyn č. 3 - Zjišťování skutečného majitele povinnými osobami. Finanční analytický 
úřad [online]. [cit. 2018-06-17]. Dostupné z: http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUpload 
Component-1750233108/1495011685_cs_metodicky_pokyn_c_3_zjistovani_skutecneho_majitele.pdf. 
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bezpečnostní schránky nebo smlouvy o úschově; dále pak při obchodu s politicky 

exponovanou osobou a v průběhu obchodního vztahu.98 

Povinná  osoba  provádí  kontrolu  klienta  podle  §  9  odst.  3  AML  zákona  v rozsahu 

potřebném pro posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu  v  závislosti  na  typu  klienta,  obchodního  vztahu,  produktu  nebo  obchodu.  Pro 

posouzení rizikovosti ve všech případech, kdy je nutné provést kontrolu klienta, musí povinná 

osoba  znát  alespoň  smysl  a  účel  transakce,  i  vlastnickou  strukturu  a  skutečného  majitele 

klienta. Možnost rozsahu kontroly klienta se z povahy věci vztahuje na písm. c) a d) § 9 odst. 

2 AML zákona. Konkrétně se ve stručnosti jedná o průběžné sledování obchodního vztahu, 

včetně přezkoumávání obchodů prováděných po trvání tohoto vztahu, a přezkoumávání 

zdrojů  peněžních  prostředků  nebo  jiného  majetku,  kterého  se  obchod  nebo  obchodní  vztah 

týká.  Úkony  podle  písm.  a)  a  b)  §  9  AML  zákona,  získání  informací  o  účelu  a  zamýšlené 

povaze obchodu nebo obchodního vztahu a 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, je vhodné provádět vždy při vzniku povinnosti kontroly klienta dle § 9 odst. 1 AML 

zákona. Důvodem jsou zejména opatření vůči politicky exponovaným osobám (dále také jako 

„PEP“) a povinnosti vyplývající z mezinárodních sankcí. Podle předpisů o provádění 

mezinárodních sankcí99 nesmí povinná osoba povolit uskutečnění obchodu se 

sankcionovaným subjektem, a to ani nepřímo, tedy ve prospěch takového subjektu.100 

Skutečným majitelem klienta bude fyzická osoba, která v konečném důsledku 

naplňuje  vlastnosti  uvedené  v  §  4  odst.  4  AML  zákona.  Pokud  při  určování  skutečného 

majitele narazí povinná osoba na právnickou osobu, která splňuje podmínky dle § 4 odst. 4, 

musí postupovat dále a hledat osobu, která obdobným způsobem ovládá její podnikání. Tímto 

způsobem povinná osoba postupuje až do nalezení konkrétní fyzické osoby, popřípadě určení, 

                                                 
98 Metodický pokyn č. 3 - Zjišťování skutečného majitele povinnými osobami. Finanční analytický 
úřad [online]. [cit. 2018-06-17]. Dostupné z: http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUpload 
Component-1750233108/1495011685_cs_metodicky_pokyn_c_3_zjistovani_skutecneho_majitele.pdf. 
99  Mezinárodní  sankce  se  v České  republice  uplatňují  převážně  na  základě  rezolucí  Rady  bezpečnosti  OSN 
prostřednictvím přímo účinných právních aktů EU. 
100Metodický pokyn č. 3 - Zjišťování skutečného majitele povinnými osobami. Finanční analytický 
úřad [online]. [cit. 2018-06-17]. Dostupné z: 
http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-
1750233108/1495011685_cs_metodicky_pokyn_c_3_zjistovani_skutecneho_majitele.pdf  
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že taková osoba neexistuje. V tom případě bude za skutečného majitele určena osoba, která 

bezprostředně vykonává nejvyšší řídící funkci.101 

Na  rozdíl  od  zjišťování  skutečného  majitele,  pokud  jde  o  zjišťování  řídící  struktury 

klienta, za kterou je nutné považovat především statutární orgány, k naplnění tohoto 

zákonného  požadavku  považuje  FAÚ  za  účelné  v běžných  situacích  zjišťovat  informace 

pouze do tzv. druhé úrovně, tedy v rozsahu všech statutárů klienta (pokud tito jsou právnickou 

osobou  tak  i  jejich  statutárů)  a  statutárů  mateřské  (ovládající)  společnosti  či  společností. 

Zjišťování není třeba rozšiřovat na boční, sesterskou, linii nebo do dalších úrovní, pokud to 

neshledá povinná osoba za nutné v rámci posouzení rizik u konkrétního klienta. U akciových 

společností, jejichž systém vnitřní struktury je dualistický (ve smyslu § 396 odst. 1 

zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích), je situace složitější. Hlavním řídícím 

orgánem by mělo být představenstvo, ale protože se uplatní tzv. „německý model“, kdy jsou 

hlavní  akcionáři  zastoupeni  v dozorčí  radě a dozorčí  rada  řídí  představenstvo,  které  je 

vytvořeno z najatých manažerů, bude dle stanoviska FAÚ nutné u každé společnosti zkoumat 

charakter  řízení  zvlášť,  nebo  příslušná  opatření  uplatňovat,  jak  na  představenstvo,  tak  na 

dozorčí radu.102 

4.4 Postupy ke zjištění skutečného majitele 

AML zákon postup zjištění skutečného majitele neupravuje. Stanoví pouze, že 

konkrétní postup odpovídající svým poměrům a podmínkám upraví povinná osoba ve svém 

systému vnitřních zásad. Povinná osoba přitom  může využít povinnosti součinnosti  klienta, 

kterou mu ukládá § 9 odst. 7 AML zákona, když stanoví, že klient poskytne povinné osobě 

informace, které jsou k provedení kontroly nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. 

V případě,  že  právnická  osoba  –  klient  spolupracovat  odmítne,  je  to  pro  povinnou  osobu 

důvod k odmítnutí obchodu nebo založení obchodního vztahu dle § 15 odst. 1 AML zákona. 

Ani periodicita kontrol, jak je zmíněno výše, není zákonem stanovena. Z logiky věci 

lze však předpokládat, že by měla obsáhnout všechny nové změny. Metodický pokyn FAÚ č. 

3  o  zjišťování  skutečného  majitele  povinnými  osobami  ze  dne  29.  října  2013  (dále  jako 

„Metodický pokyn FAÚ“) navrhuje jako nejvhodnější možnost zavázat klienta k oznamování 

                                                 
101Metodický pokyn č. 3 - Zjišťování skutečného majitele povinnými osobami. Finanční analytický 
úřad [online]. [cit. 2018-06-17]. Dostupné z: 
http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-
1750233108/1495011685_cs_metodicky_pokyn_c_3_zjistovani_skutecneho_majitele.pdf 
102 Zjišťování vlastnické a řídicí struktury klienta – stanoviska FAÚ. FAÚ [online]. [cit. 2018-06-17]. Dostupné 
z: http://www.financnianalytickyurad.cz/stanoviska-fau.html 
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nastalých  změn  hned  při  navazování  obchodního  vztahu,  a  to  například  ve  všeobecných 

obchodních podmínkách FAÚ zároveň ale konstatuje, že povinná osoba by měla být schopna 

sama  stanovit  vhodné  lhůty  k ověřování  skutečností  na  základě  předpokládané  rizikovosti 

klienta. 

Při určování postupu ke zjištění skutečného majitele rozeznáváme v praxi 2 situace, a 

to  přímé  a  nepřímé  vlastnictví.  Pokud  je  ověřovaná  osoba  vlastněna  přímo  skutečným 

majitelem,  tedy  fyzickou  osobou  (veřejnoprávním  subjektem),  která  v právnické  osobě  drží 

akciový  podíl  převyšující  25  %  či  vlastnický  podíl  větší  než  25  %,  jedná  se  o  přímé 

vlastnictví. Naopak v situaci nepřímého vlastnictví drží v kontrolované právnické osobě výše 

zmíněné podíly společnost kontrolovaná jednou nebo více fyzickými osobami, nebo několik 

společností, které mohou být dále kontrolovány stejnými nebo rozdílnými fyzickými osobami. 

V případě, že při zjišťování skutečného majitele narazí povinná osoba na nepřímé vlastnictví, 

tedy  rozvětvenou  vlastnickou  strukturu,  musí  postupovat,  jak  již  bylo  řečeno  výše,  až  do 

nalezení konkrétní fyzické osoby na konci řetězce. 
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Obrázek 2 - Přímé a nepřímé vlastnictví103 

Metodický pokyn FAÚ pak přináší příklady postupů k ověření některých skutečností 

významných  pro  zjištění  skutečného  majitele  klienta  ve  vybraných  případech.  Nejprve  se 

zabývá  obchodními  společnostmi,  jejichž  společníky  (u  osobních  obchodních  společností), 

jednatele, společníky a statutární orgány (společnosti s ručením omezeným), statutární orgány 

a stoprocentní vlastníky (akciové společnosti) a statutární orgány družstev lze zjistit 

z obchodního rejstříku. Přístupem do elektronické sbírky listin je možné ověřit údaje 

například z výroční zprávy, zápisu jednání orgánů a dokumentů o rozdělení zisku, ze kterých 

lze vyčíst i vlastnickou strukturu, včetně tichých společníků. 104 Tichého společníka může mít 

jak  podnikající  fyzická  osoba,  tak  obchodní  společnost.  I  on  sám  může  být  fyzickou  nebo 

právnickou osobou bez ohledu na to, že sám není podnikatelem. Podle občanského zákoníku 

navíc nevyžaduje smlouva o tichém společenství písemnou formu, proto může být vědomost o 

                                                 
103 Příručka pro rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů. Transparency International [online]. 
[cit. 2018-06-29]. Dostupné z: https://www.transparency.cz/wp-
content/uploads/P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka-pro-rozkr%C3%BDv%C3%A1n%C3%AD-
vlastnick%C3%BDch-struktur-a-skute%C4%8Dn%C3%BDch-majitel%C5%AF-%C4%8CJ.pdf. 
104 Metodický pokyn č. 3 - Zjišťování skutečného majitele povinnými osobami. Finanční analytický 
úřad [online]. [cit. 2018-06-17]. Dostupné z: http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUpload 
Component-1750233108/1495011685_cs_metodicky_pokyn_c_3_zjistovani_skutecneho_majitele.pdf. 
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tomto  právním  vztahu  těžko  zjistitelná.  I  tichý  společník  může  přitom  naplňovat  definici 

skutečného majitele. 

Dále  se  Metodický  pokyn FAÚ  věnuje  zjišťování  skutečných  majitelů  u  církví, 

náboženských společností, spolků, nadací a podobných subjektů. V těchto případech je 

vhodné  obrátit  se  na  další  obchodní  rejstříky  zřizované  podle  zákona  č.  304/2013  Sb.,  o 

veřejných  rejstřících právnických a  fyzických osob (dále jen jako „ZVR“ nebo „rejstříkový 

zákon“),  a  to  spolkový  rejstřík,  nadační  rejstřík,  rejstřík  společenství  vlastníků  jednotek  a 

další.105 

FAÚ se v Metodickém pokynu vyjadřuje i k svěřenským fondům. Tento materiál byl 

ale bohužel zpracován již v roce 2013 a ještě nebere v potaz novelu AML zákona zakotvující 

rejstřík svěřenských fondů a je z toho důvodu v tomto ohledu neaktuální. 

4.5 Evidence skutečných majitelů 

Od  1.  ledna  2018  nabyla  účinnosti  část  zákona  č.  368/2016  Sb.,  která  novelizuje 

rejstříkový  zákon  a  zákon  č.  549/1991  Sb.,  o  soudních  poplatcích  (dále  jako  „zákon  o 

soudních  poplatcích“).  Tato  novela  zřídila  evidenci  skutečných  majitelů  (dále  také  jako 

„Evidence“) jako informační systém veřejné správy. Evidováni jsou skuteční majitelé 

právnických  osob  zapsaných  do  veřejného  rejstříku  podle  rejstříkového  zákona  a  skuteční 

majitelé svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů. 

Evidence  skutečných  majitelů  však  není  rejstříkem  ve  smyslu  rejstříkového  zákona. 

Neuplatní  se  na  ni  proto  režim  obecně  aplikovaný  na  veřejné  rejstříky.  To  mimo  jiné 

znamená, že se zde neuplatní režim materiální publicity, nevede se rejstříkové řízení a nejsou 

stanoveny přímé sankce za nezapsání právem vyžadovaných skutečností. Mimo režim 

veřejných rejstříků podle rejstříkového zákona existuje v ČR ještě několik rejstříků 

právnických  osob.  Pokud  mluvíme  o  rejstříku  veřejných  výzkumných  institucí,  rejstříku 

školských  právnických  osob,  rejstříku  registrovaných  církví  a  náboženských  společností  a 

dalších  právnických  osob,  rejstříku  honebních  společenstev  a  rejstříku  politických  stran  a 

politických hnutí, tak je  nutné zdůraznit, že na všechny právnické osoby  zapsané do těchto 

rejstříků se také vztahuje povinnost mít informace o svém skutečném majiteli, nicméně není 

stanovena povinnost zapisovat tyto údaje o skutečném majiteli do těchto speciálních rejstříků 

                                                 
105 Metodický pokyn č. 3 - Zjišťování skutečného majitele povinnými osobami. Finanční analytický 
úřad [online]. [cit. 2018-06-17]. Dostupné z: http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUpload 
Component-1750233108/1495011685_cs_metodicky_pokyn_c_3_zjistovani_skutecneho_majitele.pdf. 
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ani do evidence skutečných majitelů. 106 Zápis údajů o skutečném vlastnictví v případě těchto 

5 rejstříků se totiž ukázal jako nadbytečný a neúčelný, protože původní smysl této povinnosti 

je navázán především na obchodní a podnikatelskou činnost daných subjektů. U těchto osob 

je buď skutečný majitel zcela zjevně zřejmý, protože by se za něj považoval statutární orgán, 

nebo  mají  tyto  osoby  ze  své  podstaty  nebo  ze  zákona  zákaz  vlastním  jménem  podnikat, 

účastnit se podnikání jiných osob nebo zřizovat organizační složky.107 

Evidence  je  vedena  pouze  v elektronické  podobě  a  spravují  ji  rejstříkové  soudy. 

Evidence je neveřejná, přístup osob k ní bude tedy značně omezen. V praxi můžeme 

rozlišovat dvě skupiny subjektů. Za prvé ty, jimž byl dle § 118g ZVR zřízen dálkový přístup, 

a to soudy, orgány činné v trestním řízení, správce daně, FAÚ, povinné osoby a další. Druhou 

kategorií potom budou osoby, které mohou požádat o výpis z evidence skutečných majitelů, 

pokud na tom prokáží legitimní zájem v souvislosti s předcházením taxativně vyjmenovaným 

trestným činům v § 118g ZVR (např. podílnictví nebo legalizace výnosů z trestné činnosti), a 

dále zapsané subjekty. O výpis z této evidence se vždy musí požádat skrze rejstříkový soud, 

přičemž za odůvodněný zájem lze považovat například situaci, kdy má podnikatel podezření 

na  páchání  trestné  činnosti  obchodním  partnerem.108  Je  nutné  doplnit,  že  osoby  získávající 

výpis z této evidence pouze na základě legitimního zájmu, obdrží pouze částečný výpis.109 

Dle § 29b odst. 1 AML zákona jsou všechny právnické osoby povinny vést a průběžně 

zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele, a to 

spolu  s údaji  o  skutečnostech,  které  toto  postavení  zakládají.  Obdobně  tomu  potom  je  i  u 

svěřenského správce nebo osoby v obdobném postavení vůči jinému právnímu uspořádání bez 

právní osobnosti. Rozsah informací uchovávaných v rejstříku uvádí § 118f ZVR. Jedná se o 

jméno a adresu skutečného majitele, jeho datum narození a rodné  číslo, státní příslušnost a 

konečně i skutečnost, která zakládá jeho postavení skutečného majitele – těmi může být podíl 

na hlasovacích právech, zakládá-li postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické 

osobě, nebo podíl na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li postavení skutečného majitele na 

tom, že je jejich příjemcem, anebo jiné skutečnosti v případech, kdy je postavení skutečného 

majitele  založeno  jinak.  Podle  přechodných  ustanovení  AML  zákona  činí  lhůta  na  zápis 

skutečného majitele 1 rok v případě osob zapsaných v obchodním rejstříku (tato lhůta uplyne 

                                                 
106 Obecné informace. Informační systém skutečných majitelů [online]. [cit. 2018-06-22]. Dostupné z: 
https://issm.justice.cz/obecne-informace.  
107 Důvodová zpráva k zákonu č. 368/2016 Sb. 
108 Evidence skutečných majitelů – aktuální otázky. Epravo.cz [online]. 20. 2. 2018 [cit. 2018-06-22]. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/evidence-skutecnych-majitelu-aktualni-otazky-107092.html. 
109 Obecné informace. Informační systém skutečných majitelů [online]. [cit. 2018-06-22]. Dostupné z: 
https://issm.justice.cz/obecne-informace. 
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1.  1.  2019)  a  3  roky  v ostatních  případech  (tato  lhůta  uplyne  1.  1.  2021).  Údaje  ke  zjištění 

totožnosti  a  ověření  postavení  skutečného  majitele  musí  ale  právnická  osoba  (popřípadě 

svěřenský správce nebo osoba v podobném postavení) uchovávat až do 10 let poté, co došlo 

ke změně skutečného majitele.110 

4.5.1  Zápis do evidence skutečných majitelů 

Za stav zápisu je v plném rozsahu odpovědná příslušná právnická osoba nebo  osoba 

odpovědná za správu. V praxi to znamená to, že údaje do Evidence nemůže nechat zapsat ani 

sám skutečný majitel, ale pouze právnická osoba nebo svěřenský správce, neboť jen tito jsou 

za aktuálnost zápisu odpovědní. 111 Zároveň to ale znamená i to, že rejstříkový soud zkoumá 

jen  formální  stránku  návrhu  a  nebude  dále  prověřovat  věcnou  správnost  údajů  ani  rozsah, 

v jakém údaje byly doloženy. Rejstříkový soud údaje po materiální stránce nikterak 

nekontroluje,  ani  nevyzve  osobu  k opravě  v případě,  že  by  byly  v rozporu  se  skutečným 

stavem.112   

Zákon  nestanovuje,  jakými  podklady  má  být  skutečný  majitel  konkrétně  prokázán. 

V praxi  proto  záleží  na  diskreci  soudu,  co  uzná  jako  dokument  prokazující  skutečného 

vlastníka. Lze předpokládat, že soudy budou zastávat zpravidla dva přístupy.  Dle prvního má 

skutečný  majitel  většinový  podíl  v právnické  osobě.  K prokázání  skutečného  majitele  bude 

v tomto  případě  sloužit  organigram  znázorňující  vlastnickou  strukturu  entity  a  spolu  s ním 

výpisy z obchodního rejstříku, stanovy či seznam společníků. 113 Dle druhého přístupu osoba 

s většinovým podílem neexistuje; můžeme hovořit o osobě s roztříštěnou vlastnickou 

strukturou,  jako  jsou  akciové  společnosti  obchodované  na  burze.  Pokud  neexistuje  osoba 

s většinovým podílem, uplatní se právní domněnka, podle které jsou v tomto případě 

skutečným majitelem členi statutárního orgánu. Tehdy bude k doložení sloužit nejspíše čestné 

prohlášení právnické osoby o roztříštěné vlastnické struktuře.114 

Zápis skutečného majitele může provést buď rejstříkový soud,  a to buď  přímo nebo 

prostřednictvím  notáře.  V případě,  že  je  zvolena  možnost  zápisu  u  rejstříkového  soudu,  je 

                                                 
110 Evidence skutečných majitelů "v mlze". Bulletin advokacie [online]. 25. 5. 2018 [cit. 2018-06-24]. Dostupné 
z: www.bulletin-advokacie.cz/evidence-skutecnych-majitelu-v-mlze?browser=full 
111 SÁBLÍK, Michael. Evidence o skutečném majiteli a zápis notářem do této evidence. Ad Notam. 2017, (5), 5. 
112 Informace k návrhu. Informační systém skutečných majitelů [online]. [cit. 2018-06-24]. Dostupné z: 
https://issm.justice.cz/podani-navrhu/info 
113 Evidence skutečných majitelů – aktuální otázky. Epravo.cz [online]. 20. 2. 2018 [cit. 2018-06-22]. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/evidence-skutecnych-majitelu-aktualni-otazky-107092.html 
114 Evidence skutečných majitelů – aktuální otázky. Epravo.cz [online]. 20. 2. 2018 [cit. 2018-06-22]. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/evidence-skutecnych-majitelu-aktualni-otazky-107092.html. 
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nutné využít elektronický formulář, který je dostupný na stránkách ministerstva 

spravedlnosti.115 Formulář slouží jak k prvozápisu skutečného majitele, tak k jeho změně nebo 

výmazu. Po jeho vyplnění získá uživatel tzv. jedinečný identifikátor ke skutečnému majiteli 

(dále  jako  „JISM“),  což  je  náhodně  generovaný  kód,  který  dále  usnadňuje  práci  uživatelů 

s Evidencí  s ohledem  na  jeho  neveřejnou  povahu.  Při  každé  změně  formuláře  se  generuje 

nový JISM pro větší bezpečnost systému.116 

Zápis do Evidence může provést i notář, pokud byl návrh podán oprávněnou osobou a 

jsou splněny všechny náležitosti požadované zákonem v § 108 ZVR, tj.: 

a) zapisované skutečnosti mají podklad v notářském zápisu pro zápis do veřejného 

rejstříku nebo v notářském zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby 

sepsaných podle jiného zákona (dále jen „podkladový notářský zápis“), 

b) podkladový  notářský  zápis  obsahuje  vyjádření  notáře  o  tom,  že  obsah  právního 

jednání je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským jednáním právnické 

osoby, popřípadě že byly splněny formality nebo právní jednání, ke  kterým jsou 

právnická osoba nebo její orgán povinny, nebo 

c) notáři byly předloženy všechny listiny,  které tento nebo jiný zákon požadují pro 

zápis do veřejného rejstříku nebo pro založení do sbírky listin. 

V případě, že se subjekt rozhodne využít služeb notáře, tak se mohou objevit 

dodatečné  komplikace.  Zaprvé,  v případech,  kdy  se  nechává  zapsat  obchodní  společnost 

s rozvětvenou vlastnickou strukturou, bude muset, aby splnila předpoklad notářského zápisu, 

mít  ve  svém  notářském  zápisu  zakladatelské  listiny  nebo  společenské  smlouvy  výslovně 

uvedené  prohlášení  statutárního  zástupce  právnické  osoby,  která  je  zakladatelem  a  splňuje 

podmínku  pro  vznik  domněnky  o  skutečném  majiteli,  kdo  je  jejím  skutečným  majitelem. 

Včetně toho by zakladatelská listina měla uvádět i případné řetězení vlastnické struktury. 117 

Ani  důvodová  zpráva  k novele  AML  zákona  nejde  do  detailů,  když  stanoví,  že  předmětné 

listiny se budou vždy odvíjet od konkrétní osoby a že v řadě případů bude muset být skutečný 

majitel prokázán čestným prohlášením. Druhou nevýhodu volby zápisu notářem je v současné 

době to, že zápis je, na rozdíl od zápisu rejstříkovým soudem, zpoplatněn. Až uběhne roční 

motivační lhůta stanovená pro společnosti zapsané v obchodním rejstříku, budou zpoplatněny 

obě z těchto možností. Z těchto důvodů je možnost zápisu notářem téměř nevyužívaná. 

                                                 
115 Formulář je dostupný z: https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular. 
116 Informace k návrhu. Informační systém skutečných majitelů [online]. [cit. 2018-06-24]. Dostupné z: 
https://issm.justice.cz/podani-navrhu/info. 
117 SÁBLÍK, Michael. Evidence o skutečném majiteli a zápis notářem do této evidence. Ad Notam. 2017, č. 5, 
str. 5. 
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Právnické  osoby,  které  se  zapisují  do  obchodního  rejstříku,  mají  povinnost  se  do 

Evidence  zapsat  během  prvního  roku  účinnosti  nové  úpravy,  tj.  do  31.  12.  2018,  budou 

osvobozeny od soudního poplatku. Poté bude dle položky 24a zákona o soudních poplatcích 

zápis činit 1.000,- Kč. I po uplynutí tohoto data jsou od soudního poplatku osvobozeny ostatní 

právnické osoby, svěřenské fondy a další entity. 

Za nesplnění povinnosti zápisu do Evidence nehrozí v tuto chvíli žádné přímé sankce. 

Jelikož je evidence skutečných majitelů vyňata z režimu rejstříkového zákona, nelze uplatnit 

ani sankce zde stanovené. Faktickým důsledkem nezapsání se do Evidence může ale být vyšší 

riziko kontrol povinnými osobami dle AML zákona a v extrémních případech lze 

předpokládat i odmítnutí poskytnutí služeb povinnou osobou, hlášení na FAÚ nebo 

vypovězení stávajících smluv.118 V souvislosti s tím je třeba uvést ještě jednu možnou 

komplikaci  vyvstávající  ze  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,119  dle 

kterého  by  měli  zadavatelé  primárně  ověřovat  dodavatele  v Evidenci,  a  až  poté  získávat 

informace od dodavatele. Nesplnění povinnosti zápisu do evidence skutečných majitelů může 

vyústit i ve vyloučení ze zadávacího řízení. 

4.5.2  Získání výpisu 

Zapsaná  osoba  může  získat  ve  vztahu  k  jí  zapsaným  údajům  o  skutečném  majiteli 

výpis z evidence skutečných majitelů. Výpis je možné získat dvěma způsoby. Zaprvé 

použitím JISM přímo ve webovém rozhraní Ministerstva spravedlnosti a za druhé žádostí o 

výpis z Evidence adresované příslušnému rejstříkovému soudu. 

Elektronicky podepsaný výpis je možné bezplatně získat v internetové aplikaci 

Ministerstva spravedlnosti. Žadatel obdrží elektronicky podepsaný dokument ve formátu pdf, 

na který může být dále aplikována konverze z elektronické podoby do listinné dle zákona č. 

300/2008  Sb.,  zákon  o  elektronických  úkonech  a  autorizované  konverzi  dokumentů.  Tuto 

službu provádějí standardně kontaktní místa veřejné správy (tzv. CzechPoint).120 

Elektronickou  i  listinnou  verzi  výpisu  je  také  možné  získat  přímo  od  příslušného 

rejstříkového  soudu.  Je  ale  nasnadě  tuto  možnost  nevyužít,  neboť  je  v obou  případech,  na 

rozdíl od možnosti první, zpoplatněna. 

                                                 
118 Evidence skutečných majitelů – aktuální otázky. Epravo.cz [online]. 20. 2. 2018 [cit. 2018-06-22]. Dostupné 
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/evidence-skutecnych-majitelu-aktualni-otazky-107092.html. 
119 Konkrétně se jedná o § 122 odst. 4 a 5. 
120 Obecné informace. Informační systém skutečných majitelů [online]. [cit. 2018-06-22]. Dostupné z: 
https://issm.justice.cz/obecne-informace. 
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Jak  bylo  uvedeno  výše,  výpis  z Evidence  může  také  získat  ten,  kdo  soudu  prokáže 

oprávněný  zájem  v souvislosti  s taxativně  uvedenými  trestnými  činy.  Oprávněný  zájem  lze 

přitom označit za zájem veřejně důležitý a prospěšný.121 Jeho oprávněnost bude vždy 

posuzována ve vztahu ke konkrétní situaci, konkrétní osobě a jejím konkrétním důvodům a 

vztahu k věci. 

4.6 Další možnosti získávání informací o vlastnických strukturách 

Tato  kapitola  pojednává  o  dalších  možnostech  zjišťování  vlastnických  struktur  a 

skutečných majitelích fungujících vedle Evidence.  

První  z nich  je  pomocný  elektronický  nástroj  vytvořený  Transparency  International, 

nevládní  neziskovou  organizací  bojující  s korupcí.  K používání  toho  nástroje  byla  vydána 

Příručka pro rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů 122 (dále jen „Příručka“). 

V praxi se pak jedná o interaktivní elektronický systém dostupný po požádání o registraci na 

adrese  www.lexystem.eu.  Sytém  a  Příručka  spolu  tvoří  provázanou  pomůcku,  která  může 

usnadnit  zjišťování  vlastnických  struktur,  a  to  zejména  povinnými  osobami,  neboť  orgány 

veřejné správy zjišťují primárně jen skutečné majitele.123 Elektronický nástroj provádí 

uživatele  kroky,  ke  kterým  ho  navádí  Příručka,  a  určuje,  jaký  dokument  či  informaci  je 

v daném případě potřeba znát. 

Systém vytvořený Transparency International dále obsahuje stránku 

www.vlastnickestruktury.cz, která přináší možnost obchodních společností získat tzv. 

osvědčení skutečného majitele a vlastnické struktury (dále jen „osvědčení“), které je 

v souladu s Příručkou. Tato webová stránka je určena hlavně pro usnadnění určování 

skutečného majitele v oblasti veřejných zakázek, a to jak pro zadavatele, tak pro dodavatele, a 

poskytování dotací. K provozování tohoto webu dále patří i Praktický návod, který je 

v souladu  s Metodickým  pokynem  FAÚ  i  expertním  stanoviskem  Ministerstva  pro  místní 

rozvoj a zároveň upřesňuje jejich výklad. Získané osvědčení je pak strukturovaným popisem 

                                                 
121 Obecné informace. Informační systém skutečných majitelů [online]. [cit. 2018-06-22]. Dostupné z: 
https://issm.justice.cz/obecne-informace. 
122 Dostupná z: https://www.transparency.cz/wp-content/uploads/P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka-pro-
rozkr%C3%BDv%C3%A1n%C3%AD-vlastnick%C3%BDch-struktur-a-skute%C4%8Dn%C3%BDch-
majitel%C5%AF-%C4%8CJ.pdf. 
123 Praktický průvodce a pomocný elektronický nástroj. Transparency International [online]. [cit. 2018-06-30]. 
Dostupné z: https://www.transparency.cz/prakticky-pruvodce-a-pomocny-elektronicky-nastroj/. 
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vlastnické struktury a zároveň je podloženo příslušnými dokumenty, čímž se snižuje možnost 

obcházení úpravy na minimum.124 

Vedle  výše  zmíněného  systému  existují  ještě  další  mezinárodní  nástroje  umožňující 

ověření vlastnické struktury a skutečného majitele. Tyto databáze sbírají informace z veřejně 

dostupných  obchodních  a  jiných  rejstříků.  Všechny  ale  trpí  stejným  nedostatkem,  a  to 

nemožností informace dále ověřit, a zároveň i tím, že ani na údaje v rejstřících se nedá vždy 

spolehnout,  neboť  nemusí  být  vždy  v souladu  se  skutečností.  Mezi  tyto  systémy  se  řadí 

Arachne, který byl vytvořen Evropskou komisí za účelem identifikování riskantních projektů 

a potencionálně rizikových projektů operačních programů.125 

Dalším projektem v této oblasti je EBOCS, neboli European Beneficial Ownership and 

Control Structures, jehož cílem je zřízení přístupu ke všem obchodním rejstříkům skrze jednu 

stránku.126 I tento projekt je financován Evropskou unií skrze Fond pro vnitřní bezpečnost. 

Posledním  systémem,  který  bude  zmíněn,  je  Openownership.org.  Openownership  je 

projekt  vznikající  ve  Velké  Británii  za  spolupráce  mnoha  neziskových  organizací,  jako  je 

například Transparency International, Global Witness nebo Open Contracting Partnership. 127 I 

přestože dle Transparency International tento projekt trpí klasickým neduhem, a to 

neověřeností nebo neověřitelností informací, 128 které poskytuje, je na rozdíl od předchozích 

systémů, včetně naší Evidence, veřejně dostupný a jako v jediném z nich jsem si teda měla 

možnost  zkusit  vyhledávat.  Vyhledávat  se  dá buď  přes  jméno  společnosti  nebo  jméno 

vlastnící  fyzické  osoby.  V době  psaní  práce  je  přitom  v rejstříku  zaregistrováno  na  4.8 

milionu společností. 

4.7 Uplatnění institutu skutečného majitele v praxi 

Institut skutečného majitele najde své uplatnění v mnoha oblastech práva. 

Nejčastějším bude nejspíše jeho využití finančními institucemi při zkoumání původu majetku 

                                                 
124 Praktický návod. Vlastnické struktury [online]. [cit. 2018-06-30]. Dostupné z: http://www.vlastnickestruktury. 
cz/docs/duvodova_zprava_vlastnickestruktury_cz.pdf. 
125 Příručka pro rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů. Transparency International [online]. 
[cit. 2018-07-11]. Dostupné z: https://www.transparency.cz/wp-content/uploads/P%C5%99%C3%ADru%C4%8 
Dka-pro-rozkr%C3%BDv%C3%A1n%C3%AD-vlastnick%C3%BDch-struktur-a-skute%C4%8Dn%C3%BDch-
majitel%C5%AF-%C4%8CJ.pdf. 
126 European Beneficial Ownership and Control Structures. EBOCS [online]. [cit. 2018-06-30]. Dostupné z: 
http://www.ebocs.eu/index.html. 
127 About the project. Openownership.org [online]. [cit. 2018-06-30]. Dostupné z: 
https://openownership.org/about/. 
128 Příručka pro rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů. Transparency International [online]. 
[cit. 2018-07-11]. Dostupné z: https://www.transparency.cz/wp-content/uploads/P%C5%99%C3%ADru%C4%8 
Dka-pro-rozkr%C3%BDv%C3%A1n%C3%AD-vlastnick%C3%BDch-struktur-a-skute%C4%8Dn%C3%BDch-
majitel%C5%AF-%C4%8CJ.pdf. 
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a rozkrývání ilegálních transakcí. Tato kapitola se ale bude zabývat využitími, která nemusí 

být  tak  známá  veřejnosti.  Pro  představu  čtenáře  budou  v této  kapitole  rozvedeny  příklady 

úprav týkajících se veřejných zakázek, poskytování dotací ze strukturálních fondů EU a dotací 

ze  státního  rozpočtu,  insolvenčního  řízení,  včetně  sporů  o  mlčenlivost  v  oblasti  advokacie. 

Reálné  využití  bude  ale  samozřejmě  ještě  mnohem  širší,  neboť  se  uplatní  při  kontrolách 

prováděnými  povinnými  osobami,  jako  jsou  nejen  finanční  instituce,  ale  i  notáři,  auditoři, 

provozovatelé hazardních her a mnoho dalších. 

4.7.1  Veřejné zakázky 

Zákon  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek  (dále  jako  „ZZVZ“)  ukládá 

povinnost  prokazovat  a  ověřovat  v zadávacích  řízeních  u  vybraného  dodavatele,  právnické 

osoby, jeho skutečné majitele. Cílem rozklíčování vlastnické struktury v těchto případech je, 

na  rozdíl  od  institucí  finančního  trhu,  které  skutečného  majitele  zjišťují  z důvodu  hlídání 

původu  majetku  a  předcházení  legalizaci  výnosů  z trestné  činnosti  a  financování  terorismu, 

posuzování  zadavatele,  zda  nedochází  ke  střetu  zájmů.  Za  střet  zájmů  se  dle  §  44  odst.  2 

ZZVZ považuje situace, kdy zájmy osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení nebo 

které  mají  či  mohou  mít  vliv  na  výsledek  zadávacího  řízení,  ohrožují  nestrannost  nebo 

nezávislost  těchto  osob  v souvislosti  se  zadávacím  řízením.  Podle  §  44  odst.  3  ZZVZ  se 

zájmem těchto osob pak rozumí zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový prospěch 

nebo jiný prospěch zadavatele. 

Splnění povinnosti identifikovat skutečného majitele a prokázat jeho vztah 

k dodavateli je podmínkou pro uzavření smlouvy na uskutečnění veřejné zakázky s vybraným 

dodavatelem.  Novela  AML  zákona  s účinností  od  1.  1.  2018  změnila  postup  zjišťování 

skutečného  majitele  i  v případě  ZZVZ.  Dle  původní  úpravy  musel  zadavatel  požadovat  od 

vybraného dodavatele údaje o skutečném majiteli před uzavřením smlouvy a navíc to, že bude 

informace  požadovat  muselo  být  uvedeno  v zadávací  dokumentaci.129  Zadavatelé  by  měli 

primárně  k zjišťování  skutečných  majitelů  využívat  Evidence,  a  proto  jim  byl  také  zřízen 

dálkový přístup. Pro účely dozoru nad zadáváním veřejných zakázek byl tento přístup zajištěn 

i  Úřadu  pro  ochranu  hospodářské  soutěže.  Pouze  v případě,  že  nebude  možné  skutečného 

majitele tímto způsobem zjistit, je zadavatel povinen vybraného dodavatele vyzvat k 

předložení  výpisu  z  evidence  obdobné  Evidenci  nebo  sdělení  identifikačních  údajů  všech 

                                                 
129 Prokazování skutečných majitelů v zadávacích řízeních od 1. 1. 2018. Veřejné zakázky v praxi. Forum, 
2017, 5.(Listopad 2017), 5. 
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osob, které jsou jeho skutečným majitelem a zároveň doložení tohoto tvrzení demonstrativně 

vyjmenovanými dokumenty podle § 122 odst. 5 ZZVZ, a to například výpisem z obchodního 

rejstříku, seznamem akcionářů, rozhodnutím statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 

společenskou smlouvou atp. Z logického výkladu plyne, že by v tomto případě mělo být dáno 

dodavateli na výběr, jakou z možností postupu zvolí. 130 V případě, že se jedná o zahraničního 

dodavatele  a  daný  doklad  se  v zahraničí  nevydává,  může  takový  dodavatel  doklad  nahradit 

čestným  prohlášením  podle  §  45  odst.  3  ZZVZ.  Čestné  prohlášení  se  může  dále  uplatnit 

v případech, kdy buď neexistuje osoba, která by měla více než 25 % hlasovacích práv, nebo 

větší  než  25%  podíl  na  základním  kapitálu,  nebo  neexistuje  osoba,  která  by  takové  osoby 

ovládala, nebo neexistuje osoba, která má být příjemcem aspoň 25 % zisku, nebo jej nelze 

určit.131 

Předkládání dokladů upravuje § 45 ZZVZ. Ten stanoví, že pokud neurčí zákon jinak, 

což  se  v tomto  případě  neděje,  postačí,  pokud  dodavatel  předloží  dokumenty  ve  formě 

prostých  kopií,  a  v případě,  kdy  dokládá  dokument,  který  není  ve  slovenštině  nebo  latině, 

postačí jeho neoficiální překlad. Stanovisko expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj 

k předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele 132 (dále jako 

„expertní stanovisko“) stanoví pak povinnost zadavatele posoudit, zda doložené dokumenty 

opravdu dokládají vztah skutečných majitelů k vybranému dodavateli, ale i to, že zadavatel 

není povinen si tuto informaci dále ověřovat nebo si k ní opatřovat jakékoli další informace či 

doklady.  Údaje  zjištěné z  evidence  údajů  o  skutečných  majitelích  je  pak  zadavatel  povinen 

uvést v dokumentaci o veřejné zakázce. 

Problematická  je  otázka,  zda  je  vhodné  v případě,  že  vybraný  dodavatel  vlastníka 

nemá, pokračovat při zkoumání dál do jeho majetkové struktury. Takovou povinnost stanoví 

Metodický pokyn FAÚ, o jehož obsahu se vyjadřuji výše. Výklad, jaký pokyn přináší, se ale 

v případě  zjišťování  skutečného  majitele  pouze  z důvodu  vyloučení  střetu  zájmů,  jeví  jako 

příliš přísný. Pokud by totiž musel zadavatel dále rozklíčovávat vlastnickou strukturu 

dodavatele, znamenalo by to pro zadavateůe další administrativní, časové i finanční zatížení, a 

to  zejména  v případě  dodavatelů,  jejichž  vlastnická  struktura  vede  do  zahraničí.  Většina 

zadavatelů se tedy kloní k názoru, že pro účely ZZVZ není třeba zjišťovat skutečného majitele 

                                                 
130 Prokazování skutečných majitelů v zadávacích řízeních od 1. 1. 2018. Veřejné zakázky v praxi. Forum, 
2017, 5.(Listopad 2017), 5. 
131 Prokazování skutečných majitelů v zadávacích řízeních. Epravo.cz [online]. 2017, , 6 [cit. 2018-06-29]. 
Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/prokazovani-skutecnych-majitelu-v-zadavacich-rizenich-
106822.html 
132 Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/getmedia/107598a8-e528-4d82-a52c-f40af3c4ef04/stanovisko_ 
skutecny_majitel.pdf. 
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u  ostatních  společností,  které  patří  do  dodavatelovy  majetkové  struktury.133  To  se  jeví  na 

jednu  stranu  jako  rozumné  rozhodnutí.  Na  druhou  stranu  se  obávám,  že  toho  může  být 

v určitých  případech  zneužito.  V situacích,  kdy  si  bude  dodavatel  vědom  možného  rizika 

střetu  zájmů,  za  sebe  nechá  o  veřejnou  zakázku  soutěžit  jinou  z obchodních  společností  ze 

svého holdingu a střet zájmů bude nedohledatelný.  

V případě, kdy vybraný dodavatel informace o skutečném majiteli nepředloží nebo se 

zadavatel  z doložených  dokumentů  dozví,  že  došlo  ke  střetu  zájmů,  bude  dodavatel  ze 

zadávacího  řízení  vyloučen.  Vyloučení  je  dle  zákona  automatické,  zadavatel  nemá  v tomto 

případě možnost volného uvážení. 

Jak  bylo  řečeno  výše,  do  budoucna  se  předpokládá,  že  zadavatelé  budou  využívat 

informace o skutečných majitelích zapsané v Evidenci. V současné době, je v Evidenci 

zaregistrováno  minimum  dodavatelů,  a  tak  zadavatelům  nezbývá,  než  je  nadále  vyzývat 

k předložení  dokladů  podle  §  122  odst.  5  ZZVZ.  Skutečnost  potvrzují  odborní  referenti 

odboru veřejných zakázek na ministerstvu zemědělství.  

4.7.2  Poskytování dotací 

K využívání  institutu  skutečného  majitele  při  poskytování  dotací  dochází  hned  ve 

dvou  situacích.  Svou  vlastnickou  strukturu  musí rozkrývat  žadatelé  dotací  ze  strukturálních 

fondů  EU  a  dále  subjekty,  jež  žádají  o  dotaci  nebo  návratnou  finanční  pomoc  ze  státního 

rozpočtu či z rozpočtu územně samosprávných celků. 

Pro první případ najdeme  doporučení při poskytování  dotací ze strukturálních fondů 

EU  v Metodickém  pokynu  finančních  toků  programů  spolufinancovaných  z  Evropských 

strukturálních  fondů,  Fondu  soudržnosti  a  Evropského  námořního  a  rybářského  fondu  na 

programové  období  2014–2020134  (dále  jen  „Metodický  pokyn  finančních  toků“).  Novela 

Metodického  pokynu  finančních  toků  požadující  prokázání  skutečného  majitele  byla  přijata 

v souvislosti s požadavky na rozkrývání vlastnických struktur uvedených v Dohodě o 

partnerství pro programové období 2014-2020135 (dále jako „Dohoda o partnerství) mezi ČR a 

EU.136 Metodický pokyn v kapitole 2.1., bodě 7 požaduje, v případech, kdy o dotaci nežádá 

                                                 
133 Prokazování skutečných majitelů v zadávacích řízeních. Epravo.cz [online]. 2017, 2017, 6 [cit. 2018-06-29]. 
Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/prokazovani-skutecnych-majitelu-v-zadavacich-rizenich-
106822.html. 
134  Dostupné  z:  https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2015/metodicky-pokyn-financnich-toku-programu-
22791. 
135 Dostupné z: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Dohoda-o-partnerstvi. 
136  Příručka  pro  rozkrývání  vlastnických  struktur  a  skutečných  majitelů. Transparency  International [online]. 
[cit. 2018-06-29]. Dostupné z: https://www.transparency.cz/wp-content/uploads/P%C5%99%C3%ADru%C4%8 
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fyzická osoba nebo právnická osoba veřejného práva, aby každý příjemce mající právní formu 

obchodní  společnosti  doložil  v  žádosti  o  poskytnutí  dotace  seznam  osob  mající  v  ní  ke  dni 

podání žádosti podíl vyšší než 10 %. 

Povinnost  subjektů  dokládat  svého  skutečného  majitele  v případech,  kdy  žádají  o 

dotaci  nebo  návratnou  finanční  pomoc  najdeme  upravené  v zákonech  č.  218/2000  Sb.,  o 

rozpočtových  pravidlech  (dále  jen  „rozpočtový  zákon“),  a  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtech 

územně samosprávných celků. V rozpočtovém zákoně najdeme tento požadavek v § 14 odst. 

3 písm. e), který stanoví, že v souvislosti s žádostí o dotaci musí žadatel, pokud je právnickou 

osobou,  předložit  informaci  o  identifikaci  osob  jednajících  jeho  jménem  s  uvedením,  zda 

jednají  jako  jeho  statutární  orgán  nebo  jednají  na  základě  udělené  plné  moci,  dále  osob 

s podílem v této právnické osobě, a na závěr osob, v nichž má sám žadatel podíl, a výši tohoto 

podílu. Podobné ustanovení137 potom najdeme i v druhém zákoně upravujícím dotace 

z rozpočtů územně samosprávných celků. 

Potřebu lépe dokumentovat to, komu budou sloužit peníze z dotací, lze odůvodnit i ne 

tak  dávným  historickým  pozadím.  Z  analýzy  Evropského  Úřadu  pro  boj  proti  podvodům 

(OLAF), která hodnotila dotace proplacené v letech 2007-2013, vyplývá, že se Česká 

republika umístila jako čtvrtá s nejvíce nesrovnalostmi podvodného charakteru ze 

všech členských  zemí  EU.  Před  ČR  se  dostalo  už  jen  Slovensko,  Itálie  a  Lotyšsko.  Pro 

představu se jednalo o částku přesahující 228 milionů EUR a z celkového počtu vyplacených 

dotací  tvořila  0,88  %.138  To,  jaká  byla  dále  situace  až  do  roku  2016,  zobrazuje  následující 

graf. 

                                                                                                                                                         
Dka-pro-rozkr%C3%BDv%C3%A1n%C3%AD-vlastnick%C3%BDch-struktur-a-skute%C4%8Dn%C3%BDch-
majitel%C5%AF-%C4%8CJ.pdf. 
137 Jedná se konkrétně o § 10a, odst. 3, písm. f). 
138 Čerpání eurodotací: drtivá většina nesrovnalostí se k soudu nedostane. IRozhlas [online]. [cit. 2018-06-29]. 
Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cesko-ve-spicce-mezi-dotacnimi-hrisniky-drtiva-vetsina-
nesrovnalosti-se-k-soudu_1709130600_pek. 
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Obrázek 3 - Nesrovnalosti nahlášené z ČR v počtu milionu EUR139 

Stejná  tendence  vyplývá  i  z  dopisu  náměstků  ministrů  z června  2016,140  ve  kterém 

píší,  že  rozkrývání  vlastnických  struktur  kvůli  přístupu  k veřejným  financím  a  následné 

vyřazování subjektů na základě nesrovnalostí v jejich vlastnických strukturách je podle nich 

diskriminační  a  že  ho  Česká  republika  nemůže  přijmout.  Evropská  komise,  které  byl  dopis 

adresován, ale neustoupila a na odhalení skutečných majitelů dále trvala, a připomněla, že má 

Česká  republika  povinnost  dodržovat  výše  zmíněnou  Dohodu  o  partnerství,  ze  které  tato 

povinnost vyplývá. 

Výše uvedené skutečnosti dokazují, že zpřísnění úpravy je v tomto případě opravdu na 

místě.  Česká  republika  má  totiž  v oblasti  dohledu  nad  dotacemi  ještě  velké  mezery  a  bude 

zajímavé sledovat, zda zpřísnění AML úpravy bude mít pozitivní dopad i na dotační sféru. 

4.7.3  Politické strany a hnutí 

Podle  zákona  č.  424/1991  Sb.,  o  sdružování  v  politických  stranách  a  politických 

hnutích (dále jako „zákon o politických stranách“), nesmějí strany ani hnutí přijmout dar nebo 

                                                 
139 Čerpání eurodotací: drtivá většina nesrovnalostí se k soudu nedostane. IRozhlas [online]. [cit. 2018-06-29]. 
Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cesko-ve-spicce-mezi-dotacnimi-hrisniky-drtiva-vetsina-
nesrovnalosti-se-k-soudu_1709130600_pek. 
140 Kdo získává dotace? Úředníci brzdí rozkrývání příjemců unijních peněz. NEOVLIVNÍ.CZ [online]. [cit. 2018-
06-29]. Dostupné z: https://neovlivni.cz/kdo-ziskava-dotace-urednici-brzdi-rozkryti-jejich-vlastnickych-
struktur/. 
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jiné bezúplatné plnění v hodnotě nad 3 miliony Kč za rok od jedné osoby. Přičemž za jednu a 

tutéž osobu se považuje i právnická osoba, která je ve vztahu k osobě podle věty první osobou 

ovládající nebo ovládanou. 

V případě politických stran a hnutí se nejedná o zákonem danou povinnost skutečného 

majitele  prověřovat.  Ale  pro  jistotu,  že  povinnost  danou  zákonem  o  politických  stranách 

neporušují, mohou vyzvat právnické osoby, od nichž obdržely dar, aby doložily údaje o své 

vlastnické struktuře. V případě, že jsou pak vyzvány Úřadem pro dohled nad hospodařením 

politických stran k součinnosti, může politická strana nebo politické hnutí předložit informace 

o skutečných majitelích, jenž je sponzorují, a prokázat, že zákonnou povinnost dodržuje.141  

4.7.4  Insolvenční řízení 

Od  1.  7.  2017  je  účinné  novelizované  ustanovení  §  177  zákona  č.  182/2006  Sb., 

insolvenční  zákon  (dále  jako  „insolvenční  zákon“),  které  subjektům  insolvenčních  řízení 

ukládá povinnosti související s doložením skutečného majitele. Konkrétně bude muset každý 

insolvenční  věřitel,  který  bude  chtít  uplatnit  pohledávku,  kterou  nabyl  postoupením  nebo 

obdobným  způsobem  po  zahájení  insolvenčního  řízení  anebo  v  posledních  6  měsících  před 

zahájením insolvenčního řízení, doložit v příloze přihlášky i čestné prohlášení o tom, kdo je 

jeho  skutečným  majitelem,  a  důvod,  proč  se  tato  osoba  za  skutečného  majitele  dle  AML 

zákona považuje. Cílem začlenění tohoto zákona je pomoci odhalování střetu zájmů 

insolvenčním soudem142 a s tím související efektivnější ukládání zákazu výkonu hlasovacího 

práva  na  schůzi  věřitelů.  To  zároveň  pomůže  lépe  naplňovat  jednu  ze  zásad  insolvenčního 

zákona uvedenou v § 5 písm. a) insolvenčního zákona, která mimo jiné stanoví i to, že žádný 

z věřitelů nesmí být nedůvodně zvýhodněn. 

Aby  věřitel,  který  je  ve  střetu  zájmů  obešel  zákaz  hlasování,  postoupí  pohledávku 

zdánlivě  neutrální  osobě,  která  bude  ovlivňovat  průběh  řízení  ve  prospěch  osoby  postižené 

zákazem  hlasování  na  úkor  společného  zájmu  věřitelů  či  na  úkor  zájmu  dlužníka.  Tedy 

skutečnost, že k postoupení pohledávky došlo těsně před začátkem nebo po zahájení 

insolvenčního  řízení,  bude  indikátorem  zvýšeného  rizika  střetu  zájmů.  Z tohoto  důvodu 

zákonodárce  uvádí  povinnost  doložit  čestné  prohlášení  o  skutečném  majiteli  i  v případech 

nabytí pohledávky 6 měsíců před zahájením insolvenčního řízení. Je ale nutno zdůraznit, že 

                                                 
141  Příručka  pro  rozkrývání  vlastnických  struktur  a  skutečných  majitelů. Transparency  International [online]. 
[cit. 2018-06-29]. Dostupné z: https://www.transparency.cz/wp-content/uploads/P%C5%99%C3%ADru%C4%8 
Dka-pro-rozkr%C3%BDv%C3%A1n%C3%AD-vlastnick%C3%BDch-struktur-a-skute%C4%8Dn%C3%BDch-
majitel%C5%AF-%C4%8CJ.pdf. 
142 Důvodová zpráva k zákonu č. 64/2017 Sb. 
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vlastnické právo těchto věřitelů nepožívá jiného stupně ochrany než vlastnické právo věřitelů, 

jejichž  pohledávky  vznikly  přímo  z právního  vztahu  s dlužníkem  nebo  těch,  kteří  nabyli 

pohledávku dříve než před 6 měsíci před zahájením insolvenčního řízení.143 Stejný, 

šestiměsíční časový test je uplatněn i v novelizovaném znění § 7b insolvenčního zákona, které 

slouží ke stanovení „zpětné“ místní příslušnosti soudu pro insolvenční řízení, s cílem zabránit 

nežádoucímu forum shoppingu, tedy situaci, kdy se dlužník přestěhuje do jiné jurisdikce jím 

zvolených soudů v době před podáním insolvenčního návrhu.144 

Od  povinnosti  dokládat  čestné  prohlášení  o  skutečném  majiteli  jsou  pochopitelně 

osvobozeny fyzické osoby. Další výjimka se pak uplatní na situace, na něž by se nevztahovala 

kontrola  klienta  podle  AML  zákona.  V praxi  to  pak  bude  například  transakce,  ze  které 

pohledávka vznikla, je nižší hodnoty než 10 000 EUR. Omezení se ale nevtahuje na 

případného dalšího postupníka dotčené objednávky – ten bude muset v souladu s § 19 odst. 2 

insolvenčního zákona identifikovat svého skutečného majitele i při svém procesním vstupu do 

insolvenčního řízení. Na doložení příslušných dokladů má v tomto případě nabyvatel 

pohledávky lhůtu 15 dní od svého vstupu do insolvenčního řízení. Otázkou tedy je, co by se 

stalo v případě, kdy by k hlasování došlo ještě před uběhnutím lhůty. Ve výslovném odkazu 

na dotčené části § 177 insolvenčního zákona ale chybí odkaz na odst. 6, který stanoví zákaz 

výkonu  hlasovacího  práva  v případě  nedoložení  čestného  prohlášení.  To  by  znamenalo,  že 

postupník  může  hlasovat  nezávisle  na  existujícím  střetu  zájmů,145  což  se  jeví  jako  mezera 

v zákoně. Zároveň je důležité upozornit i na to, že v případech, kdy je subjekt již registrován 

v Evidenci, nemusí žádné čestné prohlášení dokládat. 

V případě,  že  věřitel  nesplní  tuto  zákonem  předepsanou  povinnost,  sankcí  mu  bude, 

jak uvádí § 177 odst. 6 insolvenčního zákona, nemožnost v souvislosti s touto pohledávkou 

vykonávat hlasovací právo, ale to jen do doby, než čestné prohlášení doloží. 146 Pokud se jedná 

o  insolvenčního  navrhovatele,  jako  sankce  nebude  jeho  pohledávka  osvědčena,  což  povede 

k zamítnutí insolvenčního návrhu.147 

Zákon pamatuje i na situace, kdy věřitel skutečného majitele dle AML zákona nemá. 

V těchto případech doloží věřitel negativní čestné prohlášení potvrzující právě tuto 

                                                 
143 Důvodová zpráva k zákonu č. 64/2017 Sb. 
144 SIGMUND, Adam. Kdo, kdy a proč musí odhalit skutečného majitele korporace. Bulletin advokacie. 2017, č. 
6, s. 5. 
145 SIGMUND, Adam. Kdo, kdy a proč musí odhalit skutečného majitele korporace. Bulletin advokacie. 2017, č. 
6, s. 5. 
146 Důvodová zpráva k zákonu č. 64/2017 Sb. 
147 SIGMUND, Adam. Kdo, kdy a proč musí odhalit skutečného majitele korporace. Bulletin advokacie. 2017, č. 
6, s. 5. 
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skutečnost. Jak uvádí důvodová zpráva, toto opatření vychází z velmi praktického hlediska – 

pokud by věřitelé, kteří nemají skutečného majitele podle AML zákona, žádné čestné 

prohlášení nedokládali, mohl by být soud uvržen do nejistoty, zda čestné prohlášení nebylo 

doloženo  právě  z tohoto  důvodu,  nebo  nebyla  porušena  povinnost  podle  §  177  odst.  2 

insolvenčního zákona. Otázkou je, zda se toto ustanovení nedá zneužít k obcházení zákona a 

nepovede věřitele, kteří chtějí střetu zájmů využít, k dokládání negativního čestného 

prohlášení. Z toho důvodu dojde ještě ke kontrole předložených dokladů insolvenčním 

správcem. 

Technická  verifikace  doložených  informací  o  skutečném  majiteli  byla  vložena  do 

rukou  insolvenčního  správce.  Ten  má  volit  postup  dle  konkrétní  situace,  tedy  podle  právní 

formy  věřitele,  popřípadě  právního  řádu,  kterým  se  status  věřitele  řídí.148  V případech,  kdy 

půjde  o  věřitele,  který  je  finanční  nebo  úvěrovou  institucí  dle  §  2  AML  zákona  nebo 

subjektem,  na  který  se  uplatní  zjednodušená  identifikace  a  kontrola  klienta  dle  §  13  AML 

zákona,  musí  insolvenční  správce  pouze  identifikovat  tento  subjekt,  tedy  ověřit,  že  jde  o 

takovouto instituci. Insolvenční správce bude k ověření využívat nejčastěji obchodní rejstřík 

věřitele a v něm listiny uložené ve sbírce listin.149  

4.7.5  Advokacie a povinnost mlčenlivosti 

Mlčenlivost advokáta a  z ní vycházející vztah mezi klientem a advokátem je jedním 

z klíčových aspektů jeho činnosti. Povinnost mlčenlivosti advokáta dává klientovi důvěru, že 

obsah  jejich  rozhovoru  nebude  odhalen  žádným  třetím  osobám.  Spor  o  to,  zda  je  vhodné 

v určitých  situacích,  v našem  případě  z důvodu  ochrany  společnosti  před  praním  špinavých 

peněz,  advokátní  mlčenlivost  prolomit,  se  vede  již  po  mnoho  let.  Dalo  by  se  říci,  že  tento 

konflikt se objevuje v různých intervalech v naší nedávné historii, a to velmi často 

v souvislosti s transpozicí příslušných směrnic EU. 

Argumenty  pro  obě  strany  jsou  více  než  jasné.  Zatímco  část  společnosti  stranící 

advokátní mlčenlivosti se odvolává na prestiž profese a to, že profesionální tajemství 

advokáta je jednou z nezbytných podmínek fungování demokratické společnosti, 150 uvádí ti, 

kteří  nejvíce  volají  po  transparentnosti,  že  neomezeným  využíváním  služeb  advokátů  může 

                                                 
148 Důvodová zpráva k zákonu č. 64/2017 Sb. 
149 Důvodová zpráva k zákonu č. 64/2017 Sb. 
150 VANTUCH, Pavel. K neúspěšnému návrhu Ministerstva financí na prolomení mlčenlivosti advokáta. Bulletin 
advokacie. 2000, (9), 7. 
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často  docházet  a  v praxi  i  opravdu  dochází  (viz  například  výše  popsaný  případ  Panama 

Papers) k zneužívání advokátního tajemství k praní špinavých peněz. 

Zásada povinnosti mlčenlivosti je i v různých státech EU upravena různě. Přestože je 

ve všech zemích zachovávána zásada profesionálního tajemství, je zde hranice povinností a 

práv advokáta stanovena různě. Co se úpravy mlčenlivosti týče, lze rozeznávat dva základní 

směry.  Například  ve  Francii  představuje  advokátní  tajemství  veřejný  zájem,  a  proto  nelze 

advokáta plně zprostit mlčenlivosti, i když se klient tohoto práva výslovně vzdá – advokát má 

nadále právo se rozhodnout, jak s danou informací naloží, zda uveřejní či nikoli. Naopak ve 

Velké Británii je při zproštění mlčenlivosti klientem advokát zproštěn mlčenlivosti v plném 

rozsahu.151 

Ačkoli  Česká  advokátní  komora  (dále  jako  „ČAK“  nebo  „Komora“)  dříve  silně 

odmítala  jakoukoli  možnost  toho,  že  by  advokáti  měli  spolupůsobit  při  odhalování  praní 

špinavých  peněz,  a  kvůli  jejímu  stanovisku k připomínkovému  řízení  novely  tehdejšího 

zákona o praní špinavých peněz (č. 61/1996 Sb.) byla i zamítnuta její část, která by advokáty 

zařadila mezi povinné osoby, 152 dnes jsou advokáti podle § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona 

v určitých situacích za povinné osoby považovány. Konkrétně se pak jedná o případy 

zahrnující úschovu peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta, anebo jestliže 

klientem požadované služby mají spočívat nebo spočívají v jednání jménem klienta nebo na 

jeho účet při  

1. obstarávání  koupě  nebo  prodeje  nemovitosti  nebo  obchodního  závodu9)  anebo 

jeho části, 

2. správě  peněz,  cenných  papírů,  obchodních  podílů  nebo  jiného  majetku  svého 

klienta, včetně jednání jménem klienta nebo na jeho účet v souvislosti se zřízením 

účtu  u  úvěrové  instituce  nebo  zahraniční  úvěrové  instituce  anebo  účtu  cenných 

papírů a správou takového účtu, 

3. zakládání, řízení nebo provozování obchodní společnosti, podnikatelského 

seskupení nebo jiného obdobného útvaru, a to bez ohledu na to, zda se jedná o 

právnickou osobu či nikoliv, jakož i získávání a shromažďovaní peněžních 

prostředků  nebo  jiných  penězi  ocenitelných  hodnot  za  účelem  založení,  řízení 

nebo ovládání takového subjektu, nebo 

                                                 
151 BAKEŠ, Milan. Legalizace výnosů z trestné činnosti a advokátní mlčenlivost. Bulletin advokacie. 1998, (3), 
3. 
152 VANTUCH, Pavel. K neúspěšnému návrhu Ministerstva financí na prolomení mlčenlivosti advokáta. Bulletin 
advokacie. 2000, (9), 7. 
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4. inkasu, platbách, převodech, vkladech nebo výběrech prováděných při 

bezhotovostním  i  hotovostním  platebním  styku,  anebo  jakémkoli  jiném  jednání, 

které směřuje k pohybu peněz nebo jej přímo vyvolá. 

(dále jen jako „sledované činnosti“). 

Před  poskytnutím  právních  služeb,  které  spočívají  ve  sledovaných  činnostech,  musí 

advokát  informovat  klienta  o  povinnostech,  které  vyplývají  z AML  zákona  a  z usnesení 

představenstva  ČAK  č.  2/2008  Věstníku  ze  dne 11.  září  2008.  Zároveň  je  advokát  povinen 

k identifikaci  klienta  pouze  v případě,  kdy  hodnota  obchodu  překročí  1000  EUR,  nebo  bez 

ohledu na tento limit v případech, kdy se jedná o podezřelý obchod, vznik obchodního vztahu, 

uzavření  smlouvy  o  nájmu  bezpečnostní  schránky  nebo  smlouvy  o  úschově,  nákup  nebo 

přijetí  kulturních  památek,  předmětů  kulturní  hodnoty,  použitého  zboží  nebo  zboží  bez 

dokladu  o  jeho  nabytí  ke  zprostředkování  jejich  prodeje  anebo  přijímání  věcí  do  zástavy, 

výplatu zůstatku zrušeného vkladu z vkladní knížky na doručitele. AML zákon dále stanoví, 

že se na informace získané při poskytování právních služeb dle § 27 odst. 1 AML zákona, tj. 

poskytování právních porad, obhajoby  klienta v trestním řízení, zastupování klienta v řízení 

před soudy a s tím souvisejících právních porad neuplatní ustanovení AML zákona o kontrole 

klienta, oznamování podezřelého obchodu ani informační povinnosti v případech, kdy probíhá 

vyšetřování FAÚ. 

Advokát má tedy oznamovací povinnost podle § 18 AML zákona pouze v případě, že 

vykonává některou ze sledovaných činností a v souvislosti s ní zjistí podezřelý obchod dle § 6 

AML  zákona.  Oznámení  podezřelé  činnosti  může  dle  čl.  7  stavovského  předpisu  advokát 

učinit  pouze  skrze  ČAK  a  jí  zřízený  orgán  kontrolní  rady.  V případě,  kdy  kontrolní  rada 

neshledá v oznámení žádné vady, postoupí ho Komora FAÚ. O probíhajících šetřeních jsou 

povinné osoby obecně povinny zachovávat mlčenlivost. Ta se ovšem nevztahuje na případy, 

kdy advokát sdělí tyto údaje klientovi, aby ho odradil od zapojení se do nedovolené činnosti. 

Posledním soubojem o prolomení mlčenlivosti advokáta byla bezesporu kontroverzní 

novela daňového řádu projednávaná v prvním čtvrtletí tohoto roku. V souvislostí s transpozicí 

Směrnice Rady (EU) 2016/2258, tzv. směrnice DAC 5 z anglického Directive on 

Administraive Co-operation (dále jako „směrnice DAC 5“) bylo opět v rámci jednání 

navrženo  snížení  rozsahu  advokátního  tajemství.  Zatímco  předchozí  směrnice  týkající  se 

spolupráce v daňových věcech byly do českého právního řádu promítnuty zákonem č. 

164/2013  Sb.,  o  mezinárodní  spolupráci  při  správě  daní,  neboť  jejich  cílem  bylo  právě 

umožnění  lepší  komunikace  orgánů  správy  daní  v různých  členských  zemích  navzájem, 
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směrnice DAC  5  byla  promítnuta  do  zákona  č.  280/2009  Sb.,  daňový řád.  Avšak  při 

předložení  novely  daňového  řádu  byl  prezentován  pozměňovací  návrh,  který  rozšířil  dosah 

DAC 5 i o záležitosti týkající se národní správy daní, nikoliv mezinárodní spolupráce. Tento 

návrh zakládá povinnost poskytnout informace advokátem v případech, kdy by měl jakýkoli 

finanční  úřad  podezření,  že  na  základě  zjištěných  skutečností  nesplnil  nebo  nebude  plnit 

jakýkoli  daňový  subjekt  svoji  daňovou  povinnost  ve  výši  přesahující  hodnotu  500 000  Kč. 

Advokát  by  pak  poskytnutí  daných  informací  zjištěných  na  základě  AML  zákona  nemohl 

správci daně odmítnout. 153 ČAK vyhodnotil situaci za tak vážnou, že by se tímto mohli kvůli 

příliš široké formulaci návrhu správci daně dostat i k takovým informacím, jako jsou detaily o 

rozvodu  klienta.154  Pirátská  strana,  která  s pozměňovacím  návrhem  přišla,  ale  toto  tvrzení 

negovala  s tím,  že  jejich  jediným  cílem  je  posílení  boje  proti  daňovým  únikům  a  větší 

transparentnost situací, kdy se klient skrývá při zakládání nových společností a uskutečňování 

finančních transakcí za advokáta, což mnohdy může vést k praní špinavých peněz.155 

Celý legislativní spor nakonec skončil kompromisem. Přijatá a dnes už i vyhlášená a 

účinná novela naplňuje požadavek DAC 5, kterým umožňuje správcům daně přístup 

k vybraným  údajům,  které  o  klientech  shromažďují  banky  a  další  ekonomické  subjekty. 

Hlasováním neprošla možnost požadovat po povinné osobě informace o elektronickém 

bankovnictví, jako je  IP adresa  nebo telefonní číslo použitého přístroje. 156  Vymezené  údaje 

mají  být  správcem  daně  využity  v  rámci  výměny  informací  při  mezinárodní  spolupráci  při 

správě daní, novela pak předpokládá jejich využití i v rámci tuzemské správy daní. Důvodem 

toho je, že není logické dělat rozdíly v přístupu k informacím mezi českými a zahraničními 

správci daně. 157 Pro členy  profesních komor, jako jsou například advokáti, bude  však platit 

speciální režim. Správce daně si od nich bude moci vyžádat pouze údaje pro účely 

mezinárodní  spolupráce  při  správě  daní,  a  to  pouze  skrze  Generální  finanční  ředitelství  na 

straně jedné a příslušnou profesní komoru na straně druhé, tedy nikoliv prostřednictvím jejich 

jednotlivých členů. 

                                                 
153 ČAK se brání dalšímu útoku na advokátní mlčenlivost. Bulletin advokacie [online]. 2018, (3), 2 [cit. 2018-07-
01]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/cak-se-brani-dalsimu-utoku-na-advokatni-
mlcenlivost?browser=full.  
154 Spory o advokátní mlčenlivost: novela daňového řádu ohrožuje důvěru klientů v právníky. Česká advokátní 
komora [online]. [cit. 2018-07-01]. Dostupné z: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18634. 
155 Spory o advokátní mlčenlivost: novela daňového řádu ohrožuje důvěru klientů v právníky. Česká advokátní 
komora [online]. [cit. 2018-07-01]. Dostupné z: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18634. 
156 MF ČR: Sněmovna schválila novelu daňového řádu. KRIZE15 [online]. [cit. 2018-07-01]. Dostupné z: 
https://krize15.cz/zpravy/clanek/mf-cr-snemovna-schvalila-novelu-danoveho-radu. 
157 Parlament ČR schválil novelu daňového řádu. Ministerstvo financí [online]. [cit. 2018-07-01]. Dostupné z: 
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2018/parlament-cr-schvalil-novelu-danoveho-ra-31997. 
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4.8 Zhodnocení současné úpravy 

V současnosti  platná  úprava  legalizace  výnosů  z trestné  činnosti  na  území  České 

republiky vychází ze čtvrté AML směrnice. Transponováním čtvrté AML směrnice se poprvé 

v českém právním řádu objevil institut skutečného majitele, který ukládá obchodním 

společnostem  a  dalším  entitám  povinnost  dokládat  svého  skutečného  majitele,  tedy  osobu, 

která  v konečném  důsledku  entitu  kontroluje  nebo  těží  z jejího  zisku.  Cílem  je  zabránit 

zneužívání anonymních struktur k nelegálním činnostem. 

Ačkoli  lze  ideu  za  důvodem  přijetí  úpravy  považovat  za  šlechetnou,  v praxi  celý 

systém zatím pořádně nefunguje. Důvodů pro to je hned několik. 

Zaprvé,  kvůli  neexistenci  donucovacích  sankcí  nejsou,  dle  mého  názoru,  obchodní 

společnosti a další entity dostatečně vedeny k zápisu do Evidence. Osvobození od soudního 

poplatku  se  nejeví  jako  dostatečný  stimulant,  a  tak  je  možné  očekávat,  že  ani  v roce  2019 

nebude  velké  množství  obchodních  společností  v Evidenci  zapsáno.  Ve  Velké  Británii,  kde 

byl rejstřík podobný Evidenci, nesoucí název People with Significant Control Register (dále 

jako „PSC“), zřízený již v roce 2016, z interních statistik vyplývalo, že i přes přísnější režim, 

než který se uplatní u nás, se k říjnu 2017 stále nezaregistrovalo kolem 130 000 obchodních 

společností,  to  činí  asi  3  %  z celkového  počtu  obchodních  společností  registrovaných  ve 

Velké  Británii.158  Společnosti,  která  se  nepodrobí  tamní  úpravě  a  nezaregistruje  se  do  PSC 

hrozí  pokuta,  popřípadě  i  až  dva  roky  vězení  vedení  společnosti.  Zatím  ale  nebyly  žádné 

sankce uloženy. Jak uvádí mluvčí britského obchodního rejstříku, cílem je donutit společnosti 

ke konformitě s novou úpravou spíš, než je trestně stíhat. Ve Velké Británii se také uvažuje o 

uveřejnění tzv. seznamu hanby, který by uváděl seznam všech společností, které se doposud 

nepodrobily úpravě.159 

Dalším  problémem,  který  je  nutné  zmínit,  je  nespolehlivost  údajů  uváděných  do 

Evidence. Informace v Evidenci nemusí být totiž ani aktuální, ani pravdivé, záleží pouze na 

entitě, co do Evidence nechá zapsat. Rejstříkové soudy nemají povinnost ověřovat pravdivost 

údajů, které jim jsou předloženy. Z toho důvodu je přirovnávána k obchodnímu rejstříku, ve 

kterém  je  často  také  možné  nalézt  pouze  historické  dokumenty  bez  aktualizace.160  Jedním 

                                                 
158 130,000 UK firms failed to sign up to a compulsory register revealing who controls Britain's wealth. Business 
Insider [online]. [cit. 2018-07-09]. Dostupné z: http://uk.businessinsider.com/130000-uk-companies-fail-to-sign-
up-to-people-with-significant-control-register-2017-10. 
159 Enforcing United Kingdom's PSC Register. Blueprint OneWorld [online]. [cit. 2018-07-09]. Dostupné z: 
http://blueprintoneworld.com/enforcing-united-kingdoms-psc-register/. 
160 VEJVODOVÁ, Alžběta. Údaje v evidenci skutečných majitelů firem nejsou spolehlivé. Právní 
rádce [online]. 2018, s. 2 [cit. 2018-07-09]. Dostupné z: https://pravniradce.ihned.cz/c1-66020360-udaje-v-
evidenci-skutecnych-majitelu-firem-nejsou-spolehlive. 
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z úřadů, který by měl Evidenci intenzivně využívat je FAÚ, ale jak ředitel FAÚ uvádí, i přes 

existenci Evidence, bude nutné nadále ověřovat předložené informace stejně jako doteď, a to 

skrze analytické nástroje nebo kontakty v zahraničí.161 

S nespolehlivostí dat v Evidenci potom souvisí i možnost právní fikce, která 

v případech, kdy se entitě nepodaří skutečného majitele dopátrat, popřípadě žádný skutečný 

majitel  splňující  zákonné  požadavky  nebude  existovat,  může  do  Evidence  být  uveden  jako 

skutečný majitel statutární orgán. Očekávám, že i toto by mohlo být do budoucna zneužíváno, 

neboť osoby, které budou chtít zůstat nadále utajeny, se prostě skryjí za statutárním orgánem. 

Je tedy zřejmé, že současná úprava nebude schopna efektivně fungovat a do budoucna 

je třeba na ní dále pracovat. K aktuální úpravě lze říci ve zkratce to, že Česká republika sice 

čtvrtou AML směrnici transponovala, ale kýžený efekt se nejspíše nedostaví. 

4.8.1  Navrhnutí změn úpravy 

Tato podkapitola se zabývá návrhy, jak by bylo možné změnit současnou AML úpravu 

týkající se zejména Evidence v České republice na lepší a efektivnější. 

Základem fungujícího rejstříku, na který se dá spolehnout, je že do něj zanesená data 

prošla verifikací třetí osoby. To by zajistilo fungující rejstřík, na který by se mohly spolehnout 

i úřady, a nebyly by jako v současnosti nuceny informace ověřovat z jiných zdrojů. Prověření 

dat hned na vstupu, tedy zápisu do Evidence, by jistě přineslo administrativní úlevu a ušetřilo 

čas.  Komu  ale  kontrolu  svěřit  je  diskutabilní.  Například  na  ostrově  Jersey  působí  speciálně 

vyškolené týmy agentů, které zapisované informace nezávisle kontrolují. 162 Uvědomuji si, že 

Jersey je pouze malý ostrov, ale bude nutné vzít si z něj příklad. Pokud data v Evidenci nejsou 

pravdivá ani aktuální, objevuje se otázka, jestli bylo vůbec nutné rejstříky skutečných majitelů 

zřizovat. 

S výše  nadepsaným  problémem  souvisí  úzce  i  aktuálnost  dat.  Bylo  by  jistě  vhodné 

zavést explicitní lhůtu na zápis změny v údajích o skutečném majiteli, aby byly entity nuceny 

změny zaznamenávat. Zároveň by jim totiž za nedodržení této lhůty hrozily finanční sankce. I 

toto opatření by pomohlo v budování důvěry v Evidenci. 

                                                 
161 VEJVODOVÁ, Alžběta. Údaje v evidenci skutečných majitelů firem nejsou spolehlivé. Právní 
rádce [online]. 2018, s. 2 [cit. 2018-07-09]. Dostupné z: https://pravniradce.ihned.cz/c1-66020360-udaje-v-
evidenci-skutecnych-majitelu-firem-nejsou-spolehlive. 
162 VEJVODOVÁ, Alžběta. Údaje v evidenci skutečných majitelů firem nejsou spolehlivé. Právní 
rádce [online]. 2018, s. 2 [cit. 2018-07-09]. Dostupné z: https://pravniradce.ihned.cz/c1-66020360-udaje-v-
evidenci-skutecnych-majitelu-firem-nejsou-spolehlive. 
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Jak bylo uvedeno výše, neexistenci sankcí také vnímám jako silný nedostatek a věřím, 

že  dokud  nebudou  entity  motivovány  hrozbou  minimálně  finanční  sankce,  do  Evidence  se 

nezapíšou,  popřípadě  uvedou  nepřesná  nebo  nepravdivá  data.  Věřím  tedy,  že  sankce  by 

v tomto případě měly být silně odstrašující. 

Evidence by měla být přístupná veřejnosti. To by mohlo zajistit další psychologický 

tlak na entity, zejména obchodní společnosti, aby udržovaly své údaje aktuální, a díky tomu 

působily věrohodně vůči svým klientům. Aby byly dodrženy požadavky na ochranu soukromí 

skutečných  majitelů,  měly  by  být  zároveň  s veřejností  Evidence  zajištěny  i  určité  výjimky, 

kdy  informace  nebudou  veřejnosti  z obhajitelných  důvodů  poskytnuty.  Dle  mého  názoru  je 

pro  tyto  výjimky  nejlepší  zvolit  systém  přezkumu  případ  od  případu  než  se  spoléhat  na 

obecně vymezené výjimky. S transponováním páté AML směrnice bude Evidence přístupná, 

v částečném rozsahu, veřejnosti. To hodnotím velmi kladně. 

Přístup  do  Evidence  by  neměl  být  nijak  zpoplatněn.  To  dokazuje  i  vývoj  ve  Velké 

Británii,  kdy  po  zrušení  poplatku  za  přístup  do  PSC  se  zvýšil  počet  vyhledávání  ze  6 

milionů163 na 2 miliardy 164 za rok. Z toho lze vyčíst, že o data je zájem, a i malý poplatek je 

schopný vytvořit dostatečnou bariéru. To je důležité zejména, pokud bychom se na Evidenci 

mohli spoléhat i například v běžném obchodním styku.  Je těžké si představit, že by fyzické 

osoby nebo menší podnikatelé byli ochotní pravidelně platit za přístup do Evidence, čímž by 

se opět snižovala její využitelnost.  

4.9 Dílčí závěr 

Tato  část  práce  se  věnuje  zakotvení  institutu  skutečného  majitele  v českém  právu. 

Jejím  cílem  je  představit  definici  skutečného  majitele  podle  AML  zákona,  včetně  institutu 

kontroly klienta, který s danou problematikou úzce souvisí. Dále se pak část věnuje Evidenci 

skutečných majitelů v České republice, popisuje, jak probíhá zápis do ní i získání výpisu, a 

zároveň představuje i další, ve světe fungující, systémy evidování skutečných majitelů. V této 

části jsou dále popsány některé možnosti využití institutu skutečného majitele v praxi. 

Poslední kapitola se pak zabývá zhodnocením stávající úpravy a navržením jejích změn do 

budoucna. 

                                                 
163 Annual Report and Accounts 2014/15. Companies House [online]. [cit. 2018-07-09]. Dostupné z: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/446159/Annua
l_Report_201415.pdf. 
164 Annual Report and Accounts 2016/17. Companies House [online]. [cit. 2018-07-09]. Dostupné z: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/633763/Comp
aniesHouse_AnnualReport_2017_web_version.pdf. 
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Úprava  skutečného  majitele  je  v České  republice  nová  a  nelze  od  ní  očekávat,  že 

nebude mít nějaké vady. V současnosti se ale zavedený systém Evidence jeví jako pro praxi 

téměř nepoužitelný. Je tedy nutné doufat, že do budoucna bude úprava zprecizněna a institut 

skutečného majitele se stane plnohodnotným nástrojem k odhalování a potírání praní 

špinavých peněz, financování terorismu a dalších škodlivých jednání. 
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Závěr 

Problematika boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se 

dotýká  mnoha  sfér  chodu  společnosti.  Vzhledem  k tomu,  že  praní  špinavých  peněz  a  s ním 

související  další  nezákonná  jednání  se  s rostoucí  globalizací  a  technologickým  pokrokem 

vyvíjejí  rychle  kupředu  a  stále  zdokonalují  své  postupy,  nezbývá  zákonodárcům  nic  jiného 

než se s nimi snažit držet krok. 

Tato  práce  se  věnuje  jednomu  z nově  zavedených  institutů  do  českého  práva,  a  to 

institutu skutečného majitele. Cílem práce bylo institut skutečného majitele nejen představit a 

zasadit ho do obecného rámce boje proti praní špinavých peněz, ale i na historických kauzách 

praní špinavých peněz prokázat jeho potřebnost, a následně vylíčit, jak je upraven na úrovni 

Evropské unie a na úrovni národní. Práce se pak věnuje i využívání institutu v praxi a snaží se 

upozornit na nedostatky, které jeho úprava přináší, a současně navrhnout změny pro budoucí 

zlepšení. 

K odhalení a následnému potrestání legalizace výnosů dojde přibližně pouze u 

každého  pátého  takového  případu.  Dobrým  příkladem  toho  jsou  historické  kauzy  uvedené 

v druhé části diplomové práce. Jen díky tomu, že došlo k udání advokátní kanceláře, která vše 

zosnovala, vyšly na povrch stovky dokumentů, některé staré i desítky let, všechny dokládající 

trestné  činy  praní  špinavých  peněz  nebo  daňové  úniky.  Na  takovýchto  případech  je  pak 

možné si uvědomit rozsah tohoto problému. Protože je odhalení velmi obtížné, je třeba hledat 

řešení  jinde.  Je  nutné  se  soustředit  na  prevenci  a  vytvořit  efektivní  nástroje,  které  budou 

sloužit zejména k represi těchto jednání, ale pomohou i k jeho odhalování. 

Jedním z těchto nástrojů by se měl stát právě institut skutečného majitele, který zadává 

povinnost obchodních korporací a jiných entit, jako jsou například nadace a svěřenské fondy, 

dokládat skutečného majitele – osobu, která entitu v konečném důsledku řídí, na ní vykonává 

vliv nebo je konečným příjemcem jejích zisků. Pokud takové osoby není, použije se právní 

fikce  stanovující,  že  skutečným  majitelem  bude  statutární  orgán  nebo  osoba  v obdobném 

postavení dané entity. 

Zatímco AML zákon sice stanoví, kdo je skutečným majitelem, postup jeho zjišťování 

ponechává  na  povinných  osobách  provádějících  kontrolu  se  záměrem,  že  doklady,  jaké 

prokazují skutečného majitele, se budou měnit v souvislosti s tím, jaká entita svého 

skutečného  majitele  dokládá.  AML  zákon  ale  stanoví  povinnou  součinnost  kontrolovaných 
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entit.  Pokud  kontrolovaný  klient  poskytnout  součinnost  odmítne,  může  to  být  důvodem 

odmítnutí obchodu nebo založení obchodního vztahu povinnou osobou. 

Pro usnadnění procesů zjišťování skutečného majitele byla zřízena Evidence 

skutečných  majitelů  –  informační  systém  veřejné  správy,  do  kterého  mají  povinnost  se 

v AML zákoně vyjmenované subjekty do uplynutí lhůty zapsat. Evidence byla zřízena k 1. 1. 

2018, a proto bude zajímavé sledovat, jak se se zápisem do ní obchodní korporace, které mají 

povinnost být do 1. 1. 2019 registrované, vypořádají. Za zápis totiž odpovídá sám zapisovaný 

subjekt a jím předložené údaje nepodléhají žádnému dalšímu ověření nebo kontrole ze strany 

státu.  Zároveň  není  zákonem  stanovena  ani  žádná  přímá  sankce  za  nezapsání  entity  do 

Evidence nebo za neaktualizování jejího zápisu, a tak nelze očekávat, že obchodní korporace 

budou udržovat údaje aktuální, ba dokonce pravdivé. 

Ačkoli  se  pro  Evidenci  našlo  využití  v mnoha  oblastech  práva  a  přístup  do  ní  byl 

zřízen orgánům veřejné správy, soudům, povinným osobám podle AML zákona a dalším, není 

do ní v současnosti vkládaná velká důvěra. To je způsobeno právě pochybami o kvalitě dat, 

která jsou do Evidence vnášena. Jinými slovy, je diskutabilní, nakolik je vůbec možné se na 

informace uvedené v Evidenci spolehnout, a dopadem toho bude to, že v blízké době budou 

výše  nadepsané  subjekty,  jako  je  například  FAÚ,  nuceny  údaje  o  skutečných  majitelích 

zjišťovat tak, jak to dělaly do té doby, než byla Evidence zřízena. 

I  Evropská  komise  si  je  vědoma  současné  nedokonalosti  úpravy,  a  proto  na  poli 

Evropské unie probíhají neustálé snahy k jejímu zlepšení. Od počátku července tohoto roku je 

účinná  pátá  AML  směrnice,  která  přinese  další  zpreciznění  úpravy,  spočívající  mimo  jiné 

v povinném  otevření  rejstříků  skutečných  majitelů  veřejnosti  a  jejich  společnému  propojení 

napříč členskými státy EU s cílem usnadnění činnosti zpravodajských služeb. Tato směrnice 

by měla být členskými zeměmi transponována do 10. ledna 2020. 

Zatím, co byly dokončovány práce na páté AML směrnici, byl Evropskou komisí už 

předložen i návrh šesté AML směrnice, která se pokusí co nejvíce sjednotit rozdílné úpravy 

různých  členských  států.  Odlišnosti  v národních  úpravách  mohou  způsobovat  problémy  při 

stíhání trestných činů s mezinárodním prvkem – co je trestné v jedné zemi, nemusí být trestné 

v druhé. Šestá AML směrnice tedy přinese jednotnou úpravu definice praní špinavých peněz, 

sjednotí seznam trestných činů, které lze označit za predikativní, a představí i systém sankcí 

ukládaných za legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to jak pro osoby 

fyzické, tak pro osoby právnické. Jednání o šesté AML směrnici jsou teprve v začátcích a je 

možné, že některé její části projdou dalšími, zejména zpřísňujícími, úpravami. 
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Snahy Komise o zefektivnění a zpřísnění úpravy můžeme jen vítat s otevřenou náručí. 

Boj  proti  praní  špinavých  peněz  bude  totiž  efektivní  jen  tehdy,  když  bude  mít  každá  země 

fungující  právní  úpravu,  na  jejímž  základě  mohou  orgány  činné  v trestním  řízení  odhalit  a 

předběžně eliminovat trestnou činnost související s praním špinavých peněz a financováním 

terorismu před tím, než způsobí škody státu nebo společnosti. To se samozřejmě neobejde bez 

koordinované  spolupráce  na  úrovni  Evropské  unie  a  ideálně  i  na  úrovni  globální,  aby  si 

případní pachatelé těchto trestných činů nemohli vybírat jurisdikci, kde trestný čin spáchají, 

na základě její slabé úpravy. 

Pro  to,  aby  si  Česká  republika  udržela  místo  mezi  vyspělými  zeměmi  efektivně 

bojujícími s riziky praní špinavých peněz, bude muset do budoucna nejen transponovat AML 

směrnice  přicházející  z EU,  ale  snažit  se  o  vytvoření  propojeného  a  účinného  právního 

systému,  na  který  se  bude  možné  spolehnout.  Přijímání  úpravy,  kterou  lze  v některých 

aspektech označit pouze za formální krok, nestačí. 
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Abstrakt 

Legalizace  výnosů  z trestné  činnosti  a  financování  terorismu  představují  závažné 

společenské problémy schopné zasáhnout jak do ekonomiky státu, tak do ekonomik 

jednotlivých domácností. Rostoucí globalizace a odstraňování překážek volného trhu výrazně 

ztěžují  odhalování  a  vyšetřování  těchto  trestných  činů.  Proto  dochází  v posledních  letech 

ke snaze o spolupráci při boji s praním špinavých peněz, jak na globální úrovni, tak na úrovni 

Evropské unie. Díky směrnicím Evropské unie, která neustále pracuje na zpreciznění úpravy 

proti praní špinavých peněz, udržuje i úprava České republiky krok s rychle se vyvíjejícími 

postupy pachatelů trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti. 

Tato  diplomová  práce představuje  jeden  z,  do  českého  práva  nově  zavedených, 

institutů, a to institut skutečného majitele. Tento institut se do zákona č. 253/2008 Sb. dostal 

v souvislosti  s transponováním  směrnice  EU  č.  2015/849  do  českého  právního  řádu.  Nově 

přináší povinnost obchodním korporacím, spolkům, svěřeneckým fondům, nadacím a dalším 

v zákoně uvedeným entitám dokládat v zákonem předvídaných situacích potvrzení o tom, kdo 

je jejich skutečným majitelem. Skutečný majitel se pak rozumí fyzická osoba, která 

v konečném důsledku subjekt ovládá nebo těží z jeho zisku. 

Institut skutečného majitele je nejprve zasazen do tematického celku praní špinavých 

peněz a financování terorismu. Rozebrán je i obecný koncept anonymity a v diplomové práci 

jsou  posouzeny  jeho  výhody  a  nevýhody.  Dále  jsou  probrány  historické  případy  legalizace 

výnosů z trestné činnosti, které vedly k přijetí současné úpravy, konkrétně se jedná o Panama 

a Paradise Papers. V dalších částech je podrobně rozebrána úprava EU skrze její jednotlivé 

AML směrnice a úprava česká, která je následně kriticky zhodnocena a jsou navrhnuty změny 

pro zlepšení úpravy. 
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Abstract 

Money  laundering  and  terrorist  financing  present  major  social  problems  that  can 

negatively impact economic growth of both, the state and the households. The ever-increasing 

globalization  and  the  trend  of  removing  barriers  to  the  free  market  make  it  harder  for  the 

authorities  to  detect  and  investigate  abovementioned  crimes.  That  is  why,  in  recent  years, 

efforts have been made to cooperate in the fight against money laundering, both globally and 

at  European  Union  level.  The  European  Union  keeps  constantly  improving  the  AML/CTF 

legislation.  Thanks  to  that,  the  Czech  Republic  can  keep  up  with  the  rapidly  evolving 

techniques the offenders come up with. 

This  thesis  present  one  of  the  new  legal  institutes  in  the  Czech  law  –  beneficial 

ownership.  The  idea  of  beneficial  ownership  came  from  the  Directive  2015/849  that  was 

implemented into the AML/CFT Act n. 253/2008. Under the Directive, corporates and other 

legal entities such as trusts will be required to maintain accurate and current information on 

their  beneficial  ownership.  Beneficial  owner  is  an  entity  that  enjoys  the  possession  and/or 

benefits of ownership (such as receipt of income). 

The first part of the thesis concerns the general anti-money laundering and combating 

financing of terrorism problematics. It also tackles the concept of ownership anonymity and 

aims  to  compare  its  benefits  and  drawbacks.  The  next  part  focuses  on  historical  cases  of 

money  laundering,  specifically  on  the  Panama  and  Paradise  Papers.  The  following  parts 

analyze the EU AML directives and the amended AML/CFT Act n. 253/2008. The 

legislations are examined critically afterwards, and some changes are proposed. 
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