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Abstrakt
Předmětem této práce je zpracování komplexního přehledu finančně-právních aspektů
boje proti praní špinavých peněz v České republice a zhodnocení efektivnosti tohoto
boje v praxi. Stanoveného cíle se práce snaží dosáhnout prostřednictvím analýzy
tuzemského a mezinárodního institucionálního základu, nastavených legislativních
opatření a jejich komparací, alespoň v základních hlediscích, s právní úpravou ve
Francii.

Abstract
The aim of this work is to give a comprehensive overview of the financial and legal
aspects of the fight against money laundering in the Czech Republic and to evaluate the
effectiveness of this fight in practice. The objectives are to be achieved through the
analysis of domestic and international institutional base, legislative measures and their
comparison, at least in the essential points, with the French legislation.
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Seznam použitých zkratek

AML

boj proti praní špinavých peněz

AMLZ

zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů

BIS

Bezpečnostní informační služba

ČNB

Česká národní banka

FATF

Finanční akční výbor proti praní špinavých peněz

FAÚ

Finanční analytický útvar MF

FIU

Finanční zpravodajská jednotka

III. AMLD

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, o předcházení
zneužití finančního systému k praní špinavých peněz

MF

Ministerstvo financí ČR

OPO

oznámení podezřelého obchodu

PEP

politicky exponovaná osoba

Tracfin

francouzská FIU

TZ

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ÚOKFK

Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální
policie a vyšetřování

ZOPH

zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších
předpisů

ZPMS

zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění
pozdějších předpisů
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Úvod

Předmětem této rigorózní práce je v současné době velmi aktuální problematika
boje proti praní špinavých peněz, respektive boje proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti. Na tuto oblast lze primárně nahlížet ze dvou rovin, z roviny finančně-právní
nebo trestně-právní.
Tato práce pojímá za svůj cíl rozbor a vysvětlení finančně-právních aspektů této
oblasti. Vzhledem ke skutečnosti, že mluvíme o fenoménu, který má destabilizující vliv
na legální ekonomiku, narušuje sociální stabilitu zemí a snižuje důvěru v jejich finanční
sektor, bude hlavním úkolem této práce zaměřit se především na boj proti praní
špinavých peněz, jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni a na otázku, zda jsou
opatření stanovená v České republice dostatečně efektivní.
V první kapitole se zaměřím na vymezení pojmu legalizace výnosů z trestné
činnosti a rizik, který tento fenomén přináší pro společnost. Pro pochopení
opodstatněnosti existence stávajících legislativních opatření v oblasti boje proti praní
špinavých peněz stručně nastíním jejich historický legislativní vývoj od jejich
prvopočátku až po současnost.
V další části podrobněji představím institucionální základ pro boj proti praní
špinavých peněz, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Nejdříve rozeberu
roli Finančního analytického útvaru Ministerstva financí, jeho postavení vůči zahraničí,
jeho legislativní pravomoci a postupy uplatňované pro boj proti praní špinavých peněz
v České republice, včetně zmínění konkrétních případů. Zároveň vysvětlím význam
působení dalších tuzemských institucí, které se na boji proti praní špinavých peněz
podílí a pro vytvoření komplexního přehledu představím i postavení institucí
mezinárodních.
V kapitole třetí budu svou pozornost směřovat na konkrétní legislativně
stanovená opatření pro zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů
z trestné činnosti, na jejich praktické uplatňování, výslednou efektivitu, identifikované
nedostatky a předpokládaný budoucí vývoj. V návaznosti na tuto část se také
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pozastavím nad problematickou úpravou omezení plateb v hotovosti, objasním její
provázanost s daným tématem a pokusím se navrhnout možné změny této úpravy.
Vzhledem k tomu, že boj proti praní špinavých je uplatňován v celosvětovém
měřítku a jeho jednotlivé finančně-právní aspekty lze z obecného pohledu hodnotit
pouze prostřednictvím srovnání jejich úpravy s úpravou v jiném státě, zaměřím se
v rámci páté kapitoly na komparaci úpravy boje proti praní špinavých peněz s úpravou
ve Francii. Detailní porovnání obou úprav by nicméně pro svoji rozsáhlost mohlo být
předmětem samostatné práce, proto se komparace dotkne pouze stěžejních oblastí.
Ke konci své práce uvedu názory de lege ferenda v návaznosti na plánované
přijetí nové evropské směrnice o předcházení zneužití finančního systému k praní
špinavých peněz.
Při zpracování této práce budu používat obvyklé metodologické přístupy,
konkrétně

metodu

historickou,

analytickou

a

z legislativního rámce účinného k 31. prosinci 2013.
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komparativní.

Vycházet

budu

I. Vymezení tématu a pojmu praní špinavých peněz

Fenomén českou legislativou oficiálně označovaný jako „legalizace výnosů
z trestné činnosti“, avšak známější spíše pod lidovým označením „praní špinavých
peněz“ v sobě zahrnuje různé metody, jimiž zločinci zakrývají zdroj, původ a vlastnictví
nezákonně získaných peněz a přeměňují je tím na peníze „čisté“ a sledovatelné.
Jednoduše řečeno se jedná o snahu zastřít původ prostředků pocházejících ze zákonem
reprobovaných aktivit. Praní špinavých peněz spočívá v jednání nebo v celé řadě
jednání, jako jsou převody, směny, prodeje, ukrývání, převážení, fingování obchodních
dokladů a další operace. Majetek je v konečném důsledku prezentován jako legální
příjem, nabytý v souladu se zákonem, jako například prodejem majetku, podnikáním,
výhrou, děděním či darem.
V českém právním řádu bychom však definici praní špinavých peněz hledali
marně, definici českého ekvivalentního pojmu legalizace výnosů z trestné činnosti,
nalezneme v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně
v jeho § 3 odst. 1, který stanoví, že: „Pro účely tohoto zákona se pod zmiňovaným
pojmem 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.“. Není přitom rozhodující, zda k takovému
jednání došlo nebo má dojít zcela nebo zčásti na území České republiky.
Z citované definice je zřejmé, že tato je obsahově širší než samotné praní
špinavých peněz, které se vztahuje jen na nelegálně získané peníze. Výnosem z trestné
činnosti se rozumí jakákoli ekonomická výhoda pocházející z trestné činnosti, jenž má
za cíl vzbudit zdání, že jde o legálně nabytý majetkový prospěch. Majetkovým
prospěchem se přitom chápe jakýkoli přírůstek do majetkové sféry pachatele, kromě
peněz může mít podobu cenných papírů, nemovitostí, movitých věcí či jiných
majetkových hodnot, např. pohledávky.
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Toto potvrzuje i odborná ekonomická literatura, když říká, že: „V současné době
nejuznávanější systém Mezinárodních účetních standardů (International Accounting
Standards – IAS), který se postupně transformuje v systém Mezinárodních standardů
vykazovaných informací finančního účetnictví (International Financial Reporting
Standards – IFRS), definuje výnos jako zvýšení ekonomického prospěchu, k němuž
došlo za účetní období, které se projevilo přírůstkem nebo zvýšením budoucího
prospěchu aktiv nebo snížením závazků a vedlo ke zvýšení vlastního kapitálu jiným
způsobem, než jsou vklady do vlastního kapitálu. Vymezení výnosu (Income) zahrnuje
výnosy z běžných činností (Revenues) i tzv. přínosy (Gains). Výnosy z běžných
činností jsou výsledkem běžné podnikatelské činnosti podniku a zahrnují např. výnosy
z prodeje, poplatků, úroků, dividend a nájemného. Přínosy představují ostatní položky,
které mohou, ale nemusí být výsledkem běžné podnikatelské činnosti, např. taková
zhodnocení, která se projevují při vyřazení dlouhodobých aktiv, nebo přínosy z dosud
neukončených

transakcí,

např. zhodnocení,

která

jsou

výsledkem

přecenění

obchodovatelných cenných papírů a zhodnocení, která se projevují zvýšením
vykazovaného ocenění dlouhodobých aktiv.“1.
V dnes již neplatném zákoně, který předcházel AMLZ, zákon č. 61/1996 Sb.
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, byl dokonce v § 1a
odst. 2 definován samostatně výnos, a to takto: „Výnosem podle tohoto zákona se
rozumí jakákoliv ekonomická výhoda z jednání, které vykazuje znaky trestného činu.“.
Termín praní špinavých peněz je rovněž často definován jako třífázový proces
převádění nelegálních prostředků, aby se jevily jako legálně nabyté.2 Těmito třemi
fázemi jsou:
1) umístění – placement
2) rozvrstvení, zahlazení stop – layering
3) integrace, repatriace – integration

1

HINDLS, Richard, Robert HOLMAN a Stanislava HRONOVÁ. Ekonomický slovník. 1. vyd. Praha: C. H. Beck,
2003
2
MELNIK, Steven. Anti-money-laundering responsibilities. The Practicing CPA. January 2002, 26, s. 1-3.

-5-

Ad 1) Umístění
V první etapě je pachatel vystaven největšímu riziku, musí totiž umístit
nelegálně získané finanční prostředky v hotovosti do finančního systému. Hlavním
důvodem k tomuto kroku je zejména ta skutečnost, že hotovostní prostředky povětšinou
tvoří velké objemy a manipulace s nimi budí značné podezření. Častou metodou bylo
členění prostředků na několik menších částek a jejich následné vkládání na bankovní
účet nebo na účet zprostředkovatele, např. makléře. Tato metoda, nazývaná jako
smurfing neboli šmoulování, byla velmi drahá a časově náročná, jelikož vyžadovala
zapojení nejméně pěti až patnácti lidí, kteří měli za úkol rozvést hotovost do různých
bank, nakoupit za ní šeky a finanční poukázky, ty pak následně zaslat na předem určené
místo a odtud byly teprve finanční prostředky převedeny na účet.
Dnes jsou již metody umístění mnohem propracovanější, finanční prostředky
jsou směňovány za jakýkoli produkt finančního trhu, např. za akcie, směnky, bankovní
šeky či obligace, následně jsou shromážděny a uloženy v jiné instituci. Častým jevem je
i zneužívání sektoru pojišťovnictví či stavebního spoření, kde se prostředky hotovostně
vkládají do finančního systému prostřednictvím životního pojištění, stavebního spoření
či penzijního připojištění.
Typickou finanční institucí využívanou v této fázi je pochopitelně banka.
V bankovním systému jsou nezřídka poskytovány velmi diskrétní služby a zároveň je
dnes pomocí bezhotovostního styku, např. za použití elektronického bankovnictví,
velice jednoduché převést finanční prostředky ve velmi krátkém časovém úseku do
různých zemí světa.

Ad 2) Rozvrstvení
Druhá je fáze, kdy propírač odděluje své výnosy od jejich nezákonného zdroje.3
Hlavní charakteristikou této etapy je očištění kapitálu, což spočívá v znepřehlednění
bankovních operací takovým způsobem, aby případný vyšetřovatel nebyl schopen

3

ROBINSON, Jeffrey. Pánové z prádelny špinavých peněz. 1. vydání. Praha : BIVŠ, 2009. s. 21
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zrekonstruovat celou podobu provedených transakcí, respektive se vůbec nedostal
k původu peněz.
Dochází

k rozličným

transakcím,

finanční

prostředky

jsou

například

bezhotovostně převáděny na různé účty, jež patří společnostem, které jsou buď fiktivní,
nebo jsou reálné, ale svou legální činnost směšují za úplatu s činností nelegální,
následně dochází k výběru hotovosti a k jejímu přesunu na jiný účet. Tyto účty se
samozřejmě nacházejí v různých bankách různých států, často jsou jimi země, kde je
striktně dodržováno bankovní tajemství a kladen důraz na mlčenlivost (např. tzv.
daňové ráje).

Ad 3) Integrace
Legalizované výnosy, které prošly oběma etapami a zastřely tak svůj původ, se
vracejí ve formě nezávadného a často již i zdaněného příjmu původnímu majiteli. V této
poslední etapě legalizace výnosů z trestné činnosti je ilegálně získaný kapitál po
rozsáhlých operacích zastírajících jeho původ zaváděn do hospodářství tak, aby vznikl
dojem, že byl získán cestou nezávadné obchodní činnosti. Vzhledem k tomu, že zde
dochází ke spojení či provázání dvou ekonomik, tj. legální a ilegální, je tato etapa
nazývána integrací.4
Vlastník takto získané prostředky využije dále podle svých potřeb k různým
druhům investic, například ke koupi nemovitostí, cenných papírů, zlata nebo k dalšímu
financování trestné činnosti.

4

BUDKA, I., DVOŘÁK, V., ZIMMEL, V., Risk produkovaný organizovaným zločinem, jeho legalizace
a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, Kriminalistika [online]. 2000, roč. 23, č. 4. Dostupné
z http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2000/00_04/budka.html
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V rámci vymezování zacílené problematiky, i přes její zaměření na
finančně-právní aspekty, nelze opomenout, že legalizace výnosů z trestné činnosti je
v ČR také trestným činem (§ 216 TZ), a to i v nedbalostní formě (§ 217 TZ). Paragraf
216 TZ obsahuje dvě skutkové podstaty, oddělené do dvou samostatných odstavců,
první podle § 216 odst. 1 písm. a) spáchá ten, kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby
bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu věci nebo jiné majetkové
hodnoty získané trestným činem, nebo jako odměna za něj, druhou naplní pachatel,
který jinému umožní spáchání takového trestného činu. Naproti tomu skutkovou
podstatu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti naplní pachatel, který jinému
z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci nebo jiné majetkové
hodnoty ve větší hodnotě, která byla získána trestným činem, nebo jako odměna za něj.
Nedbalostní forma legalizace výnosů z trestné činnosti je tedy trestná pouze ve vztahu
k věci nebo jiné majetkové hodnotě, jejíž hodnota je nejméně 50 000,- Kč (srov. § 138
odst. 1,2 TZ). Trestné je navíc dle § 367 TZ i nepřekažení trestného činu legalizace
výnosů z trestné činnosti.
V souvislosti s nahlédnutím do trestně-právní roviny nutno poznamenat, že
i odborná literatura trestního práva poukazuje na výše zmíněný širší význam legalizace
výnosů z trestné činnosti: „Zastíráním původu věci nebo jiné majetkové hodnoty se
především rozumí tzv. praní špinavých peněz, ale je zároveň širší, neboť se netýká jen
peněz, ale i dalších věcí a majetkových hodnot.“5
Zavedením

trestně-právní

odpovědnosti

právnických

osob

zákonem

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který nabyl
účinnosti k 1. lednu 2012, může trestné činy legalizace výnosů z trestné činnosti
a legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti spáchat i právnická osoba, jestliže
bude tento trestný čin spáchaný jejím jménem, v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti,
a to za podmínky, že tak jednal statutární orgán nebo člen statutárního orgánu dané
právnické osoby nebo jiná osoba oprávněná jednat jménem nebo za právnickou osobu,
osoba vykonávající řídící nebo kontrolní činnost nebo vykonávající rozhodující vliv na
řízení dané právnické osoby či zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při
plnění pracovních úkolů.
5

ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010
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Vzhledem k tomu, že předpokladem pro naplnění skutkové podstaty legalizace
výnosů z trestné činnosti je fakt, že věc nebo jiná majetková hodnota pochází
z trestného činu nebo je poskytnuta jako odměna za něj, je tento trestný čin logicky
navázán na jinou „zdrojovou“ trestnou činnost, zejména:
 Finanční podvody
 Krádež
 Korupce
 Obchodování s lidmi
 Nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami (včetně heroinu a
kokainu)
 Nedovolený obchod se zbraněmi
 Nedovolený obchod s alkoholem, tabákem či léčivy
 Vyděračství
 Kuplířství
 Padělatelství
 Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu
 Trestná činnost organizovaných zločineckých skupin
 Trestné činy proti životnímu prostředí (vč. pytláctví, nezákonná těžba dřeva,
obchodování s chráněnými živočichy, rostlinami)

První seriózní pokus o kvantifikování celosvětového ročního objemu
„vypraných peněz“ (tzv. Walker model) z roku 1995, vypracovaný australským
profesorem Johnem Walkerem, působícím v Centru pro nadnárodní prevenci
kriminality (Centre for Transnational Crime Prevention) při Univerzitě Wollongong,
indikoval číslo 2,85 trilionů dolarů.6

6

WALKER, John a Brigitte UNGER. Measuring Global Money Laundering: "The Walker Gravity Model".
Review of Law [online]. 2009-01-31, roč. 5, č. 2, s. - [cit. 2013-01-31]. Dostupné
z: http://www.degruyter.com/view/j/rle.2009.5.2/rle.2009.5.2.1418/rle.2009.5.2.1418.xml
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Na konci roku 2012 byl dokončen zatím nejaktuálnější projekt, který se zabýval
ekonomickou a právní účinností politiky boje proti praní špinavých peněz a financování
terorismu v 27 členských státech EU, nazvaný ECOLEF (Legal and Economic
Effectiveness of Anti Money Laundering and Combating Terrorist Financing Policy in
the 27 EU Member States). Na tomto tři roky trvajícím projektu se z pověření
Generálního ředitelství pro vnitřní záležitosti Evropské komise (DG Home Affairs)
podíleli experti na správní a trestní právo, ekonomové, kriminalisté a specialisté na
finanční záležitosti, převážně z Utrechtské univerzity v Nizozemsku za účelem garance
vytvoření komplexního výzkumu ohledně nastíněné problematiky ve všech členských
státech EU. Dle tohoto projektu se ročně ve světě vypere okolo 4,5 bilionů dolarů
(cca 85 bilionů Kč). Z toho nejvíce peněz se vypere ve Spojených státech amerických
a Kanadě, tj. přes 200 miliard dolarů ročně. V ČR se tato částka dle výsledků projektu
pohybuje přibližně okolo 2,5 miliardy dolarů (cca 47,25 miliard Kč) a tvoří 1,27 %
hrubého domácího produktu ČR.
Mezinárodní měnový fond zase hovoří o sumách v rozpětí 1,5 – 6,5 bilionu
dolarů ročně.
Mluvíme sice o číslech pouze predikovaných, zjistit konkrétní číslo vypraných
peněz ročně po celém světě je z podstaty věci nereálné, celosvětově se povede podchytit
pouze jednotky procent nelegálních operací, ale i navzdory tomu je zřejmé, že hrozba
praní špinavých peněz je pro světovou i domácí ekonomiku hrozbou nemalou. Jedná se
o trestnou činnost se zjevnými a dalekosáhlými ekonomickými účinky, která je schopná
ohrozit stabilitu finančního sektoru země. Prevence a boj proti praní špinavých peněz je
tedy nejen reakcí na morální aspekt, ale především na hospodářskou potřebu. Praní
špinavých peněz se tak dá zařadit mezi fenomény spíše finančního charakteru, nežli
trestního. Nejpřesnější označení se ale pro tento fenomén jeví „mezioborový s převahou
aspektů finančních“.
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I. 1 Historický exkurs

K porozumění vlastního problému, je potřeba znát alespoň jeho základní
historický vývoj. Ačkoliv to může znít frázovitě, odvětví praní špinavých peněz je
pravděpodobně tak staré, jako peníze sami. Snahy o legalizaci výnosů z kriminálních
aktivit zde byli od nepaměti. Primární principy praní peněz, jimiž byly a stále jsou skrytí, přesunutí a investování bohatství, na které má vlastnický nárok někdo jiný, se ve
světě objevovaly současně se vznikem obchodu či bankovnictví, určit konkrétní datum
vzniku tohoto odvětví je proto nemyslitelné.
Vznik pojmu praní špinavých peněz, tzv. „money laundering“, bývá přičítán
aféře Watergate ze sedmdesátých let minulého století.7 Někteří však kořeny tohoto
pojmu vidí v období prohibice ve Spojených státech amerických, tedy v letech 1920 až
1933. Je nepopiratelné, že v těchto letech bylo „vypráno“ enormní množství peněz.8
Američtí gangsteři v té době získávali značné sumy peněz v hotovosti z dovozu
a prodeje alkoholu a dalších nelegálních aktivit a potřebovali zakrýt jejich původ.
Častým řešením bylo smísit tyto prostředky s příjmy z veřejných prádelen a zde se
zřejmě také termín „praní peněz“ zrodil.
První reakcí na problém s praním špinavých peněz byl ve Spojených státech až
tzv. Bank Secrecy Act (BSA), tedy Akt bankovního tajemství, z roku 1970, který
stanovil požadavky na vedení záznamů a podávání zpráv o soukromých osobách,
bankách a jiných finančních institucích, byl navržen s cílem pomoci identifikovat
zdroje, objem, a pohyb měny a dalších finančních nástrojů, přepravovaných nebo
přenášených do nebo ze Spojených států, nebo uložených ve finančních institucích
a založil povinnost bankám, spořitelnám, úvěrovým a dalším finančním institucím
oznamovat hotovostní transakce přes 10.000 dolarů, identifikovat osoby provádějící tyto
transakce, a vést o nich řádné záznamy. Tato povinnost měla být splněna
prostřednictvím vyplnění tzv. hlášení o hotovostní transakci (označovaného v originále
jako CTR – Currency Transaction Report) pro Vnitřní finanční službu.
7
8

ROBINSON, Jeffrey. Pánové z prádelny špinavých peněz. 1. vydání. Praha : BIVŠ, 2009. s. 12
MULLER, Wouter H.; KÄLIN, Christian H.; GOLDSWORTH, John G. Anti-Money Laundering: International
Law and Practice. [West Sussex] : Wiley, 2007. s. 3
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Přestože 43 jinak solidních amerických bank muselo tehdy na pokutách zaplatit
dohromady 20 milionů dolarů, požadavek na hlášení transakcí bral ještě v roce 1985
málokdo vážně.9 Reakcí na tento fakt byl následně v roce 1986 Kongresem schválen
zákon proti praní špinavých peněz (Money Laundering Control Act ), který prohlásil
praní špinavých peněz za trestný čin, zakázal rozdělování transakcí pod částku
10 000 dolarů, aby se tím předešlo vyhýbaní se ohlašovací povinnosti. Zavedl také
občanské a trestní postihy pro případ porušování BSA a přikázal bankám vytvořit
a udržovat postupy k zajištění a kontrole dodržování ohlašovacích a archivovacích
požadavků stanovených v BSA.
K počínajícímu „trendu“ boje proti praní špinavých peněz se po roce 1985
přidávají i další země jako Velká Británie, Japonsko, Austrálie či Kanada. V roce 1988
se aktivně zapojuje i Organizace spojených národů přijetím Úmluvy o zákazu
nezákonného obchodování s omamnými a psychotropními látkami, známé také jako
Vídeňská konvence, která dokazuje, že mezinárodní boj proti praní špinavých peněz byl
v té době zaměřen především na výnosy z prodeje drog. Konvence nicméně obsahovala
návrh vydávání pachatelů praní špinavých peněz k potrestání i do zahraničí a zaváděla
povinnost trestně postihovat aktivity spojené s obchodováním s drogami, tedy i praní
špinavých peněz.
K opatřením proti praní špinavých peněz přistoupila i Evropa, z iniciativy Rady
Evropy byla dne 8. listopadu 1990 ve Štrasburku přijata Úmluva o praní, vyhledávání,
zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu (tzv. Štrasburská úmluva), doplněná v roce
2005 Úmluvou o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu
a o financování terorismu (tzv. Vídeňskou úmluvou). Pro signatářské země byla tato
úmluva přínosem zejména umožněním výměny informací o šetřených obchodech mezi
partnerskými jednotkami. Úmluva také stanovila povinnost přijmout legislativu, na
jejímž základě bude praní špinavých peněz nadále trestným činem a nastavila
povinnosti bank a jejich vymáhání.
Dá se tedy konstatovat, že 80. a 90. léta byla počátkem aktivního boje proti praní
špinavých peněz. K tomu, aby tento boj byl navíc efektivní, bylo zapotřebí nastavení
mezinárodních standardů k jednotnému postupu států v tomto boji. Představitelé
9

ROBINSON, Jeffrey. Pánové z prádelny špinavých peněz. 1. vydání. Praha : BIVŠ, 2009. s. 37
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skupiny G7 se proto na summitu v Paříži v roce 1989 rozhodli zřídit mezivládní orgán
pro potírání praní špinavých peněz, nazvaný „Financial Action Task Force on Money
Laundering“ (FATF), česky označovaný jako „Finanční akční výbor proti praní
špinavých peněz“. Cílem FATF bylo stanovit normy a podporovat účinné provádění
represivních i preventivních opatření pro boj proti praní špinavých peněz, financování
terorismu a dalších souvisejících hrozeb pro integritu mezinárodního finančního
systému. FATF tedy začal pracovat a dodnes aktivně pracuje na vytvoření potřebné
politické vůle k dosažení státních legislativních a regulačních reforem v těchto
oblastech.
Tento výbor již v roce 1990 přijal tzv. „40 doporučení FATF“, které jsou
považovány za mezinárodní standard pro oblast boje proti praní špinavých peněz a jsou
základním pilířem pro vypracování jednotlivých národních legislativ po celém světě. Po
teroristickém útoku v USA v září 2001, FATF přidal k těmto doporučením ještě dalších
9 tzv. „Zvláštních doporučení“, zaměřených na potírání financování terorismu.
Doporučení byla značně revidována v roce 2003 a naposledy v únoru 2012, kdy FATF
reagovalo na světový vývoj boje proti praní špinavých peněz aktualizováním svých
doporučení a jejich rozšířením o problematiku šíření zbraní hromadného ničení.
V rámci této aktualizace byly navíc speciální doporučení zahrnuty do přepracovaných
40 doporučení (viz více kapitola II. 2. 1).
Evropské společenství jako reakci na přijetí mezinárodních standardů přijalo dne
10. června 1991 směrnici Rady 91/308/EHS o předcházení zneužití finančního systému
k praní peněz, známou především jako AMLD (Anti-Money Laundering Directive).
Hlavními požadavky na členské státy zde byly:
 Zakázat praní špinavých peněz.
 Zavázat finanční sektor, aby zjišťoval totožnost svých klientů, archivoval
patřičné záznamy, zavedl vnitřní postupy pro školení svých pracovníků
a ochranu proti praní peněz a podával určeným orgánům oznámení o jakémkoli
podezření o možném praní peněz.
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Tato směrnice byla pouze jedenkrát novelizována, a to v roce 2001. Milníkem ve
vývoji boje proti praní špinavých peněz v rámci Evropské unie bylo přijetí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005, o předcházení
zneužití finančního systému k praní špinavých peněz, která je nazývána, vzhledem
k novele předchozí směrnice, jako III. AMLD, i přesto, že jde v této oblasti v ES/EU
fakticky o směrnici druhou. Podrobněji se této direktivě bude věnovat kapitola II. 2. 2.
Následujíce tuto směrnici byly vydány další stěžejní přepisy pro oblast praní
špinavých peněz v rámci EU, byly jimi:
 Směrnice Komise 2006/70/ES ze dne 1. srpna 2006, kterou se stanoví prováděcí
opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se
jedná o definici „politicky exponovaných osob“ a stanovení technických kritérií
pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta a o výjimku na základě
finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře.
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005,
o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící.
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne
15. listopadu 2006, o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních
prostředků.
V současné době10 je očekáváno v kontinuitě s revizí doporučení FATF
v únoru 2012, přijetí nové AML direktivy, která by měla zavádět některá nová opatření
proti praní špinavých peněz a financování terorismu, rozšiřovat spektrum povinných
osob a sladit evropské předpisy s nově nastavenými mezinárodními standardy.
Členským státům EU by po jejím přijetí měla být poskytnuta standardní dvouletá lhůta
pro její vnitrostátní implementaci.

10

K datu 31. prosince 2013.
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I. 1. 1 Vývoj boje proti praní špinavých peněz v ČR

Česká republika dne 18. prosince 1995 podepsala Štrasburskou úmluvu, která
pro ni vstoupila v platnost dnem 1. března 1997. S ohledem na nutnost splnění
požadavků z této mezinárodní smlouvy pro ČR vyplývajících, bylo žádoucí přijetí nové
legislativy, která by upravovala oblast boje proti praní špinavých peněz. Byl tedy
vytvořen první zákon zabývající se touto problematikou, zákon č. 61/1996 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění
souvisejících předpisů, s účinností od 1. července 1996.
Tento zákon kromě zavedení konkrétních povinností vybraných fyzických
a právnických osob, postupů při jejich provádění a kontrole, sankcí v případě neplnění
takových povinností a jiných opatření proti praní špinavých peněz, zmocňoval
Ministerstvo financí k vydání vyhlášky, jež měla stanovit název organizační složky,
která jménem ministerstva bude podle tohoto zákona působit. Vyhláška Ministerstva
financí ze dne 24. června 1996 o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi
tak zřídila specializovaný odbor – Finanční analytický útvar, civilní „finanční
zpravodajskou jednotku“ podle požadavků mezinárodního práva (podrobnosti viz
kapitola II. 1. 1), která ke dni účinnosti zákona č. 61/1996 Sb. zahájila svou činnost.
Předmětný zákon byl posléze jedenáctkrát novelizován, přičemž jedna z novel,
konkrétně ta provedená zákonem č. 284/2004 Sb.11, souvisela se vstupem ČR do EU
a realizovala harmonizaci s tehdy platným právem EU. Velký počet novel ale nakonec
zapříčinil značnou nepřehlednost a ztrátu systematičnosti, proto byl v roce 2008
nahrazen zákonem č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008, o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, s účinností k 1. září 2008.
Tento zákon zapracovává III. AMLD a směrnici Komise 2006/70/ES a zároveň
navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství, i proto je často
označován jako AML zákon.

11

ZÁKON ze dne 8. dubna 2004, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony.
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Současně byl zákonem č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, odpovídajícím způsobem upraven zejména zákon
o bankách, zákon o správě daní a poplatků, zákon o pojišťovnictví, devizový zákon,
zákon o platebním styku či zákon o České národní bance.
Na základě zmocnění tohoto zákona byla následně Českou národní bankou
vydána vyhláška č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008, o některých požadavcích na
systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, a v souvislosti se změnou devizového zákona,
vyhláška č. 280/2008 Sb. ze dne 31. července 2008, o směnárenské činnosti,
bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách.
Mezi zákony napomáhající v boji proti praní peněz lze navíc zařadit i zákon
č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- 16 -

II. Instituce podílející se na boji proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti

Základním předpokladem úspěchu v boji proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti je aktivní spolupráce institucí, které se na něm ať už ve větší či menší míře
podílejí. Tyto instituce lze rozdělit na dvě základní skupiny, a to na instituce v České
republice, jejichž působnost je vymezena zejména tuzemskou legislativou a na instituce
nadnárodní, které v této oblasti zaštiťují mezinárodní spolupráci a koordinaci boje proti
praní špinavých peněz a vytvářejí mezinárodní, případně unijní standardy.

II. 1 Nejvýznamnější tuzemské instituce

1) Finanční analytický útvar Ministerstva financí České republiky
2) Policie České republiky
a) Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie
a vyšetřování (ÚOKFK)
b) ostatní útvary
3) Povinné osoby dle § 2 AMLZ
4) Subjekty, od kterých může FAÚ vyžadovat informace
a) Policie České republiky
b) zpravodajské služby
c) orgány veřejné moci
d) správci daně
5) Subjekty v rámci provádění kontrolní činnosti
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a) Česká národní banka
b) správní úřady s působností nad dodržováním zákona o loteriích a jiných podobných
hrách
c) Česká obchodní inspekce

II. 1. 1 Finanční analytický útvar Ministerstva financí ČR

Krátká a výstižná definice Finančního analytického útvaru Ministerstva financí
ČR (FAÚ) může být dvojí, v prvé řadě se jedná o „centrální orgán pro sběr a analýzu
oznámení o podezřelých obchodech“ a v druhé řadě jde taktéž o „českou finanční
zpravodajskou jednotku“. Obě definice jsou správné, záleží pouze na tom, vůči jakému
adresátovi je tato definice směřována. Budeme-li se zabývat postavením FAÚ v ČR,
bude vhodnější použít definici první, naopak budeme-li prezentovat FAÚ vůči
zahraničí, použijeme zajisté variantu druhou.
Pro správné pochopení oné druhé definice je potřeba vysvětlit, co přesně je
pojmem „finanční zpravodajská jednotka“ myšleno, veřejnost a často i některá média
totiž zaměňují či ztotožňují FAÚ v návaznosti na tuto definici s Bezpečnostní
informační službou (BIS) jako zpravodajskou službou státu, tedy s orgánem s odlišnou
věcnou působností. Zmatečné se zdá být slovo „zpravodajská“, které mnohým evokuje
automaticky slovní spojení „zpravodajská služba“, což následně neodlišují od pojmu
„zpravodajská jednotka“, který není v ČR natolik automatizován, jelikož je pojmem
relativně novým.
Pojem „finanční zpravodajská jednotka“ je pojmem mezinárodním, běžně
užívaným pod zkratkou „FIU“ neboli „Financial Intelligence Unit“. Definici FIU lze
nalézt v základních dokumentech a předpisech týkajících se praní špinavých peněz
a financování terorismu, jimiž jsou např. standardy Egmontské skupiny (viz dále
kapitola II. 2. 3), Doporučení FATF č. 8, čl. 21 III. AMLD či čl. 2 rozhodnutí Rady
o způsobech spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami členských států
při výměně informací. V zásadě jsou tyto definice skoro identické, když stanovují, že
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FIU je vnitrostátní ústřední jednotkou odpovědnou či pověřenou přijímáním
sdělovaných/oznamovaných finančních informací týkajících se možného praní
špinavých peněz či financování terorismu, jejich analýzou a předáváním příslušným
orgánům. V ČR je taková jednotka pouze jedna a tou je právě FAÚ.
Naopak BIS je jednou ze zpravodajských služeb, kterými jsou i další orgány
v ČR,

jako

Úřad

pro

zahraniční

styky

a

informace

(ÚZSI)

a Vojenské

zpravodajství (VZ), a je dle § 2 zákona č. 153/1994 Sb., o Bezpečnostní informační
službě, ve znění pozdějších předpisů, státním orgánem pro získávání, shromažďování
a vyhodnocování informací důležitých pro ochranu ústavního zřízení, významných
ekonomických zájmů, bezpečnost a obranu České republiky.
FAÚ je tedy vůči zahraničí tzv. „česká finanční zpravodajská jednotka“ (Czech
FIU). První FIUs byly založeny začátkem 90. let v návaznosti na zvyšující se poptávku
po centrálním orgánu, který by přijímal, analyzoval a předával finanční informace za
účelem boje proti praní peněz. V následujících 10 letech se počet FIUs výrazně zvýšil
a v roce 2004 již neformální mezinárodní asociace sdružující Finanční zpravodajské
jednotky, tzv. Egmontská skupina, evidovala 94 členů. V roce 2003 FATF přijal
revidovaná doporučení na boj proti praní špinavých peněz, mezi kterými bylo
i doporučení explicitně vyžadující založení fungování FIU.12 V roce 2012 se počet FIU
v rámci Egmontské skupiny zvýšil na 127.
I přesto, že jednotlivá FIUs jsou členy Egmontské skupiny a mají tak nastavená
jednotná pravidla pro jejich fungování, liší se v mnoha ohledech. Širokou různorodost
uspořádání lze sumarizovat dle Egmontské skupiny a dle zprávy o Finančních
zpravodajských jednotkách vydané Mezinárodním měnovým fondem v roce 2004,
v základních 4 typech FIUs: administrativní typ, policejní typ, justiční typ a hybridní
typ.

12

GILMORE, William. Dirty Money: The Evolution Of Money-Laundering Counter- Measures. 2nd ed.
Strasbourg: Council of Europe Press, 1999. s. 103
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1) Administrativní typ
FIU tohoto typu je zpravidla součástí nějaké struktury nebo podléhá určité
supervizi. Nejčastěji je taková jednotka založena v rámci ministerstva financí nebo
centrální banky. V každém případě pak stojí mimo policejní a justiční orgány. Důvodem
k založení tohoto typu FIU je zejména snaha o vytvoření relativně nezávislého či
autonomního orgánu, jenž by sloužil jako prostředník mezi osobami, které mají
povinnost oznamovat podezřelé transakce, a orgány činnými v trestním řízení.
Nespornou výhodou tohoto typu FIU je, že díky své roli prostředníka mezi
finančním sektorem, který případné podezření z praní peněz detekuje, a policejní
složkou, která daný případ vyšetřuje, eliminuje možné přímé či nepřímé vazby, které by
se mohly mezi těmito dvěma sektory vytvářet a které by mohly mít vliv na konečné
vyšetřování případu. Administrativní FIU má jako „neutrální“ a specializovaný orgán
možnost důkladně posoudit, zda přijatá oznámení od finančního sektoru jsou opravdu
praním špinavých peněz nebo zda se jedná např. o daňový únik. Policejnímu orgánu pak
postoupí pouze takové oznámení, kde je důvodné podezření z praní špinavých peněz,
čímž mu ušetří nadbytečnou práci a zároveň jsou tím lépe chráněny citlivé informace
předávané finančním sektorem. V neposlední řadě má tento typ i snazší předávání
a celkovou výměnu informací se všemi typy FIUs a také má vzhledem ke svému
postavení větší předpoklad pro důvěru ze strany finančního sektoru.
Nevýhodou je fakt, že často tento typ jednotky nemá takové zákonné pravomoci
jako ostatní typy. Též hrozí, že zde může dojít k prodlevě při zajišťování prostředků či
zadržení podezřelého, jelikož FIU není orgánem činným v trestním řízení. Navíc nutno
podotknout, že tento typ je nejvíc náchylný k jeho možnému politickému zneužití.
Mezi země, které mají tento typ FIU se řadí vedle ČR např. Belgie, Bulharsko,
Francie, Kanada, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Spojené státy americké, Španělsko,
Ukrajina a další.
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2) Policejní typ
Již dle názvu je zřejmé, že tato jednotka je součástí policejní struktury, lépe
řečeno, že je součástí orgánu činného v trestním řízení. Díky svému postavení může
velmi

blízce

spolupracovat

s jinými

takovými

orgány,

jako

třeba

útvarem

specializujícím se na finanční kriminalitu a čerpat tak z poskytnutých informací
a zkušeností. V některých případech má taková jednotka možnost účastnit se i na
samotném vyšetřování. Navíc k výměně informací s jinými policejními typy může FIU
využít i policejní komunikační kanály, které mohou být pro tento účel efektivním
a hlavně rychlejším nástrojem.
Výhodou těchto FIU je možnost rychlého jednání v případě detekování praní
špinavých peněz a maximální využitelnosti získaných finančních informací. Většinou
mají tyto jednotky zákonnou pravomoc sami zastavit transakci a zmrazit finanční
prostředky. Jednodušší pro tyto jednotky je nesporně i přístup do databáze
shromažďující informace o pachatelích či komplexně o trestné činnosti, které mohou
samotné vyšetřování urychlit. A také již zmiňovaná využitelnost komunikačního kanálu
policie, jakým je např. Interpol.
Nevýhodou je ovšem to, že mnohdy dostupnost finančních informací závisí na
nutnosti zahájení vyšetřování. Tím je myšleno, že možnost vyžádání stěžejní informace
od finančního sektoru je často legislativně podmíněna již zahájeným trestním řízením.
Vezmeme-li v úvahu, že u administrativního typu je možnost vyžadování těchto
informací již na základě podezření z praní špinavých peněz, čímž mnohdy dochází
k tomu, že jsou detekovány i jiné trestné činy než legalizace výnosů z trestné činnosti,
zdá se být tato nevýhoda pro policejní typ FIU dosti limitujícím faktorem. Navíc u takto
„vyhraněného“ typu FIU hrozí, že se bude zaměřovat více na samotné vyšetřování než
na prevenci. V neposlední řadě je zde obava z faktu, že pro finanční sektor nebude
policejní typ FIU „důvěryhodným partnerem“ pro předávání informací.
Země, kde mají policejní typ FIU je např. Estonsko, Irsko, Island, Maďarsko,
Německo, Rakousko, Slovensko, Švédsko či Velká Británie.
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3) Justiční typ
Tento typ zřizován v rámci justiční struktury a nejčastěji pod jurisdikcí státního
zastupitelství, což se děje zejména v zemích, kde státní zastupitel má pravomoci jako
vyšetřovatel nebo dohlíží na policejní vyšetřování. Odhalení podezření z praní
špinavých peněz jsou v tomto případě postupovány přímo státnímu zástupci, který po
potvrzení domněnky může zahájit vyšetřování a bez zbytečných průtahů okamžitě
přistoupit k zajištění finančních prostředků.
Výhodou je v tomto případě fakt, že tento typ je vzhledem k jeho zařazení
v rámci justice nejméně rizikový, co se týče jeho případné politické neužitelnosti. Další
výhodou jsou rozsáhlejší zákonné pravomoci, jako je zajištění finančních prostředků,
zmrazení bankovních účtů, vedení vyšetřování a další a také předání informací přímo
vyšetřovacímu a žalujícímu orgánu.
Nevýhodou jsou možné problémy při výměně informací s jednotkami, které
nejsou justičního typu a stejně jako u policejního typu, je určitá vyhraněnost jistým
limitujícím a omezujícím faktorem, který může způsobovat jak opomenutí nezbytné
prevence, tak „přehlížení“ jiných trestných činů s praním špinavých peněz
souvisejících.
Tento typ je uplatňován např. na Kypru či v Lucembursku.

4) Hybridní typ
Hybridní typ je takový, jenž obsahuje různé kombinace typů výše uvedených.
Spojením prvků z jednotlivých typů si dotčené státy kladou za cíl vytvořit co
nejefektivnější systém boje proti praní špinavých peněz. Mezi tyto státy se řadí např.
Dánsko či Norsko.
FAÚ je součástí MF, i když je ze zákona útvarem detašovaným, tzn., fyzicky
i technicky od MF odděleným. Je tak prostředníkem mezi finančním sektorem a orgány
činnými v trestním řízení, a tedy typickým administrativním typem FIU.
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První výše zmíněná definice FAÚ - „centrální orgán pro sběr a analýzu
oznámení o podezřelých obchodech“, oproti tomu shrnuje hlavní náplň činnosti FAÚ.
FAÚ je především gestorem k opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v ČR,
zabývá se zejména přijímáním a analyzováním OPO, od roku 2006 je národním
koordinátorem pro uplatňování mezinárodních sankcí a v neposlední řadě také
kontrolním orgánem pro oblast opatření proti praní špinavých peněz, financování
terorismu a mezinárodních sankcí. Detailněji bude tato činnost rozebrána níže.
Organizační struktura FAÚ je v podstatě podobná jako u ostatních odborů MF.
Jedná se spíše o menší útvar o cirka čtyřiceti zaměstnancích, který je rozčleněn na čtyři
oddělení (viz níže).
Graf 1 – organizační struktura FAÚ13
Ředitel FAÚ

Sekretariát

Mezinárodní a
právní oddělení

Analytické
oddělení

Kontrolní
oddělení

Oddělení sběru a
zpracování dat

Postavení ani jmenování ředitele FAÚ není v současné době upraveno žádným
právním předpisem. Vychází se ze skutečnosti, že ředitel FAÚ je ředitelem odboru MF,
tudíž se pro jeho jmenování postupuje podle vnitřních předpisů MF. Ředitele FAÚ tedy
jmenuje a odvolává ministr financí, funkční období není nijak omezeno. Vzhledem
k tomu, že post ředitele FAÚ je systemizované místo v rámci MF, automaticky se
předpokládá, že navrhovaná osoba musí splňovat požadavky s tímto místem spojené,
tzn. bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání v oboru právní vědy, dosažení jazykové
zkoušky úrovně 2 a bezpečnostní prověrku na stupeň Tajné.

13

Vlastní zpracování.
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V dubnu 2013 vláda ČR schválila návrh zákona předložený ministrem financí,
kterým se mění AMLZ. V tomto návrhu se mimo jiné navrhuje, aby o jmenování
a odvolání ředitele FAÚ nově rozhodovala vláda jako kolektivní orgán, a to na základě
návrhu ministra financí, s účinností k 1. lednu 2014. Tento návrh však neprošel ani
prvním čtením Poslanecké sněmovny, vzhledem k jejímu rozpuštění v srpnu 2013.
Následný povolební vývoj a prezentovaný návrh koaliční smlouvy nicméně poukazuje
na vůli tuto vizi zrealizovat.
Ve státní správě by se jednalo o dost nestandartní postup, aby vláda jmenovala
a odvolávala ředitele odboru ministerstva financí, který je přímo podřízen příslušnému
ministrovi. Jako důvod k tomuto postupu je v důvodové zprávě ke zmiňovanému návrhu
zákona uváděno: „Dosažení větší nezávislosti ředitele FAÚ na jediném nadřízeném
ministrovi, aby se snížilo riziko ovlivňování jeho činnosti, která je jinak při plnění
povinností podle zákona „proti praní peněz“ na základě organizačního řádu ministerstva
prakticky autonomní.“14. Dle mého názoru by nicméně přijetí této novely k deklarované
větší nezávislosti příliš nepřispělo, a to z toho důvodu, že bude-li to nadále ministr, kdo
navrhuje konkrétní osobu na jmenování či odvolání, a bude-li mu tato osoba stále
odpovědná, nelze o nezávislosti v pravém slova smyslu mluvit.

Mezinárodní a právní oddělení se zabývá především otázkami legislativního
charakteru, zpracovává návrhy novel AMLZ, jehož je FAÚ gestorem, podává k němu
výkladová stanoviska, publikuje metodologie k plnění povinností dle AMLZ,
vypracovává připomínky k návrhům zákonů, které se dotýkají, ať už přímo či nepřímo
jeho činnosti či vede správní řízení. Důležitou součástí je i osvětová činnost, pořádání
konferencí a zastupování FAÚ v zahraničí. Zástupci oddělení se např. aktivně účastní
neformální Platformy finančních zpravodajských jednotek EU pořádané dvakrát do roka
Evropskou komisí, jednání Výboru Evropské komise pro prevenci praní peněz
a financování terorismu v Bruselu, a dalších mezinárodních aktivit, jakou bylo
kupříkladu zapojení se do výše zmíněného hodnocení členských států z hlediska praní
špinavých peněz projektem ECOLEF.

14

Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=971&CT1=0
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Dalším úkolem je zajištění uplatňování mezinárodních sankcí přijímaných za
účelem udržení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti
terorismu v souladu se ZPMS. Dle tohoto zákona má každý, u koho se nachází
„sankcionovaný“ majetek povinnost tuto skutečnost oznámit MF (FAÚ). Případnou
správu zajištěného majetku pak zajišťuje též FAÚ, až na některé zákonem stanovené
výjimky.
V rámci EU jsou v současné době uplatňována sankční opatření vůči více jak
dvaceti zemím a teroristickým organizacím. Tato opatření jsou vydávána kompetentním
orgánem ES/EU (Rady/Komise) ve formě nařízení, která jsou pro ČR přímo závazná.
Specifikum je zejména u sankcí vůči Íránu, kde je (zjednodušeně řečeno) stanovena
povinnost oznamovat hotovostní i bezhotovostní převody finančních transakcí nad
10.000 euro z a do Íránu a žádat o povolení u převodů finančních prostředků z a do
Íránu nad 40.000 euro. Příslušným orgánem v ČR pro přijímání a vyhodnocování těchto
oznámení a žádostí je právě FAÚ. V roce 2013 FAÚ přijalo 117 takových oznámení
a 95 žádostí, celkový objem všech detekovaných transakcí se pohyboval okolo 2 miliard
korun českých. V souvislosti s touto povinností jsou zároveň vedena správní řízení pro
jejich porušení, za rok 2012 bylo zahájeno 23 správních řízení, z nichž 10 bylo
skončeno uložením pokuty v řádech tisíců korun českých.

Za účelem dodržení mezinárodních standardů vypracovává oddělení také
metodické pokyny pro povinné osoby pro práci s předpisy o mezinárodních sankcích
včetně postupu při podezření na porušení mezinárodních sankcí a některé indikátory
možného financování terorismu.15
Kontrolní oddělení plní funkci kontrolního a správního orgánu pro správní dozor
nad plněním povinností stanovených povinným osobám AMLZ. Především se jedná
o kontrolu na místě u konkrétních povinných osob, a to buď náhodně vybraných, nebo
detekovaných na základě podnětů z šetření podezřelých obchodů od analytického
15

Metodický pokyn č. 1 Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ze dne 28. května 2012
určený povinným osobám k uplatňování mezinárodních sankcí zejména v souvislosti s financováním
terorismu. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-sankce/prehledsankci/informace-k-aktualne-ucinnym-predpisum-14100
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oddělení. Výkon správního dozoru v této oblasti navíc dle AMLZ provádí Česká
národní banka u povinných osob, vůči nimž vykonává dohled, tudíž se v plánu kontrol
zohledňuje i její plánovaná kontrolní činnost, aby se předešlo duplicitě kontrol.
Správní řízení, na rozdíl od předcházející úpravy AML v zákoně č. 61/1996 Sb.,
vede nikoli ten, který v rámci kontroly pochybení detekoval, ale vždy MF, respektive
FAÚ. Zjistí-li tedy ČNB v rámci kontroly skutečnosti, které by mohly souviset
s legalizací výnosů z trestné činnosti nebo financováním terorismu, bez odkladu o tom
informuje FAÚ a sdělí mu veškeré potřebné informace, na jejichž základě pak FAÚ
případně správní řízení zahájí. Kontrolní oddělení má v současné době pouze 5 členů,
což je vzhledem k několika tisícovému počtu povinných osob značně nepoměrné
množství a tento fakt se odráží i v počtu zkontrolovaných povinných osob za rok (viz
kapitola II. 1. 4).
Oddělení sběru a zpracování dat je technickou podporou celého útvaru
a zároveň oddělením starajícím se o povinnou archivaci dokumentů. Vzhledem k tomu,
že FAÚ je odděleno od MF i technicky, a podléhá speciální úpravě mlčenlivosti, je
agenda oddělení dosti rozsáhlá a podstatná. Specifikem je například spravování kanálu
MoneyWeb, zabezpečeného kanálu pro možnost komunikace s povinnými osobami,
které jej mají etablovaný, což jsou vzhledem k jeho nákladnosti hlavně větší úvěrové
instituce, zejména banky. Komunikace funguje z pohledu laického uživatele podobně
jako e-mail, avšak s vysokou mírou zabezpečení. Tento kanál je využíván především
k podávání OPO, výhodou je hlavně rychlost tohoto typu komunikace, která je pro
případné zastavení finanční transakce související s praním špinavých peněz naprosto
stěžejní. Stejným způsobem funguje i kanál MoneyWeb Lite určený pro komunikaci se
státními orgány, zejména Policií ČR. Jiným příkladem je spravování softwaru pro
identifikování klíčových souvislostí, určený pro vizuální analýzu dat a následnou
prezentaci výsledků, využívaným analytickým oddělením.
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Základním pilířem FAÚ je analytické oddělení, které tvoří cirka polovina
zaměstnanců útvaru. V rámci oddělení působí ještě specializovaná pracovní skupina
nazvaná „Daně“, která se zabývá výlučně praním špinavých peněz v souvislosti
s daňovými úniky, a která za tímto účelem úzce spolupracuje s Generálním finančním
ředitelstvím. Toto oddělení analyzuje přijatá OPO a následně tyto obchody šetří.
Definici podezřelého obchodu stanovuje § 6 odst. 1 AMLZ: „Podezřelým
obchodem se se pro účely tohoto zákona rozumí obchod uskutečněný za okolností
vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo
podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, anebo
jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat.“
V odstavci 1 tohoto ustanovení nalezneme dispozitivní výčet znaků podezřelého
obchodu, jimiž jsou:
 rychlé podezřelé obraty/převody
 nelogické transakce
 obchody se ztrátou
 podezřele jednající osoby
 prostředky

v provedených

transakcích

zjevně

neodpovídají

rozsahu

podnikatelské činnosti nebo majetkovým poměrům klienta
 převody majetku bez zjevného ekonomického důvodu
 zastírání nebo napomáhání zastřít totožnost skutečného majitele (použití
nastrčené osoby)
 pochybnost o pravdivosti získaných identifikačních údajů
 užívání účtu v rozporu s účelem jeho zřízení
 neúměrné množství účtů
Naopak u odstavce 2 se jedná o kogentní ustanovení, které vymezuje, že
o podezřelý obchod jde vždy, pokud
1) je klientem nebo skutečným majitelem sankcionovaný subjekt,
2) je předmětem obchodu sankcionované zboží nebo služby,
3) klient se odmítá podrobit kontrole nebo odmítá uvést identifikační údaje osoby,
za kterou jedná.
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Oznamování podezřelých obchodů je jednou ze základních povinností
povinných osob podle AMLZ, postup při zjištění podezřelého obchodu je upraven
v hlavě III AMLZ. Jestliže povinná osoba zjistí v souvislosti se svou činností podezřelý
obchod, musí podle § 18 odst. 1 AMLZ nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne jeho
zjištění tuto skutečnost oznámit Ministerstvu financí, respektive FAÚ.
Pokud povinná osoba vykonává více oborů činnosti, které ji určují za povinnou
osobu, pak by měla přijmout taková vnitřní organizační opatření, aby i v případě, kdy
teprve v souvislostech vzniklých propojením informací z těchto různých oborů její
činnosti vyplynou skutečnosti, které by mohly nasvědčovat praní peněz nebo
financování terorismu, bylo OPO podáno, a aby obsahovalo všechny relevantní
informace, které má povinná osoba k dispozici.16 V opačném případě by na základě tzv.
kolektivního vědomí mohla být předmětem postihu pro nesplnění oznamovací
povinnosti.
Předmětné oznámení by mělo být podáno co nejdříve, lhůta je stanovena jako
nejzazší termín. Ve většině případů je podezřelý obchod detekován při jeho přípravě či
realizaci, ale možná je i varianta detekce ex post, z tohoto důvodu je jako počátek lhůty
nastaven okamžik zjištění podezřelého obchodu. Povinné osoby by obchod měly
vyhodnotit jako podezřelý vždy, pokud jsou naplněny parametry stanovené v § 6 odst. 2
AMLZ. Příkladný výčet podezřelých obchodů je v odstavci 1 téhož paragrafu, úplný
výčet znaků podezřelých obchodů však vzhledem k neustálému vývoji typů nekalých
praktik vedoucích k praní špinavých peněz nelze stanovit. Každá povinná osoba má
s ohledem na typ její činnosti a na její velikost stanoveny vlastní postupy
vyhodnocování podezřelosti uskutečňovaných obchodů.
Samotné

oznámení

musí

obsahovat

zákonem

stanovené

náležitosti,

tj. identifikační údaje oznamovatele podezřelého obchodu, identifikační údaje toho,
koho se oznámení týká, identifikační údaje všech dalších účastníků obchodu, které má
v době podání povinná osoba k dispozici, popis předmětu a podstatných okolností
podezřelého obchodu a jakékoli další informace, které by mohly s podezřelým
obchodem souviset a jsou významné pro jeho posouzení z hlediska opatření proti praní
špinavých peněz a financování terorismu, informaci o provedení či odložení obchodu
16

TVRDÝ, Jiří a Adriana BÁRTOVÁ. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu a předpisy související: komentář. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009, xiv, 501 p. ISBN
80-740-0099-0.
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a kontaktní údaje. Neuvádí se zde však jméno osoby, která podezřelý obchod zjistila.
K podrobným požadavkům na obsah oznámení zveřejnilo FAÚ na svých internetových
stránkách „Metodický pokyn pro podávání oznámení o podezřelém obchodu“17.
Nastane-li situace, že se předmětné oznámení týká zároveň majetku, na který se
vztahují mezinárodní sankce podle ZPMS, musí povinná osoba na tuto skutečnost
upozornit a uvést popis majetku, jeho aktuální umístění, údaje o vlastníkovi, pokud jsou
mu známy a informaci, zda nehrozí bezprostřední nebezpečí poškození, znehodnocení
nebo užití tohoto majetku v rozporu se zákonem. Zároveň tak povinnost uloženou § 10
odst. 1 ZPMS splní jediným podáním MF.
Pokud by zjistilo, v souvislosti se svou činností, podezřelý obchod více
povinných osob společně, postačí, pokud oznámení provede jedna z nich a uvede, za
které další konkrétní povinné osoby oznámení podává.
Podezřelý obchod může povinná osoba dle svého uvážení oznámit buď písemně
doporučeným dopisem nebo ústně do protokolu v místě určeném po předchozí domluvě.
Další možnou variantou je užití již zmiňovaného MoneyWebu, tedy elektronické cesty
zajišťující zvláštní ochranu přenášených údajů. Jiný způsob elektronického podání není
přípustný, jelikož obsah oznámení je většinou důvěrného charakteru, případně mnohdy
je obsahem i informace podléhající zákonem stanovené mlčenlivosti, jako je tomu
například u bankovního tajemství. Oznámení lze podat kdykoli, bez ohledu na to, zda je
pracovní den či zda jsou úřední hodiny. Za tímto účelem FAÚ zajišťuje nepřetržitou
službu k příjmu OPO a k jejich operativnímu šetření.
Zvláštní režim pro podávání OPO je v AMLZ stanoven pro auditory, účetní,
soudní exekutory, daňové poradce, advokáty a notáře, kteří toto oznámení podávají
FAÚ prostřednictvím příslušné profesní komory. Zákon navíc u těchto profesí připouští
výjimku z povinnosti oznamovat podezřelý obchod za účelem ochrany práv klientů.
Příslušná komora přezkoumává přijatá oznámení pouze z toho hlediska, jestli jsou
splněny všechny zákonem požadované náležitosti, a zda dané oznámení není v rozporu
s příslušným ustanovením zákona, u advokátů a notářů se jedná o § 27 odst. 1 a 2,
u ostatních zmiňovaných profesí o § 26 odst. 1 AMLZ.

17

Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovanitero/oznameni-podezreleho-obchodu
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Počet přijatých oznámení za rok se v posledních letech pohybuje okolo 2000,
přes 85% všech oznámení je zasíláno bankami, a to buď MoneyWebem u větších bank,
nebo písemně.
Graf 2 – statistika počtu přijatých oznámení18
Rok

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Přijato celkem OPO 95

Rok

1186 956

1699 1917 1750 1264 1970 3267

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Přijato celkem OPO 3404 3480 2048 2320 2224 1887 1970 2191 2721

Přijetím OPO začíná stěžejní činnost FAÚ, a to analýza a následné šetření tohoto
oznámení experty na analytickém oddělení. FAÚ je odborným a kompetenčně
vybaveným orgánem státní správy, který je schopen za pomoci informací z různých
zdrojů včetně těch zahraničních potvrdit či vyloučit, zda se jedná o legalizaci výnosů
z trestné činnosti, a postoupit výsledky svého šetření příslušným orgánům k dalšímu
šetření. K této činnosti má FAÚ k dispozici značné množství zákonných nástrojů a
vybudovanou úzkou spolupráci s dalšími orgány státní správy.
V prvé řadě má FAÚ dle § 24 AMLZ oprávnění požadovat po povinných
osobách (viz kapitola II. 1. 3) veškeré informace a doklady o transakcích, které
analyzuje. Toto ustanovení v sobě tedy zahrnuje i prolomení bankovního tajemství.
FAÚ má na základě § 30 AMLZ ještě další možnosti získávání informací. Má
oprávnění vyžadovat relevantní informace od Policie ČR, zpravodajských služeb
a orgánů veřejné moci, a to i navzdory tomu, že by požadovaná informace podléhala
mlčenlivosti podle zvláštního zákona nebo byla chráněna určitým stupněm utajení podle
zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnosti způsobilosti,
ve znění pozdějších předpisů.
Má i pravomoc vyžadovat daňové informace, prolomení daňové mlčenlivosti
vůči FAÚ je úplné, pro všechny informace z daňového řízení a pro všechny správce
jednotlivých typů daní. Není přitom potřeba ze strany FAÚ žádost nijak odůvodňovat.
18

Vlastní zpracování. Zdroj: FAÚ.
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Ex lege jsou FAÚ pro výkon jeho působnosti poskytovány ministerstvem vnitra:
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o obyvatelích,
c) z informačního systému cizinců údaje o cizincích,
d) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné
číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenech b) nebo c).
V neposlední řadě má FAÚ možnost vyžadovat na základě § 33 AMLZ potřebné
informace od zahraničních orgánů a mezinárodních organizací se stejnou věcnou
působností.
Zřetelným shrnutím celé situace ohledně podávání OPO a možností při jejich
analyzování je níže uvedené schéma.

Obrázek 1 : Fáze oznamování a analýzy19
• Policie
• zpravodajské služby
• orgány veřejné
moci

Podávání OPO

VYBRANÉ PROFESSE

PO
(uvedené v § 2
- mimo vybraných
profesí)

audito ři / daňoví
poradci

právníci /
notáři

komory

Zahraniční FIU

komory

Daňová / celní
správa

§24

19

Report on Fourth Assessment Visit, Anti-Money Laundering and Financing of Terrorism, Czech Republic;
Dostupný z: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round4/CZE4_MER_MONEYV
AL(2011)01_en.pdf
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Mimoto FAÚ zahájí šetření podezřelého obchodu také v případě, že obdrží
oznámení od zpravodajské služby nasvědčující uskutečnění podezřelého obchodu.
Zahájit šetření může FAÚ i na základě vlastního šetření z jakéhokoli jiného podnětu
včetně výsledků vlastní kontrolní činnosti, nicméně tato varianta je vzhledem
k personálním kapacitám využívána v malém rozsahu.
Po přijetí OPO předává ředitel FAÚ toto oznámení vedoucímu analytického
oddělení, který ho podle pracovního vytížení jednotlivých analytiků přidělí konkrétnímu
pracovníkovi. Analytik má nanejvýš dva měsíce na to, aby provedl a ukončil analýzu
případu a reportoval jej zpět vedoucímu oddělení společně s návrhem na další postup.
Vedoucí jej pak předloží řediteli FAÚ. Ve zvláště složitých případech si může analytik
vyžádat prodloužení lhůty.
Podá-li však povinná osoba OPO v tzv. „režimu 24“, tedy hrozí-li nebezpečí, že
bezodkladným splněním příkazu klienta by mohlo dojít ke zmaření nebo podstatnému
ztížení zajištění výnosu z trestné činnosti nebo prostředků k financování terorismu,
a povinná osoba odloží splnění příkazu klienta v souladu s § 20 AMLZ, má FAÚ na
šetření takového oznámení pouze 24 hodin od jeho podání, tato lhůta se počítá
v hodinách. Jedná se tedy o dočasné zajišťovací opatření, po dobu 24 hodin nesmí
banka příkaz klienta provést, majetek, jehož se příkaz klienta týká, musí vhodným
způsobem zajistit proti manipulaci, která by byla v rozporu s AMLZ a zároveň za
účelem předejití případného maření vyšetřování nesmí o OPO klienta informovat (§ 38
odst. 1 AMLZ).
Lhůtu 24 hodin je možné v odůvodněných případech rozhodnutím FAÚ
prodloužit na 72 hodin. Rozhodnutí o odkladu splnění příkazu klienta nebo o zajištění
majetku nabývá právní moci jeho vyhlášením, které lze provést ústně, telefonicky,
telefaxem nebo elektronicky, vždy je však doručován povinné osobě stejnopis
vyhotovení. Lhůta se u odkladu splnění příkazu klienta počítá od přijetí OPO FAÚ,
v případech, kdy FAÚ rozhoduje o odložení splnění příkazu klienta nebo o zajištění
majetku u povinné osoby, která předmětné oznámení nepodávala, ale u které se tento
majetek nachází, počíná lhůta okamžikem vyhlášení. V onom druhém případě má
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dotčená povinná osoba povinnost obratem sdělit FAÚ, že vykonala rozhodnutí
a potvrdit čas, od něhož se počítá běh stanovené lhůty.
Ze základních zásad činnosti správních orgánů uvedených ve správním řádu
vyplývá, že FAÚ by mělo zajištění využít na dobu nezbytně nutnou. K okamžiku, kdy
pominou důvody k zajištění majetku, tedy vyplyne, že příslušná transakce nesouvisí
s trestnou činností, je FAÚ povinný zrušit opatření rozhodnutím. Pokud FAÚ dospěje
k závěru, že jde o prostředky získané z trestné činnosti, podá oznámení orgánu činnému
v trestním řízení (o čemž včas povinnou osobu informuje), lhůta zajištění se tak
prodlouží o další 3 dny, pokud orgán činný v trestním řízení do konce této lhůty
nerozhodne o odnětí nebo zajištění předmětu podezřelého obchodu.
Pokud FAÚ nepodá trestní oznámení, zajištění končí uplynutím lhůty. V každém
případě maximální doba zajištění, včetně lhůty k rozhodnutí pro orgány činné v trestním
řízení, činí 6 kalendářních dní.
Odpovědnost za škodu vzniklou neprovedením příkazu klienta přebírá stát.
Podle § 13 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších
předpisů, stát odpovídá za škodu nesprávným úředním postupem, přičemž takovým
postupem je také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem
stanovené lhůtě. V tomto případě lze předpokládat, že by stát odpovídal za škodu
v okamžiku, kdy by FAÚ odložil transakci klienta povinné osoby a následně podal
trestní oznámení, aniž by byly naplněny znaky podezřelého obchodu. Souladně s tímto
názorem judikoval i Městský soud v Praze jako soud odvolací v rozsudku č.j. 22 Co
372/2013 – 97, když žalobcům nepřiznal požadovanou náhradu škody, vzniklou
omezením dispozice s finančními prostředky ze strany ministerstva financí a Policie
ČR, mimo jiné konstatováním, že: „Nebyl prokázán nesprávný úřední postup na straně
ministerstva financí, spočívající v tom, že by nebyly naplněny znaky podezřelého
obchodu, a že by tedy došlo k odložení výše uvedené transakce a trestnímu oznámení ze
strany FAÚ nikoli v souladu se zákonem.“20.

20

Skutkový stav byl v daném judikátu posuzován ještě podle původního AML zákona č. 61/1996 Sb.,
nicméně co se týče zajišťovacího institutu, zůstala úprava prakticky nezměněná. Obdobně bylo v dané
věci judikováno také Nejvyšším soudem v rozsudku sp. zn. 25 Cdo 479/2007.
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Na prováděné šetření má analytické oddělení tedy vícero lhůt v závislosti na
typu OPO a jeho závažnosti. V rámci šetření využívá veškeré zákonné zdroje k rozkrytí
nezákonného původu majetku, analyzuje prostřednictvím interní databáze útvaru, zda
nedochází k propojení s jinými případy, subjekty či osobami, dotazuje se do zahraničí,
pokud je to potřeba. V případě šetření oznámení v režimu 24 má možnost dotazovat
zahraniční zpravodajské jednotky pomocí tzv. „urgent request for information“, tedy
urgentní žádostí o informace. Zahraniční zpravodajská jednotka by v takovém případě
měla zaslat požadované informace za méně než 24 hodin.
Komunikace

s ostatními

zpravodajskými

jednotkami

probíhá

v ČR

prostřednictvím Egmont Secure Webu, elektronického zabezpečeného komunikačního
kanálu. Tento komunikační prostředek má k dispozici každá zpravodajská jednotka,
která je členem Egmontské skupiny (více viz kapitola II. 2. 3). V rámci EU taková
komunikace probíhá také prostřednictvím tzv. FIU netu, ČR však pro nákladnost
spojenou s jeho užíváním od uzance tohoto kanálu ustoupila. V současné době je ale
jediným členským státem, který není na FIU net připojen. EU aktuálně uvažuje
o přesunutí FIU netu pod komunikační kanál Europolu, čímž by mohlo dojít ke snížení
nákladů a k rozšíření oblasti využití FIU netu. Z těchto důvodů ČR opětovné připojení
se na tuto síť nevylučuje.
FAÚ samozřejmě poskytuje recipročně na žádost odpovědi pro dotazující
zahraniční jednotky, navíc zjistí-li během šetření informaci, která by mohla být
zajímavá pro šetření v dotčeném státě, tuto informaci mu bez prodlení zašle ve formě
spontánní informace. Tento druh informací dostává ČR i ze zahraničí, v největší míře ze
Slovenska. Tyto informace mohou být díky propojení s informacemi v databázi FAÚ
rovněž spouštěcím faktorem pro šetření podezřelého obchodu.
Po samotném šetření vyvstává vícero možností dalšího postupu. Jednak
možnost, která již byla zmiňována, to znamená, dojde-li FAÚ k závěru, že se jedná
o legalizaci výnosů z trestné činnosti či financování terorismu, podá trestní oznámení
orgánům činným v trestním řízení. Trestní oznámení může podat, pokud má k dispozici
dostatek informací, i o jakémkoli predikativním trestném činu k praní špinavých peněz.
Tento okamžik lze označit jako milník mezi finančně-právní a trestně-právní rovinou.
Podáním trestního oznámení se dále šetření případu s podezřením na praní špinavých
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peněz řídí normami trestního práva, pouze uvedená třídenní lhůta u zajišťovacího
opatření plyne z AMLZ.
Zjistí-li FAÚ informace významné pro daňové orgány, informuje o těchto
zjištěních Generální finanční ředitelství, nastaveným standardem je zároveň v kopii
zaslat takovou informaci věcně příslušnému finančnímu úřadu. Ukáže-li se, že zjištěné
informace jsou relevantní pro celní orgány, jsou tyto postoupeny Generálnímu
ředitelství cel.
Není-li obchod shledán jako podezřelý, respektive nejedná-li se dle závěrů
šetření o výnosy z trestné činnosti, není-li výsledek relevantní ani pro daňové či celní
orgány nebo pro jinou zahraniční zpravodajskou jednotku, ukládá se případ ad acta.
Informace přijaté v rámci OPO jsou zaneseny v databázi FAÚ pro jejich případné
využití v budoucnu. Častým jevem je situace, kdy je obchod shledán šetřením jako
legální, ale v návaznosti na nově obdržené skutečnosti se stává důležitým důkazem
k prokázání trestné činnosti v jiné kauze. Právě proto, že u legalizace výnosů z trestné
činnosti jde především o zastření nelegálního původu pomocí všech k tomu dostupných
prostředků, můžou až souvislosti ukázat, že výnos byl získán z trestné činnosti. Mnohdy
se proto podezřelou stává až řada na první pohled legálně se jevících transakcí.
Po ukončení šetření také FAÚ poskytuje zpětnou vazbu povinným osobám, které
OPO učinily.
Graf 3 – statistika předávání informací FAÚ21
Rok

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podaná trestní oznámení

78

191

296

256

429

547

Informace předané GFŘ a GŘC

135

182

639

747

881

1204

Spontánní informace do zahraničí

-

-

33

122

83

51*

Spontánní informace ze zahraničí

-

-

52

140

107

80*

Dožádání do zahraničí

59

72

77

123

130

117*

Dožádání ze zahraničí

165

142

136

191

191

106*

*K datu 31. srpna 2013.

21

Vlastní zpracování. Zdroj: FAÚ.
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Z údajů zveřejněných FAÚ ve výročních zprávách a zanesených do tabulky výše
je zřejmé, že počet podaných trestních oznámení se každým rokem od účinnosti nového
AMLZ zvyšuje, stejně jako počet informací předaných GFŘ a GŘC. Spolupráce se
zahraničím, ať už ve formě spontánních informací nebo dožádání je též na vzestupu.
Faktorem vysvětlujícím tento nárůst je zejména personální posílení analytického
oddělení v roce 2010 a rozvinutí užší spolupráce jednak s povinnými osobami, tedy
hlavně většími bankami, a jednak i s Policií ČR, daňovými a celními orgány.
Zajímavým údajem souvisejícím s vyšetřováním podezřelých obchodů je
samozřejmě i celková výše zajištěných prostředků FAÚ. Statistika o výši zajištěných
finančních prostředků se vede až od roku 2009, před tímto datem sice statistika vedena
byla, ale pouze o výši finančních prostředků, které byly předmětem podání trestních
oznámení, což nemá vypovídající hodnotu ve vztahu k reálně zajištěným finančním
prostředkům. Zajištěná částka se podle zveřejněných výsledků činnosti FAÚ neustále
zvyšuje, rozdíl mezi výší zajištěných prostředků mezi rokem 2009 a 2013 dosahuje
částky přes 2,8 miliardy korun českých, což dokazuje značný pokrok v boji proti praní
špinavých peněz v ČR.
Graf 4 – statistika zajištěných finančních prostředků22
Rok

2009

2010 2011

Celková přibližná výše zajištěných

192,9 287

2012 2013

808,12 1000 3004

finančních prostředků v milionech CZK

Doposud asi nejznámějším šetřeným případem je tzv. „kauza PROMOPRO“,
a to nejen díky mediálnímu zájmu o tento případ, ale i díky skutečnosti, že ředitel FAÚ
byl ohledně tohoto případu poprvé v jistém rozsahu zproštěn povinnosti mlčenlivosti
podle § 38 AMLZ.
Daná kauza začala převodem finančních prostředků ve výši 525 000 000 CZK
z účtu Úřadu vlády ve prospěch společnosti s ručením omezeným ProMoPro v období
mezi 23. lednem 2009 do 17. prosince 2009, tato částka měla být za tlumočení,

22

Vlastní zpracování. Zdroj: FAÚ.
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osvětlení, videopřenosy a další služby spojené s předsednictvím ČR v EU. FAÚ obdržel
dne 26. října 2010 oznámení podezřelého obchodu od nejmenované banky, ve kterém
jako odůvodnění jeho podání byla uvedena změna charakteru obchodních transakcí –
vysoký počet transakcí od jednoho subjektu (Úřadu vlády) a fakt, že část těchto
finančních prostředků byla následně převedena na soukromý účet náležící majitelům
této společnosti, manželům Veselým. Konkrétně bylo převedeno z účtu společnosti
ProMoPro na účet jednoho z manželů vlastnících tuto společnost 30 347 000 CZK
a druhému z manželů 14 409 000 CZK. Navíc v období od ledna do prosince 2009 bylo
z účtu společnosti ProMoPro převedeno 378 431 180 CZK ve prospěch účtu společnosti
NWDC. Společnost NWDC následně převedla 134 732 552 ve prospěch účtu
otevřeného u rakouské banky, jejímž majitelem byl Deeside Service Solution Ltd.,
registrovaný ve Velké Británii, se sídlem v Londýně.

Na dožádání finanční zpravodajské jednotky ve Velké Británii obdržel FAÚ
informaci, že společnost Deeside Service Solution Ltd. byla založena v roce 2007
a v roce 2010 změnila své jméno na Interprod Ltd. Jednatel této společnosti byl
občanem Dominického společenství na ostrově v Karibiku, FIU Dominického
společenství však na žádost o informace neodpověděla.
FAÚ zaslalo žádost také na FIU v Rakousku, od kterého zjistil, že jediným
disponentem s účtem společnosti Deeside Service Solution Ltd., je český občan Libor
Veverka. Peníze zaslané NWDC byly v době dožádání částečně stále na účtu Deeside
Service Solution Ltd. a částečně na jiném jejím účtu zřízeném ve stejné rakouské bance.
Prověřením Libora Veverky disponujícím s rakouským účtem bylo FAÚ zjištěno, že se
jedná o jednatele společnosti s ručením omezeným ELVOZ, kde je současně jednatelem
i majitel společnosti ProMoPro. Provázanost těchto dvou osob tedy byla jednoznačně
prokázána. Závěrem šetření bylo podezření z praní špinavých peněz a korupce spojená
s předražením zakázky.
Veškeré převody finančních prostředků a provázanost jednotlivých účastníků
šetřeného případu je zřetelně zobrazeno na schématu níže, který byl MF zveřejněn na
tiskové konferenci v roce 2011.
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23

Po této analýze zaslal FAÚ žádost na rakouskou FIU o odložení probíhajících
transakcích na rakouských účtech společnosti Deeside Service Solution Ltd. a postoupil
věc rakouskému státnímu zastupitelství, které následně vydalo příkaz k zajištění
peněžních prostředků a informovalo o tom FAÚ. FAÚ podal trestní oznámení orgánům
činným v trestním řízení a inicioval vzájemnou právní pomoc. České státní
zastupitelství posléze zaslalo žádost o vzájemnou právní pomoc rakouskému státnímu
zastupitelství, po několika dnech se uskutečnila osobní schůzka těchto dvou orgánů
a vzájemná právní pomoc byla oficiálně zahájena.
Tato kauza tak byla příkladem výborné zahraniční spolupráce a zároveň
potvrdila fakt, že praní špinavých peněz je povětšinou záležitostí mezinárodního
rozsahu a je nezbytné, aby za účelem ozřejmění všech možných souvislostí finanční
zpravodajské jednotky plně spolupracovaly.

23

Zdroj: FAÚ.
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II. 1. 2 Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální
policie a vyšetřování (ÚOKFK)
Dalším důležitým tuzemským článkem v boji proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti je ÚOKFK Policie ČR. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s tímto útvarem se
již dostáváme do roviny trestně-právní, dotkneme se tohoto útvaru pouze okrajově.
ÚOKFK byl zřízen nařízením Ministerstva vnitra č. 71/2001 dne 15. března 2003
a nahradil dva zaniklé útvary, Úřad finanční kriminality a ochrany státu služby
kriminální policie a vyšetřování a Útvar pro odhalování korupce a závažné hospodářské
trestné činnosti. Útvar je vysoce specializovaným pracovištěm zabývajícím se zejména
prověřováním a vyšetřováním nejzávažnějších forem trestné činnosti, to znamená
hospodářské, finanční a korupce.
V oblasti boje proti praní špinavých peněz v rámci ČR tento útvar úzce
spolupracuje s FAÚ, a to zejména na základě uzavřené „Dohody mezi Policií České
republiky a Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí České republiky
o poskytování informací a o některých dalších součinnostech“ ze dne 11. března 2011.
Tato dohoda upravuje postup FAÚ při uplatnění žádosti o poskytnutí informací,
poskytování informací mezi Policií a FAÚ a rovněž postup při podávání trestního
oznámení FAÚ.
Do nedávné doby tato dohoda rovněž stanovovala, že zjistí-li FAÚ skutečnosti
nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, podá ÚOKFK trestní oznámení
prostřednictvím již zmiňovaného spojení MoneyWeb. Veškerá trestní oznámení tedy
FAÚ podával prostřednictvím tohoto útvaru s tím, že ten měl dle dohody povinnost
průběžně FAÚ informovat o každém postoupení obdrženého trestního oznámení na jiný
útvar policie a o způsobu ukončení řízení.
V červnu 2013 byl ovšem podepsán dodatek k dohodě, který s účinností
k 1. říjnu 2013 určil, že FAÚ bude nadále podávat trestní oznámení namísto ÚOKFK,
„Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky“
(ÚSKPV), stejně tomu má být i u lustrací na žádost FAÚ. Spolupráce FAÚ s ÚOKFK
v oblasti praní špinavých peněz by touto změnou nicméně neměla být nijak dotčena.
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II. 1. 3 Povinné osoby
Mezi nejdůležitější instituce podílející se na boji proti praní peněz v ČR patří tzv.
„povinné osoby“, jejichž výčet je stanoven v § 2 AMLZ. Jsou jimi:
a) úvěrová instituce, kterou je
1. banka,
2. spořitelní a úvěrní družstvo,
b) finanční instituce, kterou, pokud není úvěrovou institucí, je
1. centrální depozitář, osoba vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci
cenných papírů vedenou centrálním depozitářem, osoba vedoucí samostatnou
evidenci investičních nástrojů, osoba vedoucí evidenci navazující na
samostatnou evidenci investičních nástrojů,
2. organizátor trhu s investičními nástroji,
3. osoba s povolením k poskytování investičních služeb s výjimkou investičního
zprostředkovatele,
4. investiční společnost, investiční fond, penzijní společnost a penzijní fond,
5. platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce
elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu,
6. osoba oprávněná k poskytování leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžních půjček
anebo k obchodování s nimi,
7. osoba oprávněná ke zprostředkování spoření, leasingu, úvěrů nebo peněžních
půjček,
8. pojišťovna, zajišťovna, pojišťovací zprostředkovatel a samostatný likvidátor
pojistných událostí při výkonu činností souvisejících s provozováním životního
pojištění, s výjimkou pojišťovacího zprostředkovatele, u něhož pojišťovna nese
odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností,
9. osoba, která vykupuje dluhy a pohledávky a obchoduje s nimi,
10. osoba oprávněná ke směnárenské činnosti podle devizového zákona,
11. osoba neuvedená v bodech 1 až 10, oprávněná k provádění nebo zprostředkování
platebních služeb nebo poštovních služeb, jejichž účelem je dodání poukázané
peněžní částky,
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12. osoba oprávněná k poradenské činnosti pro podnikatele ve věcech kapitálové
struktury, průmyslové strategie nebo k poradenství a službám v oblasti fúzí
a koupě podniků,
13. osoba poskytující služby peněžního makléřství,
14. osoba poskytující služby úschovy cenností,
c) držitel povolení k provozování sázkových her v kasinu podle zákona o loteriích
a jiných podobných hrách,
d) osoba oprávněná k obchodování s nemovitostmi nebo ke zprostředkování obchodu
s nimi,
e) auditor, daňový poradce a účetní,
f) soudní exekutor při provádění další činnosti exekutora podle exekučního řádu a při
úschově peněz, cenných papírů nebo jiného majetku,
g) notář při úkonech v rámci notářské úschovy anebo advokát nebo notář při úschově
peněz, cenných papírů nebo jiného majetku svého 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 podniku 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
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,
h) osoba nenaplňující znaky podle písmen a) až g), poskytující jiné osobě služby, které
spočívají v
1. zakládání právnických osob,
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2. jednání jako statutární orgán nebo jeho člen, další osoba, která je oprávněna
jménem nebo za právnickou osobu jednat, anebo jiná osoba v obdobném
postavení, pokud výkon této služby je pouze dočasný a souvisí se založením
a správou právnické osoby,
3. poskytování sídla, adresy, popřípadě i dalších s tím souvisejících služeb pro
jinou právnickou osobu,
4. jednání jako pověřený akcionář pro jinou osobu, pokud tato není společností,
jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a která
podléhá požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva
Evropských společenství, nebo
5. jednání jejím jménem nebo na její účet při činnostech uvedených v písmenu g),
i) osoba, která poskytuje služby uvedené v písmenu h) v rámci svěřeneckého vztahu
nebo jiného obdobného smluvního vztahu podle cizího právního řádu,
j) osoba oprávněná k obchodování s kulturními památkami nebo s předměty kulturní
hodnoty nebo ke zprostředkování takových obchodů,
k) osoba oprávněná k obchodování s použitým zbožím nebo ke zprostředkování
takových obchodů nebo k přijímání věcí do zástavy.
Povinnou osobou je rovněž
a) zahraniční právnická nebo fyzická osoba uvedená v odstavci 1, která na území České
republiky působí prostřednictvím své pobočky, organizační složky nebo provozovny, a
to v rozsahu činnosti touto pobočkou, organizační složkou nebo provozovnou
vykonávané,
b) na území České republiky působící zahraniční osoba, pokud jako podnikatel
vykonává činnosti výše vyjmenované,
c) podnikatel, který není uveden výše, jestliže přijímá platbu v hotovosti v hodnotě
15 000 EUR nebo vyšší,
e) právnická osoba, která není podnikatelem, pokud je oprávněna poskytovat jako
službu některou z činností uvedených výše, nebo pokud přijímá platbu v hotovosti
v hodnotě 15 000 EUR nebo vyšší.
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Povinnou osobou je podnikatelský subjekt vždy pouze k té činnosti, kterou
vykonává jako předmět svého podnikání, s výjimkou případů, kdy přijímá platbu
v hotovosti v hodnotě 15 000 EUR nebo vyšší.
Za předpokladu splnění zákonných podmínek může povinná osoba požádat
FAÚ, aby nebyla v souvislosti se svojí činností za povinnou osobu považována. Tyto
podmínky jsou stanoveny v § 34 odst. 2 AMLZ, jde o kumulativní výčet, povinná osoba
tedy musí vykonávat činnost, pro kterou výjimku žádá, pouze jako doplňkovou, která
přímo souvisí s její hlavní činností, zároveň celkový roční obrat z této činnosti nesmí
přesáhnout 5 % z celkového ročního obratu této povinné osoby a současně musí mít
zajištěno, že hodnota jednotlivého obchodu nebo více obchodů v rámci této činnosti
v průběhu 30 dnů po sobě jdoucích s týmž klientem nepřesáhne částku 1000 EUR.
Nutno podotknout, že i při splnění výše uvedených podmínek, nemusí FAÚ
výjimku udělit, pokud shledá, že při výkonu této činnosti existuje riziko jejího zneužití
k legalizaci výnosů z trestné činnosti či financování terorismu.
V praxi je tato výjimka využívána zejména provozovateli hotelů, kteří pro svoje
klienty jako doplňkovou činnost poskytují směnárenské služby.
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II. 1. 4 Česká národní banka a kontrolní činnost

Kontrolu, zda nedochází k legalizaci výnosů z trestné činnosti či financování
terorismu povinnými osobami a výkon správního dozoru nad plněním povinností
uvedených v AMLZ povinnými osobami, vykonává v prvé řadě MF, respektive FAÚ.
V okruhu své působnosti provádějí kontrolu v souladu s § 35 odst. 1 AMLZ i:
a) Česká národní banka u povinných osob, vůči nimž vykonává dohled,
b) správní úřady s působností nad dodržováním zákona o loteriích a jiných
podobných hrách u držitelů povolení k provozování sázkových her uvedených
v § 2 odst. 1 písm. c),
c) Česká obchodní inspekce u povinných osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. j)
a k).
FAÚ i ostatní dozorčí orgány se při kontrole do současné doby řídily především
zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon
však ruší a nahrazuje, s účinností k 1. lednu 2014, zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád).
Česká národní banka je odpovědná za obecný dohled celého finančního trhu
v ČR (§ 44 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů),
v rámci kontroly se nicméně u určených povinných osob zabývá i kontrolou plnění
AML povinností. Subjekty, které jsou dohlíženy ČNB, jsou:
a) banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, instituce
elektronických peněz, pobočky zahraničních institucí elektronických peněz,
vydavatelé

elektronických

peněz

malého

rozsahu,

platební

instituce

a poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu;
b) obchodníci s cennými papíry, emitenti cenných papírů, centrální depozitář, jiné
osoby vedoucí evidenci investičních nástrojů, investiční společnosti, investiční
fondy, provozovatel vypořádacích systémů, organizátor trhů s investičními
nástroji a další osoby, o nichž to stanoví zvláštní předpisy upravující oblast
podnikání na kapitálovém trhu;
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c) pojišťovny, zajišťovny, penzijní fondy a další osoby působící v oblasti
pojišťovnictví a penzijního připojištění podle zvláštních právních předpisů;
d) jiné osoby, které mají povolení nebo registraci podle zvláštních právních
předpisů (tj. hlavně směnárny).
V letech 2007 až 2010, bylo ze strany ČNB vykonáno dohromady 69 cílených
kontrol na místě vztahujících se na oblast praní špinavých peněz na finančním trhu (bez
nebankovních směnáren). To je v průměru cca 18 kontrol na místě za rok. Vzhledem
k tomu, že v tomto období ČNB dohlížela v průměru na 345 finančních institucí,
znamená to, že ČNB prováděla kontrolu na místě k otázkám praní špinavých peněz
v průměru jednou za 20 let na instituci. V této souvislosti je třeba poznamenat, že při
kontrolách na místě v bankách, které představují asi 50 % všech aktiv ve finančním
sektoru, ČNB vykonala 3 kontroly na místě za rok (porovnáno s průměrem 38 bank
v soustavě během let 2007 – 2009). To znamená, že je v každém roce pokryto pouze asi
8 % bank, tj. jedna bankovní kontrola za každých 12 let. Kontroly vykonávané v jiných
finančních institucích jsou ještě nižší než ty vykonávané v bankách.24
V roce 2012 bylo provedeno 10 kontrol na místě u bank a spořitelních a
úvěrových družstev (z celkového počtu 56), 7 kontrol u institucí kapitálového trhu (ze
168 povinných osob) a 67 kontrol u pojišťoven, včetně pojišťovacích zprostředkovatelů
(z celkového počtu 132 811). Celkový rozsah kontrol ročně se tedy zvýšil, nicméně ve
srovnání s počtem dozorovaných povinných osob je počet kontrol stále značně nízký.
Jak již bylo uvedeno, správní delikty podle AMLZ projednává v prvním stupni
FAÚ, až na výjimku správních deliktů spáchaných osobou oprávněnou k obchodování
s kulturními památkami nebo s předměty kulturní hodnoty nebo ke zprostředkování
takových obchodů a osobou oprávněnou k obchodování s použitým zbožím nebo ke
zprostředkování takových obchodů nebo k přijímání věcí do zástavy, kde je v prvním
stupni příslušný dozorčí úřad a na správní delikt neplnění oznamovací povinnosti při
přeshraničních převodech podle § 50 AMLZ, kde je příslušný celní úřad.

24

Report on Fourth Assessment Visit, Anti-Money Laundering and Financing of Terrorism, Czech Republic;
Dostupný z http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round4/CZE4_MER_MONEYV
AL(2011)01_en.pdf

- 45 -

Shledá-li ČNB při kontrole dozorovaného subjektu, že tento neplní v plném
rozsahu či dokonce vůbec povinnosti stanovené mu AMLZ, zaznamená tuto skutečnost
do protokolu, který následně předá FAÚ k posouzení, zda vůči tomuto subjektu zahájí
správní řízení či nikoliv. Za rok 2010 a 2011 nebylo zahájeno žádné správní řízení na
základě podnětu ČNB. Po negativním hodnocení provádění a četnosti kontrol ČNB ze
strany evaluátorů Moneyvalu (kapitola II. 2. 4) se počet kontrol ČNB v roce 2012 zvýšil
a zlepšila se i jejich kvalita, což se následně projevilo i v počtu podaných podnětů FAÚ.
Za rok 2012 FAÚ zahájilo 4 správní řízení na základě kontrol provedených ČNB na
místě a byly uloženy pokuty v souhrnné výši 140 000,- CZK. V roce 2013 počet
správních řízení z podnětu ČNB k 31. červenci dosáhl čísla 7 a bylo uloženo celkem
155 000,- CZK v pokutách.
FAÚ celkově za rok 2012 provedl 7 kontrol na místě a 69 korespondenčních
kontrol a zahájil 13 správních řízení pro podezření ze spáchání některého ze správních
deliktů podle části šesté AMLZ. Souhrnná výše uložených pokut činila 630 000 CZK.
(K září 2013 bylo uskutečněno 12 kontrol na místě a 33 korespondenčních kontrol).
Vzhledem k faktu, že celkově je na území ČR něco okolo 15 000 finančních
a úvěrových institucí, které jsou z hlediska AMLZ považovány za povinné osoby, je
více než pravděpodobné, že u většiny z nich nikdy kontrola provedena nebude, což lze
pokládat za naprosto podstatný nedostatek v oblasti boje proti praní špinavých peněz
v ČR. Nehrozí-li povinné osobě reálně prakticky žádný postih, dá se předpokládat, že
povinnosti dané jí AMLZ buď bude provádět povrchně či dokonce vůbec.
Nedostatky v kontrolní činnosti jsou ČR vytýkány ze strany Moneyvalu a velmi
překvapivě mnohdy i ze strany samotných povinných osob, zejména úvěrových
institucí. Oddělení compliance v bankách, které má uplatňování povinností AMLZ na
starosti je totiž oddělením „nevýnosným“. Odmítnutí nebo rozvázání obchodního
vztahu s lukrativním klientem z důvodu jeho rizikovosti z hlediska praní špinavých
peněz či nadměrná kontrola takových klientů, je většinou vnímáno jako negativní krok
pro obchodní portfolio banky, nemluvě o nákladnosti softwarů na detekci podezřelých
obchodů a dalších finančních zásahů. Dokud taková povinná osoba není předmětem
kontroly státního orgánu a není jí ani udělena žádná sankce, je mnohdy prosazování
přijetí nezbytných zákonných opatření ze strany těchto oddělení kvůli zdánlivě nízkému
riziku problematické.
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Nutno ještě v oblasti kontroly upozornit na zvláštní úpravu správního dozoru
podle § 37 odst. 2 AMLZ u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo
daňového poradce, kde je na základě písemného podnětu FAÚ povinna provést kontrolu
dodržování povinností vyplývajících z AMLZ příslušná profesní komora a následně má
za povinnost uvědomit písemně FAÚ o jejím výsledku, v jím stanovené lhůtě. Doposud
ale byla evidována pouze 1 provedená kontrola Komorou daňových poradců ČR
a 1 kontrola ze strany České advokátní komory, ani jedna však neshledala u svých členů
žádné pochybení. Zahrnutí zvláštní úpravy správního dozoru pro zmíněné profese je
z podstaty jejich činnosti pochopitelné, nicméně zaměřujeme-li se na efektivitu
nastavených opatření, domnívám se, že takto nastavené represivní postupy nebudou
nikdy příliš účinné. Profesní komory svým způsobem vždy budou své členy bránit.
Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti je pro tyto profese navíc oblastí
okrajovou a často úplně neznámou, tudíž ani dohled ze strany komor nebude
pravděpodobně nikdy příliš důsledný. Z tohoto hlediska je žádoucí budoucí posílení
spolupráce těchto komor s FAÚ a zaměření se na všeobecnou osvětu.
Kontrolní činnost, tedy represivní oblast, vnímám jako jednu z nejvíce
problematických oblastí. I kdybychom si nastavili sebelepší opatření pro boj proti praní
peněz, nikdy nemohou být stoprocentně efektivní, když nebudou správně nastavené
mechanismy pro jejich vynucování. Myslím, že by v každém případě měla být
v budoucnu zvýšena četnost kontrol, nikoli však na úkor jejich kvality, a mělo by se
přistoupit i k udělování vyšších sankcí, jinak hrozí, že povinné osoby budou své
zákonné povinnosti vykonávat nekvalitně, v omezené míře či v nejhorším případě
vůbec.
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II. 2 Zahraniční instituce podílející se na boji proti praní špinavých peněz

1) Financial Action Task Force (FATF) neboli Finanční akční výbor proti praní peněz
2) Evropská komise
a) Výbor pro prevenci praní peněz a financování terorismu
b) Platforma finančních zpravodajských jednotek
3) The Egmont Group neboli Egmontská skupina
4) Výbor Moneyval Rady Evropy
5) Organizace spojených národů
6) International Monetary Fund neboli Mezinárodní měnový fond
7) Světová banka

II. 2. 1 Finanční akční výbor proti praní peněz

Jak již bylo uvedeno Finanční akční výbor proti praní peněz je mezivládní
organizace založená na summitu G-7 v Paříži v červenci 1989 jako reakce na vzrůstající
obavy z mezinárodního dopadu praní špinavých peněz na bankovní a finanční systém.
Tento výbor, známý zejména pod zkratkou „FATF“ z anglického názvu „Financial
Action Task Force“ nebo také pod zkratkou „GAFI“ z francouzského názvu „Le Groupe
d’action financière“, byl pověřen, aby přezkoumal techniky a trendy praní špinavých
peněz, s přihlédnutím ke krokům, které již byly v této oblasti uskutečněny na
mezinárodní i národní úrovni a vypracoval opatření nezbytná k efektivnímu boji proti
praní špinavých peněz.
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Přesně rok po založení, v červenci 1990, vydal FATF zprávu obsahující
40 Doporučení stanovujících komplexní seznam činností potřebných k boji proti praní
špinavých peněz. Od této doby je FATF v dané oblasti považován za světového
zakladatele standardů. Doporučení byla revidována v roce 1996, v roce 2001 bylo
přidáno 9 Speciálních doporučení k financování terorismu, v roce 2003 a naposledy
v únoru 2012. Aktuálních 40 Doporučení v sobě zahrnuje původních 40 Doporučení
v upravené podobě spolu s 9 Speciálními doporučeními a je zacíleno i na zbraně
hromadného ničení, korupci a daňové trestné činy. Tato Doporučení jsou jako
mezinárodní standard v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu
vnímána celosvětově.
V současné době FATF sestává z 36 zemí, dvou organizací (Evropská komise
a Rada pro spolupráci arabských států v Zálivu) a 8 přidružených členských uskupení
(tzv. FATF-Style Regional Body (FSRB)). FATF navíc spolupracuje s řadou
mezinárodních institucí a organizací, které mají v FATF status pozorovatele, což jim
sice neumožňuje hlasovat, nicméně jim je umožněna plná účast na plenárních
zasedáních a pracovních jednáních. Takto FATF dosáhl toho, že k dodržování jím
nastavených standardů je zavázáno přes 180 jurisdikcí. ČR do současné doby není
členem FATF, a to i přesto, že o členství zažádala již v roce 1998, nicméně je standardy
FATF vázána, jelikož je členem Moneyvalu Rady Evropy, který je jedním z FSRB.

FATF je výbor, který má v oblasti boje proti praní špinavých peněz celosvětový
vliv a značnou ekonomickou sílu k prosazování uplatňování jím vydaných doporučení.
V roce 2001 se navíc mandát FATF po zářijových teroristických útocích v USA rozšířil
na boj proti terorismu. Mezi hlavní činnosti výboru patří:
 Vytváření mezinárodních standardů oblasti boje proti praní špinavých peněz
a financování terorismu.
 Zajištění celosvětově harmonizovaného boje proti praní špinavých peněz
a financování terorismu.
 Zajištění, že FATF členové plně a efektivním způsobem implementovali vydaná
Doporučení (prostřednictvím vzájemných hodnocení).
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 Zajištění rozšiřování uplatňování mezinárodních standardů boje proti praní
špinavých peněz do zemí, které je neuplatňují.
 Vydávání metodologií k zajištění harmonizované implementace a dodržování
Doporučení.
 Rozvíjení spolupráce FATF s mezinárodními organizacemi, regionálními
uskupeními a nečlenskými státy.
 Vydávání Seznamu vysoce rizikových a nespolupracujících jurisdikcí.
Zjišťování, zda jednotlivé členské země dostatečně uplatňují FATF Doporučení
probíhá pomocí vzájemných hodnocení. Tento hodnotící proces je klíčovým pro
zajištění důvěryhodnosti Doporučení a jejich úspěšné implementace. Díky tomuto
procesu FATF zajišťuje implementaci Doporučení a jejich efektivitu ve všech svých
členských jurisdikcích. Každá země je po určitém časovém intervalu, většinou je jím
období 4 let, hodnocena na místě týmem tří až šesti vybraných expertů z oblasti právní,
finanční a soudní z jiných členských států. Tento tým vypracuje na základě hodnocení
na místě zprávu obsahující konkretizaci rozsahu, v jakém hodnocený stát naplnil
jednotlivá Doporučení, vyzdvihuje problematické oblasti a určuje možnosti k jejich
zlepšení. Hodnocení má čtyři stupně:
1) LC – plně v souladu (Largely Compliant)
2) C – v souladu (Compliant)
3) PC – částečně v souladu (Partially Compliant)
4) NC – v nesouladu (Non Compliant)
Jestliže jsou při hodnocení zjištěny závažné nedostatky, to znamená, že je země
ohodnocena jako NC, vyvíjí FATF cílený tlak na vládu hodnoceného státu, aby
odstranila nedostatky v souladu s doporučeným postupem uvedeným v hodnotitelské
zprávě. Následně je předmětné zemi dána lhůta, ve které musí na plenárním zasedání
FATF předložit zprávu o pokroku (tzv. progress report). Při nesplnění povinnosti je
prezidentem FATF posílána výzva k nápravě. Jako další krok pak FATF postupuje
v souladu s doporučením 19, a tedy zařadí tuto zemi mezi země rizikové, což pro ostatní
země znamená, že obchodní vztah nebo transakce s jakoukoli právnickou, fyzickou či
finanční institucí z této země, by měla podléhat hloubkové kontrole. Ostatní členské
státy musí přijmout takové postupy, které zajistí efektivní a proporcionální
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protiopatření. Síla FATF tedy spočívá zejména v tom, že případné nenaplnění
stanovených standardů může sankcionovat zařazením této země mezi rizikové
jurisdikce a oslabit tak její ekonomiku. Jako poslední opatření může být samozřejmě
vyloučení nespolupracujícího státu z FATF. Již zařazení mezi rizikové země je ale
obecně vnímáno jako vystoupení proti ekonomicky nejsilnější G8, což může mít pro
danou zemi dalekosáhlé ekonomické důsledky.
Přidružená členská uskupení provádí vzájemná hodnocení u svých členů na
stejném principu. K zajištění konzistentního postupu vydal FATF nespočet metodologií
a interpretačních materiálů.
FATF pravidelně aktualizuje Seznam vysoce rizikových a nespolupracujících
jurisdikcí, často označovaný jako „FATF blacklist“. Tato iniciativa se v průběhu let
ukázala jako velmi účinný nástroj v boji proti praní špinavých peněz. Díky tomuto
seznamu se předmětná problematika dostala do povědomí celosvětově, zvýšil se o ni
politický zájem a stala se velmi silným a mocným stimulem pro mnoho jurisdikcí ke
zlepšení jejich legislativ a postupů v boji proti praní špinavých peněz.25
ČR po vstupu do EU implementovala Doporučení FATF prostřednictvím
evropských předpisů, zejména III. AMLD. Hodnocení ČR z hlediska dostatečnosti
uplatňování Doporučení je prováděno evaluátory Moneyvalu.

25

MULLER, Wouter H, Christian KALIN a John G GOLDSMITH. Anti-money laundering: international law and
practice. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2007, 78, 813 p. ISBN 978-047-0033-197.
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II. 2. 2 Evropská komise

Evropská komise má v oblasti praní špinavých peněz důležitou roli zejména co
se týče přijímání preventivních opatření. Na hrozbu spojenou s praním špinavých peněz
reagovala již v roce 1991 přijetím směrnice 91/308/EEC, o předcházení zneužití
finančního systému k praní špinavých peněz, známou jako první AML direktivu. Tato
směrnice byla zároveň reakcí na přijatá Doporučení FATF a byla s nimi nejen
v souladu, ale šla i nad jejich rámec. Směrnice zakotvovala základní opatření nezbytná
pro boj proti praní špinavých peněz jako například povinnost identifikace klienta,
uchovávání dat a oznamování podezřelých transakcí. Na rozdíl od FATF Doporučení
ale směrnice rozlišovala mezi kompetentními orgány a orgány odpovědnými za praní
špinavých peněz. Orgány odpovědné za praní špinavých peněz byly ty, které přijímaly
a analyzovaly OPO. Toto zdánlivě nepodstatné odlišení značně pomohlo povinným
osobám v rozlišování, komu oznámení o podezřelých transakcích zasílat, jelikož
označením kompetentní orgán, tak jak jej definovala Doporučení FATF, byl myšlen
příslušný orgán státní správy, což mohla být tradičně i policie, státní zastupitelství či
soud.
Evropská komise stejně jako FATF pečlivě kontrolovala, zda členské státy plně
směrnici transponovaly. V následujících 8 letech Evropská komise vydala dvě hodnotící
zprávy, které byly založeny na dialogu se členskými státy a na expertních analýzách
vývoje praní špinavých peněz v Evropě. Na základě těchto poznatků v roce 1999 začala
připravovat návrh novely první AML směrnice, který byl posléze znám pod označením
druhá AML direktiva. Hlavní změnou oproti předešlé směrnici bylo rozšíření její
působnosti zahrnutím více povinných osob, např. směnáren nebo právních profesí.
Právě zahrnutí advokátů vzbudilo v tehdejší době vlnu nevole ze stran advokátů
namítajíc povinnost dodržování mlčenlivosti advokáta. Následné jednání Rady
evropských advokátních komor CCBE (The Council of Bars and Law Societies of
Europe) s Radou EU a Evropským parlamentem vyústilo v konstatování Evropského
parlamentu, že by tímto omezením mohlo dojít k porušování základních práv a svobod,
návrh novely byl následně změněn v tom směru, že informace obdržené pro účely
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obhajování či zastupování klienta nepodléhají oznamovací povinnosti, toto pravidlo je
konstantně uplatňováno v rámci EU dodnes.
Po teroristických útocích v roce 2001 a novele FATF Doporučení v roce 2003
byla Evropská komise nucena tyto změny reflektovat i v evropské legislativě, proto
v roce 2005 přijala tzv. III. AMLD, která je v účinnosti do současné doby.

Tato

směrnice zejména rozšiřuje definici praní špinavých peněz, založenou na širším okruhu
predikativních trestných činů, rozšiřuje okruh povinných osob, zavádí definici PEP
(více viz kapitola III. 1), zpřesňuje definici „skutečného vlastníka“, zavádí podrobná
pravidla pro zjednodušenou a hloubkovou kontrolu klienta, rozšiřuje oblast působnosti
o obchodníky s cenným zbožím, jako jsou drahé kameny a kovy a umělecká díla,
přijímající platby v hotovosti ve výši 15 000 EUR a vyšší a zavádí další moderní prvky
boje proti praní špinavých peněz tak, jak je známe dnes z národních legislativ
jednotlivých členských států EU.
Aktuálně se připravuje čtvrtá AML směrnice, která má jako hlavní cíl
implementaci nových FATF doporučení z února 2012. Směrnice má nahradit a zrušit
směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, o předcházení zneužití finančního
systému k praní peněz a financování terorismu, a směrnici Komise 2006/70/ES, kterou
se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2005/60/ES. Kromě toho má doplnit
rozhodnutí

Rady

2000/642/SVV,

o

způsobech

spolupráce

mezi

finančními

zpravodajskými jednotkami členských států při výměně informací.
Legislativní návrh obsahuje oproti předchozí úpravě v rušených směrnicích
zejména tyto koncepční změny:
1) Rozšíření působnosti směrnice ve dvou oblastech: zaprvé by směrnice měla
dopadat nejen na kasina, ale nově na všechny poskytovatele služeb hazardních her za
účelem pokrytí celého odvětví hazardních her, a zadruhé by do působnosti směrnice
měli spadat obchodníci se zbožím při provádění hotovostní platby v částce 10 000 EUR
(snižuje se z původní prahové hodnoty 15 000 EUR).

- 53 -

2) Zavedení systému hodnocení rizik jak na nadnárodní, tak i na vnitrostátní
úrovni. Po členských státech a po povinných osobách by mělo být vyžadováno, aby
identifikovaly rizika praní peněz a financování terorismu, které je ovlivňují, a přijaly
odpovídající opatření k jejich zmírnění. Toto hodnocení by mělo být pravidelně
aktualizováno a jeho výsledky by měly být sdíleny v rámci profesních sdružení (vnitroi mezistátně) a s ostatními členskými státy. Podle výsledků hodnocení rizik by povinné
osoby navíc musely přijmout zesílená opatření tam, kde bude riziko identifikováno jako
větší, a v případech, kde by bylo konstatováno riziko menší, by mohly přijmout opatření
zjednodušená. Stejně tak by i přístup k dohledu nad povinnými osobami byl založený na
posouzení rizik.
3) Nová opatření týkající se informací o skutečném majiteli s cílem zajistit větší
srozumitelnost a dostupnost informací o skutečném vlastnictví. Mělo by být zajištěno
zpřístupnění informací o skutečném vlastnictví příslušným orgánům i povinným
osobám tím, že právnické osoby musí mít adekvátní, přesné a aktuální informace
o svém skutečném majiteli. Zvažována je i možnost zavedení povinnosti zřízení
rejstříků, ve kterých by tato informace byla obsažena.
4) Zrušení rovnocennosti režimů třetích zemí, to znamená odstranění povinnosti
přijímat rozhodnutí, zda třetí země mají systémy proti praní peněz a financování
terorismu rovnocenné těm, které jsou nastavené v EU. Nebude již vytvářena „bílá
listina“, ale bude se postupovat podle již zmíněného hodnocení rizik.
5) Sladění typu a rozsahu správních sankcí u porušení povinnosti identifikace
a kontroly klienta, vedení záznamů, OPO a vnitřních kontrol. Návrh nově obsahuje také
explicitní hranici správní peněžité sankce, konkrétně pro fyzické osoby ve výši až
5 000 000 EUR, pro právnické osoby dokonce ve výši až 10 % celkového ročního
obratu mateřské společnosti.
6) Zavedení definice „domácí politicky exponovaná osoba“ („PEP“), kterou se
rozumí fyzická osoba, která je nebo byla pověřena významnými funkcemi členským
státem, na rozdíl od „zahraniční PEP“, což je fyzická osoba, která je nebo byla pověřena
významnými veřejnými funkcemi třetí zemí. Zavedení definice domácí PEP
významným způsobem mění dosavadní nastavení termínu PEP. Podle AMLZ je PEP
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definována jako fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní
působností a která má bydliště mimo ČR nebo takovou významnou funkci vykonává
mimo ČR (podrobněji kap. III. 1). Domácí PEP v současné době definována není. Nově
by ale domácí PEPs měly být osoby (za podmínek naplnění požadavků ve směrnici),
které vykonávají funkci v členském státu EU, kdežto „zahraniční PEP“ by již byly jen
osoby vykonávající tuto funkci mimo EU; vůči všem by měla být nastavena pravidla
vyšší obezřetnosti.
7) Posílení a rozšíření spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami či
vyjasnění vztahu mezi požadavky na boj proti praní peněz a financování terorismu
a ochranu osobních údajů.
Mezi preventivní opatření Evropské komise se dá zařadit i zřízení Výboru pro
prevenci praní peněz a financování terorismu, Expertní skupiny praní peněz
a financování terorismu a Platformy finančních zpravodajských jednotek. Výbor pro
prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu neboli CPMLTF (The
Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing) a Expertní
skupina praní peněz a financování terorismu jsou příležitostí pro experty na boj proti
praní špinavých peněz z jednotlivých členských států k řešení aktuálních problémů,
trendů a k vzájemnému sdílení informací v této oblasti. Jednání se podle potřeby účastní
i Právní služba Rady EU, Europol, zástupci Evropské bankovní asociace a jiných
podobných evropských orgánů dohledu, jde tedy zároveň i o získání cenných kontaktů
napříč institucemi všech členských zemí EU. Jedinou distinkcí mezi těmito uskupeními
je, že CPMLTF je komitologický výbor, to znamená, že na rozdíl od jiných typů výborů
jednotlivých evropských orgánů, které mají za úkol radit a administrativně pomáhat
příslušnému orgánu, tento výbor má oprávnění nejenom radit, ale i regulovat, řídit,
případně blokovat či povolovat závazné akty Komise.
Oproti tomu Platforma finančních zpravodajských jednotek je setkáním
vedoucích zástupců jednotlivých finančních zpravodajských jednotek, za ČR se tedy
účastní zástupce FAÚ. Platforma se schází dvakrát ročně a jsou zde diskutovány
zejména aktuální problémy v oblasti oznámení a šetření podezřelých obchodů,
konzultována efektivita výměny informací jednotlivých členských států a přednášeny
návrhy k zefektivnění boje proti praní špinavých peněz na evropské úrovni.
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II. 2. 3 The Egmont Group neboli Egmontská skupina

Jak již bylo uvedeno, v 90. letech 20 století byly zakládány specializované
jednotky, které měly za cíl boj s praním špinavých peněz, tzv. finanční zpravodajské
jednotky neboli FIUs. Jednotky vznikaly vzhledem k rozdílným jurisdikcím
a specifickým potřebám těchto jurisdikcí buď jako součást orgánů činných v trestním
řízení, justičního systému nebo jako součást centrální banky či ministerstva financí,
případně jako kombinace některé z těchto variant. Tento fakt působil nemalé problémy
při výměně přeshraničních informací a celkově bránil spolupráci mezi jednotlivými
FIUs.

„Práči“ využívali rozdílně nastavených legislativ, opatření a nejrůznějších

ekonomických aktivit k zastření původu finančních prostředků jejich převáděním do
bank a jiných úvěrových institucí po celém světě. Absence přeshraniční komunikace
mezi jednotkami umožňovala jednoduchý způsob, jak nelegálně získané finanční
prostředky zlegalizovat, případně docílit toho, aby rychlým převodem do jiné země bylo
znemožněno jejich zajištění.
V červnu 1995 se zástupci existujících jednotek rozhodli tuto situaci řešit
svoláním jednání v Egmont – Arenberg paláci v Bruselu. Hned první jednání dalo vznik
tzv. Egmontské skupině, neformální skupině FIUs mající za společný cíl zlepšení
vzájemné spolupráce a výměny informací užitečných pro detekci a boj proti praní
špinavých peněz a v dnešní době i pro boj proti financování terorismu.
Jako cíle si skupina stanovila následující:
 rozšíření a systematizaci mezinárodní spolupráce v oblasti vzájemné výměny
informací;
 zvýšení efektivity činnosti finančních zpravodajských jednotek nabízením
školení a podporou personálních změn s cílem zlepšit znalosti a schopnosti
pracovníků zaměstnaných u finanční zpravodajské jednotky;
 zlepšení a zajištění bezpečnější komunikaci mezi finančními zpravodajskými
jednotkami prostřednictvím technického nástroje, jako je například Egmont
Secure Web (ESW);
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 posílení spolupráce a podpory mezi příslušníky operačních složek členských
finančních zpravodajských jednotek;
 podpoření provozní autonomie FIU a


podpoření zakládání nových finančních zpravodajských jednotek.26

Egmontská skupina má aktuálně již přes 120 členů, plenární zasedání skupiny se
koná jedenkrát ročně a dvakrát ročně se schází Egmontské pracovní skupiny. Těmi jsou:
 The Legal Working Group (LWG) – právní pracovní skupina,
 The Outreach Working Group (OWG) – pracovní skupina pro vnější vztahy,
 The Training Working Group (TWG) – pracovní skupina pro vzdělávání,
 The Operational Working Group (OpWG) – operativní pracovní skupina,


The IT Working Group (ITWG) – pracovní skupina pro informační technologie.
ČR je členem Egmontské skupiny již od svého založení, tj. od roku 1996 a má

stálé zástupce v operativní a IT pracovní skupině. Veškerá výměna informací ČR se
zahraničními jednotkami z celého světa probíhá právě prostřednictvím zabezpečené
enkryptované sítě Egmont Secure Web. I přesto, že je tento způsob mnohdy efektivní,
např. u spolupráce s Rakouskou FIU v kauze ProMoPro, často se ČR setkává
s problémem, že některé FIU nespolupracují, to znamená, na žádost o informace vůbec
neodpoví nebo odpoví, že požadované informace k účtům v jejich zemi lze získat pouze
formou právní pomoci. Vzhledem k tomu, že FAÚ nemá postavení justičního orgánu,
nemá možnost žádost o právní pomoc zasílat, což je často důvod k nezískání informací
důležitých pro finanční vyšetřování.

26

The Egmont Goup. [online]. [cit. 2013-07-25]. Dostupné z: http://egmontgroup.org/about
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II. 2. 4 Výbor Moneyval Rady Evropy

Moneyval nebo také „Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní
špinavých peněz a financování terorismu“ byl zřízen Výborem ministrů při Radě
Evropy v září 1997 s cílem zajistit, aby jeho členské státy měly zavedeny účinné
mechanismy proti praní špinavých peněz a financování terorismu a byly v souladu
s příslušnými mezinárodními standardy v těchto oblastech. V říjnu 2010 přijal Výbor
ministrů usnesení CM/Res (2010)1227, která s účinností k 1. lednu 2011 zvýšila
Moneyvalu statut na „nezávislý monitorovací orgán v rámci Rady Evropy odpovědný
přímo Výboru ministrů“.
Předmětná rezoluce ve svém čl. 1 odst. 1 stanovuje, že: „Moneyval je
kontrolním orgánem Rady Evropy, jemuž je svěřen úkol posoudit dodržování
základních mezinárodních norem v boji proti praní špinavých peněz a financování
terorismu a účinnosti jejich provádění, jakož i úkol poskytování doporučení
vnitrostátním orgánům, pokud jde o nezbytné zlepšení jejich systémů.“
Moneyval má v současné době 30 členů, kteří podléhají stejnému vzájemnému
hodnocení uplatňování FATF doporučení, jaká provádí FATF u svých členů. Některé
další státy pak mají pouze statut pozorovatele. Každý členský stát má možnost
nadelegovat až 3 stálé členy účastnící se pravidelných zasedání Moneyvalu. Za ČR jsou
těmito členy zástupci z MF (konkrétně FAÚ), Ministerstva spravedlnosti a České
národní banky. Existuje také skupina zástupců z těchto resortů a z Ministerstva vnitra,
kteří se jako hodnotitelé účastní hodnocení jiných členských států.
Při nevyhovujícím plnění hrozí hodnocenému státu zařazení mezi „nedostatečně
spolupracující státy“, což má zásadní význam pro stanovení finančního ratingu státu
i jeho finančních institucí a negativní dopad do mezinárodní obchodní spolupráce.

27

Usnesení CM/Res (2010)12 Výboru ministrů Rady Evropy o statutu Výboru expertů pro hodnocení
opatření proti praní peněz (MONEYVAL) ze dne 13. října 2010.
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Česká republika byla hodnocena počtvrté od r. 1997, naposledy na jaře 2010.
V tomto hodnocení dosáhla značného pokroku, stále však nejsou dostatečně plněny
některé požadavky. Zejména jsou vytýkány tyto nedostatky:


přípustnost skrytého vlastnictví podnikatelských subjektů (akcie na doručitele);



nedostatečná koordinace práce policie a justice zejména v zajišťování
a odčerpávání výnosů z trestné činnosti;



nízký počet stíhaných a odsouzených osob za legalizaci výnosů z trestné činnosti
a nedostatečné odčerpávání výnosů;



nedostatečná statistika zajištěných výnosů z trestné činnosti a mezinárodní
spolupráce;



nedostatek relevantních informací dokumentující činnost policejních složek;



nedostatečné pravomoci orgánů dohledu při postihování ředitelů a manažerů
finančních institucí;



nedostatečný počet kontrol zaměřených na praní peněz a financování terorismu.
V roce 2012 ČR předložila na plenárním zasedání MONEYVALU tzv. „Zprávu

o pokroku“ (Progress report), kde doložila přijatá opatření k odstranění zjištěných
nedostatků. Plenární zasedání by se na podzim 2013 mělo vyjádřit, zda je
s poskytnutými informacemi spokojeno. Může však nastat situace, že Plenární zasedání
shledá předloženou zprávu jako nedostatečnou a bude po ČR požadovat, aby pravidelně
poskytovala zprávy o pokroku až do doby, než se Plenární zasedání usnese, že země
učinila dostatečný pokrok. Další kolo pravidelného hodnocení by v každém případě
měla ČR podstoupit v roce 2015, případně 2016, pokud bude Moneyval reflektovat
pozdní implementaci FATF doporučení do evropské legislativy a tím i zpožděnou
transpozici do jednotlivých národních legislativ členských států EU.
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II. 2. 5 Organizace spojených národů

Organizace spojených národů byla první organizací, která podnikla významné
kroky v boji proti praní špinavých peněz na opravdu celosvětové bázi.28 Výhodou OSN
ve snaze bojovat proti praní špinavých peněz je široké spektrum členství. Dalším
důležitým faktem je ten, že OSN má možnost přijímat mezinárodní úmluvy a konvence,
které jsou od okamžiku jejich podpisu a ratifikace pro členské státy závazné.
K boji proti praní špinavých peněz OSN přispěla přijetím již zmiňované
Vídeňské konvence v roce 1988 (Úmluvy o zákazu nezákonného obchodování
s omamnými a psychotropními látkami), Palermské konvence (Mezinárodní úmluva
proti nadnárodnímu organizovanému zločinu) či Mezinárodní úmluvou o potlačení
financování terorismu z roku 1999.
V roce 1997 v rámci Úřadu OSN pro kontrolu drog a předcházení zločinu
(UNODCCP29), dnes nazývaného Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC30), byl
vytvořen tzv. Globální program proti praní špinavých peněz, výnosům z trestné činnosti
a financování terorismu (GPML31). Tento program má za cíl zejména:
 Podporovat přijetí univerzálních právních nástrojů k boji proti praní peněz
a financování terorismu,
 vybavit státy potřebnými odbornými znalostmi a prostředky k účinnému
nastavení opatření pro boj s praním špinavých peněz a financováním terorismu,
 napomáhat mezinárodní a regionální spolupráci v oblasti boje proti praní
špinavých peněz a financování terorismu prostřednictvím mezinárodní výměny
informací a vzájemné právní pomoci,
 pomáhat při posílení právní, finanční a provozní kapacity jednotlivých států pro
možnost efektivního boje v předmětné oblasti.

28

SCHOTT, Paul Allan. Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
2nd ed. and supplement on Special Recommendtaion IX. Washington, D.C.: International Monetary
Fund, c2006, 1 v. (various pagings). ISBN 978-082-1365-137.
29
United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention.
30
United Nations Office on Drugs and Crime.
31
Global Programme against Money-Laundering, Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism.
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V roce 2005 např. GPML ve spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem
vyvinul „Modelový právní předpis pro boj proti praní špinavých peněz a financování
terorismu“32, v roce 2009 pak obdobný dokument vypracoval GPML i pro potřeby států
uplatňující zvykové právo (common law).33

II. 2. 6 Mezinárodní měnový fond a Světová banka

Mezinárodní měnový fond a Světová banka se pro účely boje proti praní
špinavých peněz spojily a celosvětově působí zejména v oblasti osvěty. V globálním
měřítku pořádají školení, semináře, symposia a konference zabývající se problematikou
praní špinavých peněz a financování terorismu. Věnují se též publikační činnosti v této
oblasti, zejména vydáváním metodologií, metodologických pokynů a doporučení.
V roce 2002 vydaly společně Metodologii proti praní peněz a financování
terorismu a dle této metodologie provedli hodnocení ve vybraných zemí financované
právě z fondů Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. Jednou z hodnocených
zemí byla na přelomu května a června 2003 také Česká republika. Z tohoto hodnocení
byla vypracována „Zpráva o dodržování standardů a kodexů a Doporučení FATF proti
praní špinavých peněz a financování terorismu“34, kde se mimo jiné uvádí, že:
„Hodnocení ukázalo vysokou úroveň souladu České republiky se 40 Doporučeními

FATF proti praní peněz. Nedostatky byly většinou shledány v oblasti boje proti
financování terorismu a dohledu nad plněním požadavků proti praní peněz
a financování terorismu v sektoru pojišťovnictví, kdy ale přijetí novel, které uvede
českou legislativu do souladu, je v plném proudu. Nicméně, vysoká úroveň souladu se
dosud neodrazila ve výsledcích činnosti orgánů činných v trestním řízení.“.

32

UNODC and IMF Model-Legislation on Money-Laundering and Financing of Terrorism
Model Provisions for Common Law Legal Systems on Money-Laundering, Terrorist Financing, Preventive
Measures and the Proceeds of Crime
34
Dostupné
z:
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/spoluprace-s-institucemi/2005/mezinarodnispoluprace-boj-proti-prani-11642
33
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III. Základní povinnosti dle AML zákona
Základním legislativním pilířem pro boj s praním špinavých peněz v ČR je
AMLZ, jehož gestorem je MF, konkrétně FAÚ. Tento zákon zapracovává příslušné
evropské předpisy, upravuje některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu a stanovuje některá práva a povinnosti fyzických a právnických
osob při uplatňování těchto opatření. Smyslem a účelem tohoto zákona je zabránit
zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování
terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání.
Boj proti praní peněz vyžaduje nastavení takového právního rámce, který by
poskytl státním orgánům i povinným osobám účinné nástroje k zastavení nebo
přinejmenším zásadnímu ztížení této činnosti. Český zákonodárce se tohoto cíle snaží
dosáhnout především nastavením základních povinností pro povinné osoby, kterými
jsou:
 identifikace a kontrola klienta
 archivace
 oznamování podezřelých obchodů (kapitola II.1.1)
 odklad splnění příkazu klienta (kapitola II.1.1)
 systémy vnitřních zásad
 informační povinnost (kapitola II.1.1)
 školení zaměstnanců
 povinnost mlčenlivosti

III. 1. Identifikace a kontrola klienta
Předpokladem pro zmapování a dohledání původu finančních prostředků je
existence korektních údajů o konkrétní fyzické osobě, která s finančními prostředky
v minulosti disponovala. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby povinná osoba, která
s penězi klientů přijde do styku, a přes kterou by teoreticky mohly být nelegální výnosy
vyprány nebo by v souvislosti s prováděním své činnosti mohla tuto nelegální aktivitu
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detekovat, tyto klienty identifikovala v zákonem stanovených případech, způsobem
a rozsahu.
Povinnost identifikovat má povinná osoba v souladu s § 7 AMLZ před
uskutečněním obchodu v hodnotě převyšující částku 1 000 EUR s tím, že obchodem se
pro účely tohoto zákona rozumí dle § 4 odst. „každé jednání povinné osoby s jinou
osobou, pokud takové jednání směřuje k nakládání s majetkem této jiné osoby nebo
k poskytnutí služby této jiné osobě“.
Nutno upozornit, že kromě definice obchodu AMLZ rozlišuje i definici
obchodního vztahu, kterým je dle § 4 odst. 2 „smluvní vztah mezi povinnou osobou
a jinou osobou, jehož účelem je nakládání s majetkem této jiné osoby nebo poskytování
služeb této jiné osobě, jestliže je při vzniku smluvního vztahu s přihlédnutím ke všem
okolnostem zřejmé, že bude obsahovat opakující se plnění“. Hlavním rozdílem mezi
těmito dvěma pojmy, které nejen povinné osoby často zaměňují, je ta skutečnost, že
obchod je záležitostí jednorázovou, kdežto u obchodního vztahu jde vždy o opakující se
plnění.
Limit 1000 EUR nebyl zákonodárcem stanoven náhodně, vychází z nařízení
č. 1781/2006, o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků,
které stanoví částku 1000 EUR jako limit, při jehož překročení musí být bezhotovostní
převod finančních prostředků doprovázen tzv. úplnou informací o plátci, tedy jménem,
adresou a číslem účtu plátce.
Bez ohledu na výše uvedený limit musí povinná osoba identifikovat rovněž
vždy, jedná-li se o:
a) podezřelý obchod,
b) vznik obchodního vztahu,
c) uzavření smlouvy o účtu, vkladu na vkladní knížce nebo vkladním listu nebo
sjednání jiné formy vkladu,
d) uzavření smlouvy o nájmu bezpečnostní schránky nebo smlouvy o úschově,
e) uzavření smlouvy o životním pojištění, má-li klient právo jednostranně hradit
další pojistné nad sjednaný rámec plateb jednorázového nebo běžně placeného
pojistného,
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f) 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, nebo
g) výplatu zůstatku zrušeného vkladu z vkladní knížky na doručitele.
Identifikace má probíhat před uskutečněním výše zmíněných činností,
s výjimkou životního pojištění, kdy se se obmyšlený pochopitelně může změnit, tudíž
jeho identifikace přichází v úvahu až před samotným vyplacením pojistného plnění.
Identifikace klienta se až na výjimky provádí „tváří v tvář“, tedy za přítomnosti
identifikovaného. Povinná osoba zaznamená a ověří u fyzické osoby identifikační údaje
z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a současně zaznamená druh a číslo průkazu
totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal. U právnické osoby zaznamená a ověří
údaje z dokladu o existenci právnické osoby a provede identifikaci fyzické osoby, která
za danou osobu jedná v daném obchodu. Pokud by statutárním orgánem, jeho členem
nebo ovládající osobou této právnické osoby byla jiná právnická osoba, musí
zaznamenat i její identifikační údaje.
Rozsah identifikačních údajů je stanoven v § 5 AMLZ, u fyzické osoby jsou jimi
„všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, dále
místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající
fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo
podnikání a identifikační číslo osoby“ a u právnické osoby „obchodní firma nebo název
včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo osoby nebo
obdobné číslo přidělované v zahraničí; u osob, které jsou jejím statutárním orgánem
nebo jeho členem, údaje stejné jako u fyzické osoby.
Je tedy povinnost identifikaci klienta – fyzické osoby, stejně jako fyzické osoby
jednající za klienta právnickou osobu, provést vždy s využitím alespoň jednoho
dokladu, který splňuje charakteristiku „průkazu totožnosti“ v § 4 odst. 6 AMLZ. Na
rozdíl od definice v § 36 odst. 4 správního řádu se vyloučením podmínky uvedení místa
trvalého pobytu umožňuje k identifikaci podle AMLZ použít např. cestovní pas. Kromě
občanského průkazu se za průkaz totožnosti dá považovat i řidičský průkaz, průkaz
k povolení pobytu cizince či zbrojní průkaz, ovšem vždy za předpokladu, že takový
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průkaz je platný a není pochyb o jeho pravosti. Z tohoto důvodu je vyloučen např.
průkaz opatřený podobenkou majitele, na níž vzhled neodpovídá jeho skutečné podobě,
nebo podle ní nelze majitele ztotožnit, průkaz po datu ukončení platnosti, průkaz
poškozený nad obvyklou míru (nečitelný, slepovaný, přepisovaný), průkaz, z něhož
nelze zjistit, který orgán státu jej vydal či jiný doklad, který z nějakých důvodů
vzbuzuje pochybnosti o jeho pravosti.
AMLZ připouští v § 8 odst. 8 možnost kopírování dokladů předložených
k identifikaci a umožňuje takto získané údaje dále zpracovávat pro účely AMLZ,
nejedná se však o povinnost. Kopie těchto dokladů mohou být pořizovány a uchovávány
pouze se souhlasem jejich držitele, nikoli bez souhlasu identifikovaného, jak je
nesprávně uváděno v některých odborných článcích.35 Takový souhlas dle stanoviska
Úřadu na ochranu osobních údajů nelze vynucovat ani obecnými podmínkami obchodní
smlouvy. V případě neposkytnutí souhlasu musí povinná osoba provést identifikaci
opisem údajů z předloženého dokladu.
Povinná osoba si samozřejmě může stanovit vlastní přísnější pravidla pro
provádění identifikace, než jak jsou stanoveny v AMLZ, a to například i s ohledem na
hodnocení rizik a na svoji obchodní bezpečnost rozdílně k jednotlivým produktům.
Klient se může za účelem provedení identifikace nechat zastoupit na základě
plné moci, v tomto případě se provádí identifikace zmocněnce. Při zastupování
zákonným zástupcem se identifikuje tento zástupce.
Pokud by povinná osoba uskutečnila se stejným klientem další obchody, není již
nutná identifikace za přítomnosti identifikovaného, nýbrž postačí vhodným způsobem
ověřit totožnost dané osoby jednající v konkrétním obchodě. Klasickým případem je
povinnost klienta zadat PIN, uvést podpisový vzor či jiný identifikační údaj k provedení
konkrétního obchodního úkonu. U některých povinných osob, jako jsou například
daňoví poradci či advokáti, kde se často stává, že své klienty pro jejich dlouhodobé
zastupování znají velmi dobře osobně, postačí jako vhodný způsob ověření totožnosti
pouhé rozpoznání klienta konkrétním daňovým poradcem či advokátem.

35

VANTUCH, Pavel. Nový zákon č. 253/2008 Sb. proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu. Právní fórum. 2008, 11, str. 44.
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V průběhu trvání obchodního vztahu nebo při dalších obchodech s tímtéž
klientem povinná osoba kontroluje platnost a účinnost identifikačních údajů. Vzhledem
k rozmanitosti povinných osob nelze stanovit konkrétní postup upravující průběžnou
kontrolu. Je tedy ponecháno na vůli povinné osoby jakým způsobem si plnění této
povinnosti zajistí. Povinné osoby s velkým množstvím klientů, typicky banky, většinou
přímo v samotné obchodní smlouvě mají zakotvenu povinnost klienta neprodleně
informovat banku o změně identifikačních údajů.
AMLZ pamatuje i na možnost, že by provedení první identifikace mohly bránit
nějaké závažné důvody, ať už zdravotní či jiné. V takovém případě může klient nebo
povinná osoba požádat o provedení identifikace notáře, krajský nebo obecní úřad obce
s rozšířenou působností. Náležitosti listiny o provedené identifikaci a nakládání s ní
upravuje § 10 AMLZ. Identifikace tímto způsobem je možná i prostřednictvím notáře
v zahraničí za podmínky, že jím vystavená listina bude obsahovat stejné náležitosti, jaké
jsou stanoveny v § 10 odst. 2 AMLZ a bude opatřena apostilou, pokud je tento notář ze
země, která je účastníkem Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích
veřejných listin ze dne 5. října 1961, nebo ze země, se kterou má ČR uzavřenou
dvoustrannou smlouvu. Zprostředkovaná identifikace je však možná i prostřednictvím
notářů ze zemí, které tomuto požadavku nevyhovují, v tomto případě musí být
vyhotovená listina opatřena superlegalizací, tedy ověřením pravosti podpisů a razítek
a opatření legalizační doložkou zastupitelského úřadu ČR, kterou se potvrzuje, že daná
listina byla vystavena či ověřena oprávněnou osobou.
Pro naplnění smyslu a účelu AMLZ nestačí pouhé provedení identifikace, dalším
významným krokem je provádění kontroly klienta. Povinnost provádět kontrolu klienta
vzniká bez ohledu na hodnotu obchodu vždy v případech, na které se vztahuje
povinnost identifikace podle §7 odst. 2 písm. a) až d), tedy u podezřelého obchodu,
vzniku obchodního vztahu, uzavření smlouvy o účtu, vkladu na vkladní knížce nebo
vkladním listu nebo sjednání jiné formy vkladu, uzavření smlouvy o nájmu
bezpečnostní schránky nebo smlouvy o úschově. Dále v průběhu obchodního vztahu
a při obchodu s PEP ve smyslu § 4 odst. 5 AMLZ. Limit 15000 EUR u povinnosti
kontroly klienta je stanoven pouze pro případ uskutečnění jednotlivého obchodu.
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Kontrola klienta se řídí zásadou „poznej svého klienta“. Právě pro již
zmiňovanou různorodost povinných osob, není reálně možné stanovit pro všechny
povinné osoby stejný způsob nebo rozsah kontroly klienta. Nicméně § 9 odst. 2 AMLZ
stanovuje její minimální rozsah, když říká, že kontrola klienta zahrnuje:
a) získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu,
b) zjišťování skutečného majitele, pokud klientem je právnická osoba,
c) získání informací potřebných pro provádění průběžného sledování obchodního
vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu
za účelem zjištění, zda uskutečňované obchody jsou v souladu s tím, co povinná
osoba ví o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu,
d) přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků.
Tento

odstavec

je

však

potřebné

vnímat

v souvislosti

s navazujícím

odstavcem 3, který rozsah samotné kontroly klienta ponechává na konkrétní povinné
osobě. Každá povinná osoba by měla „znát svého klienta“ natolik dostatečně, aby byla
schopná posoudit jeho případnou rizikovost. Má-li např. povinná osoba za klienta
podnikatele, jehož běžný měsíční obrat z podnikatelské činnosti na účtu přesahuje
1 000 000 CZK, nebude zřejmě nutné zjišťovat původ každé došlé finanční transakce
pohybující se v běžném limitu. Naopak má-li klienta - fyzickou osobu, jejíž běžný
měsíční příjem ze zaměstnání činí 20 000 CZK a tomuto klientovi přijde na účet
jednorázově transakce ve výši 1 000 000 CZK, bude tato platba nutně podléhat kontrole
klienta, respektive by ze strany povinné osoby měly být provedeny úkony ke zjištění
původu těchto finančních prostředků.
Rozsah kontroly klienta si povinná osoba může nastavit nejen v závislosti na
typu klienta, ale také ve vazbě na typ obchodního vztahu, produktu nebo obchodu.
Předpokladem pro splnění zákonné povinnosti je schopnost, v případě provádění
kontroly plnění povinnosti z tohoto zákona oprávněným orgánem, odůvodnit
přiměřenost stanoveného rozsahu.
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U

největších

komerčních

bank

v praxi

existuje

samostatné

oddělení

specializující se na boj proti praní špinavých peněz, tzv. „Compliance“ oddělení. Každá
taková banka má svůj software pro automatizovanou kontrolu transakcí klientů. Pokud
tento detekuje podezřelou transakci, obdrží pracovníci compliance oddělení alert
a následně vyhodnocují, zda jde o podezřelou transakci či nikoliv. V případě nutnosti
provádí kontrolu klienta, například kontaktováním klienta s dotazem na původ
finančních prostředků.
Banky ve většině případů přihlíží při zjišťování a vyhodnocování podezřelého
obchodu k:
 charakteru obchodu a okolnostem jeho uskutečnění,
 charakteru a objemu obvyklých obchodů klienta a
 rizikovému profilu klienta.
Nejčastějšími indikátory k sestavení odpovídajícího rizikového profilu klienta
jsou:
 země původu klienta / skutečného majitele klienta / obchodního partnera klienta,
 neprůhledná vlastnická struktura klienta,
 nejasný původ finančních prostředků klienta,
 podezření, že klient nejedná na svůj účet nebo že zastírá, že plní pokyn třetí
osoby,
 neobvyklý způsob provedení obchodu, zejména s ohledem na typ klienta,
předmět, výši a způsob vypořádání obchodu, účel zřízení účtu a předmět činnosti
klienta,
 skutečnosti nasvědčující podezření, že klient uskutečňuje podezřelý obchod,
 PEP,
 rizikový předmět podnikání,
 subjektivní hodnocení klienta.
Podle zařazení pod konkrétní rizikový profil je u klienta nastaven i rozsah jeho
kontroly. Klient, který je podle kritérií veden jako klient rizikový, je podroben
častějšímu a přísnějšímu dohledu než klient nerizikový. U velkých bank počet
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rizikových klientů mnohdy přesahuje až 40 000 hranici. Vezmeme-li v úvahu, že
v takových bankách proběhne denně průměrně 2 000 000 klientských transakcí, z nichž
více jak 30 000 bývá v částce vyšší než 15 000 EUR, je správné nastavení rizikového
profilu a systému pro automatickou detekci podezřelých transakcí pro plnění zákonných
povinností naprosto nezbytné. V průměru je ve velkých bankách vygenerováno denně
250 alertů, z čehož 1-2 bývá vyhodnocen jako podezřelý obchod a postoupen FAÚ.
Odlišně bude k přístupu kontroly klienta a k sestavování jeho případného
rizikového profilu samozřejmě přistupovat některá z nebankovních institucí, která je
povinnou osobou dle AMLZ. Nepředpokládá se, že například investiční společnost bude
mít finančně nákladné softwary na úrovni těch bankovních. Naopak nastavení kontroly
klienta by mělo odpovídat předmětu podnikatelské činnosti a typu jejích klientů.
Finanční dopad, ve smyslu vynaložených nákladů, zákonné regulace pro jednotlivé
povinné osoby je tím pádem rozdílný, což může vyvolat otázku, zda tato široce pojatá
úprava není v jistém smyslu diskriminační. Těžko si ale představit, jakým způsobem
nastavit opatření pro boj proti praní peněz pro mnohdy naprosto odlišný typ povinných
osob tak, aby některý z nich nebyl nijak znevýhodněn, a aby tato úprava nebyla
roztříštěna mezi několikero právních předpisů.
Povinná osoba má možnost (nikoli povinnost) v rámci převzetí identifikace
podle § 11 AMLZ neprovést identifikaci klienta, nezjišťovat informace o účelu
a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu či nezjišťovat skutečného
majitele, pokud tyto úkony byly provedeny českou nebo zahraniční úvěrovou nebo
finanční institucí, s výjimkou směnáren a institucí zajišťujících převody nebo zasílání
peněz. U zahraniční instituce je předpoklad, že tato působí na území státu, který splňuje
kritéria srovnatelnosti vnitrostátního práva v oblasti AML.
Takovými státy jsou v současné době:
a) členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (tj. státy EU
+ Norsko, Island a Lichtenštejnsko), včetně francouzských zámořských území
(Mayotte, Nová Kaledonie, Francouzská Polynésie, Saint Pierre a Miquelon,
Wallis a Futuna) a dále Aruba, Curaçao, Saint Maarten, Bonaire, Saint Eustatius
a Saba;
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b) další státy: Austrálie, Brazílie, Hongkong, Indie, Japonsko, Jihoafrická
republika, Kanada, Korejská republika, Mexiko, Singapur, Švýcarsko, Spojené
státy americké.36
Za okolností, že by povinná osoba využila převzetí z jiné země než z výše
uvedené, je povinná prokázat kontrolujícímu orgánu, že tento subjekt v oblasti praní
špinavých peněz podléhá srovnatelným legislativním požadavkům.
Podmínkou pro povinnou osobu, která identifikaci přebírá, je zajistit, aby
obdržela všechny potřebné informace, včetně kopií příslušných dokladů. Úvěrová nebo
finanční instituce může poskytnout takové údaje pouze se souhlasem identifikované
osoby. Převzetí identifikace nelze uskutečnit, má-li přebírající povinná osoba
pochybnosti o správnosti či úplnosti poskytnutých údajů. Přebírající povinná osoba je
tím, kdo odpovídá za řádné provedení identifikace a zjištění údajů ke kontrole klienta,
proto by mělo být i jejím vlastním zájmem údaje, o nichž má pochybnosti, odmítnout.
Další z příkladů převzetí identifikace je u smluv o finančních službách
uzavíraných na dálku, jedná se o tzv. spotřebitelské smlouvy upravené v § 51a a násl.
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (od
1. ledna 2014 pak o smlouvy uzavírané distančním způsobem podle § 1820 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), kdy klientem (spotřebitelem) může být
pouze fyzická osoba. AMLZ stanoví v § 11 odst. 4 minimální požadavky na tento
způsob identifikace, jimiž jsou:
a) první platba z této smlouvy musí být uskutečněna prostřednictvím účtu
vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové
instituce působící na území členského státu Evropské unie nebo Evropského
hospodářského prostoru,
b) klient zašle povinné osobě kopii dokladu (zde se jedná o povinnost pořídit kopii
dokladu, nikoli možnost jako u identifikace klienta), potvrzujícího existenci účtu
podle písmene a), kopie příslušných částí průkazu totožnosti a nejméně jednoho
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dalšího podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit identifikační údaje a dále druh
a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho
platnosti.
Povinná osoba samozřejmě může s ohledem na řádné plnění zákonných
povinností, ale i s ohledem na vlastní obchodní bezpečnost ve vztahu k poskytovanému
produktu, nastavit další podmínky a kontrolní mechanismy.
V roce 2012 bylo FAÚ detekováno v souvislosti s jeho činností zvýšení počtu
zneužití tohoto ustanovení k „ukradení identity“. V mnoha případech nabízel pachatel
na internetu poskytnutí nebankovní půjčky, podmínkou pro její získání bylo zaslání
kopie občanského a řidičského průkazu a výpisu z účtu vedeného na jméno žadatele.
Pachatel následně zaslal tyto informace do banky, kde si chtěl pod touto cizí identitou
založit účet, přičemž byl vyzván k první platbě z účtu vedeného na jeho jména, aby
mohl být jeho nově zřízený účet aktivován. Pachatel se proto obrátil znovu na žadatele,
sdělil mu číslo nově zřízeného účtu, které obdržel od banky a vyzval ho k zaslání
alespoň jedné koruny z jeho účtu (pod záminkou prověření pravdivosti o jeho existenci).
Odesláním jedné koruny na pachatelův účet došlo v bance ke ztotožnění klienta s údaji
v zaslaných kopiích a pachatel obdržel přístupové heslo do internetového bankovnictví,
čímž mu bylo umožněno ovládat účet pod jménem žadatele o půjčku, aniž by ten o tom
věděl. Žadatel byl následně už jen informován, že mu půjčka nebyla schválena.
Úvěrová nebo finanční instituce může využít k provedení identifikace a případně
i ke zjištění „vstupních“ informací ke kontrole klienta osobu, která jedná jejím jménem
a na její účet, je vázána jejími vnitřními předpisy a za následky jejíž činnosti nese tato
instituce odpovědnost. Povinná osoba má navíc v souladu s § 23 odst. 2 AMLZ
povinnost takovou osobu proškolit.
Uvedenému zmocnění z obecných smluvních typů asi nejlépe odpovídá
mandátní smlouva, jak je upravena v § 566 a násl. obchodního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů. K jeho ustanovením je však úprava v AMLZ speciální. Z tohoto
ustanovení, ale i obecně ze smyslu a účelu AML vyplývá, že zde nelze použít substituci,
jak je upravena např. v § 268 obchodního zákoníku. Pokud by tedy měla být využita
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mandátní smlouva v úpravě podle platného znění obchodního zákoníku, bylo by nutné
v jejím textu možnost substituce vyloučit.37
Obdobně jako v předchozím případě může úvěrová nebo finanční instituce při
poskytování

investičních

služeb

využít

pro

určené

úkony

investičního

zprostředkovatele. Za úkony jím provedené odpovídá povinná osoba, jako by je
provedla sama.
Ve všech výše uvedených případech převzetí identifikace se konkrétní finanční
či úvěrová instituce nezbavuje odpovědnosti za řádné plnění zákonných povinností. Je
proto její povinností i vlastním zájmem ověřit splnění všech zákonných podmínek
a fakt, zda klient, jehož identifikace byla převzata, není klientem rizikovým či zda
předmětný obchod nebo produkt nepředstavuje zvýšené riziko legalizace výnosu
z trestné činnosti či financování terorismu.
AMLZ stanovuje v § 13 i výjimky z identifikace a kontroly klienta, a to jednak
vůči konkrétním klientům, kteří jsou sami povinnými osobami, vůči klientům, jejichž
identita je dostatečně známá nebo u nichž není předpokládáno, že by své aktivity
zneužívali pro praní špinavých peněz. Jednak je výjimka zacílena také na produkty,
u nichž je velmi nízká pravděpodobnost, že by mohli být k legalizaci zneužitelné, jako
např. tzv. mikroplatby.
Obdobně jako u převzetí identifikace, i v tomto případě se výjimka nepoužije,
pokud povinná osoba vyhodnotí, že některý z klientů či produktů představují riziko
legalizace výnosů z trestné činnosti.
Nastane-li situace, že se klient odmítne podrobit identifikaci v případech, kdy je
dána identifikační povinnost nebo neposkytne potřebnou součinnost při kontrole,
či z jiného důvodu nelze provést identifikaci či kontrolu, musí povinná osoba
postupovat v souladu s § 15 odst. 1 AMLZ, a tedy odmítnout uskutečnění obchodu nebo
uzavření obchodního vztahu s takovým klientem. Stejným způsobem musí postupovat
37
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osoba provádějící identifikaci nebo kontrolu, pokud by měla pochybnosti o pravdivosti
obdržených informací od klienta nebo o pravosti jím předložených dokladů. Dle
výkladového stanoviska ministerstva financí, lze „logickým výkladem „a maiori ad
minus“ dovodit, že pokud se zákaz v dané situaci vztahuje na uskutečnění obchodu
nebo uzavření obchodního vztahu, tím spíše se vztáhne na konkrétní jednotlivou
transakci v rámci obchodního vztahu.38
Institut neuskutečnění obchodu je často zaměňován s odkladem splnění příkazu
klienta podle § 20 AMLZ. Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma instituty je skutečnost,
že pro neuskutečnění obchodu není stanovena žádná lhůta, kdežto odložit splnění
příkazu klienta může povinná osoba pouze po zákonem stanovenou dobu 24 hodin,
případně na základě rozhodnutí ministerstva financí na 72 hodin, nejdéle však na 6 dní,
pokud je FAÚ podáno trestní oznámení orgánu činnému v trestním řízení. Navíc
v případě neuskutečnění obchodu nesmí jít o situaci, kdy hrozí nebezpečí, že splněním
příkazu klienta by mohlo být zmařeno či podstatně sníženo zajištění výnosu z trestné
činnosti.
V případě, že povinná osoba neuskuteční obchod či neuzavře obchodní vztah
a následně oznámí podezřelý obchod FAÚ, musí být tato skutečnost v oznámení
uvedena. Vyhodnotí-li následně FAÚ, že se jedná o podezření z praní špinavých peněz,
a že by mohlo hrozit nebezpečí zmaření zajištění výnosu z trestné činnosti, rozhodne
o zajištění majetku podle § 23 odst. 2 písm. b) AMLZ, o čemž neprodleně informuje
povinnou osobu, která podala předmětné oznámení.
Zvláštní postavení má v rámci identifikace a kontroly klienta tzv. politicky
exponovaná osoba (pro její označení často užívána zkratka anglického „politically
exposed person” - PEP ), jejíž definici nalezneme v § 4 odst. 5 AMLZ:
a) fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, jako je
například hlava státu nebo předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra,
člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního
orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky,
člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník
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v ozbrojených silách nebo sborech, člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu
podniku ve vlastnictví státu, velvyslanec nebo chargé d´affaires, nebo fyzická osoba,
která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních
organizací, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu
jednoho roku po ukončení výkonu této funkce, a která
1. má bydliště mimo Českou republiku, nebo
2. takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou republiku,
b) fyzická osoba, která
1. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském, partnerském anebo
v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském,
2. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi
nebo dceři osoby uvedené v písmenu a) osobou ve vztahu manželském (zeťové,
snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu,
3. je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě
svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního
řádu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je
v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou
v písmenu a), nebo
4. je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného
obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo,
že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).
PEP budou tedy zejména cizinci ve významné veřejné funkci s celostátní
působností, český občan by jí byl pouze za předpokladu, že by takovou funkci
vykonával mimo ČR, případně že byl přímý příbuzný nebo měl nějaký z výše
uvedených vztahů k PEP. V každém případě se nejedná o politickou angažovanost dané
osoby, jak je někdy mylně tato definice chápána.
S PEP jsou v AMLZ spojená některá opatření, a to v § 9 - povinnost provést
kontrolu klienta vždy, pokud je tímto klientem PEP; v § 13 odst. 4 – výjimku v § 13
odst. 2 nelze v případě, že je klientem PEP použít a § 15 odst. 2 a 3 – povinná osoba
nesmí uskutečnit obchod s PEP, pokud ta jí odmítne poskytnout informace o původu
majetku použitého v obchodě, navíc k neuskutečnění obchodu s PEP musí mít
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zaměstnanec svolení svého bezprostředního nadřízeného nebo statutárního orgánu
svého zaměstnance.
Status PEP a s ním spojená opatření jsou v AMLZ stanovená zejména z toho
důvodu, že u PEP existuje nepochybně vyšší riziko legalizace výnosů z trestné činnosti.
Případná diplomatická imunita dle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích nemá
vliv na povinnosti povinných osob podle AMLZ při identifikaci či kontrole klienta ani
nijak neopravňuje PEP se na diplomatickou imunitu odvolávat.
Nesplní-li povinná osoba povinnost identifikace klienta nebo opakovaně neplní
povinnost kontroly klienta, dopustí se správního deliktu podle § 44 odst. 1 písm. a) či b)
AMLZ, za což jí hrozí pokuta až 1 000 000 CZK. V případě uskutečnění obchodu či
uzavření obchodního vztahu v rozporu s § 15 AMLZ jí za tento správní delikt hrozí
pokuta až 10 000 000 CZK.
Institut identifikace a kontroly klienta je pro boj proti praní špinavých peněz
naprosto nezbytný. Základním pilířem tohoto boje je „deanonymizovat“ jakékoli
výnosy, tak aby se dalo zjistit, zda je jejich majitel nabyl legální či nelegální cestou.
Povinné osoby uplatňováním této povinností tuto deanonymizaci zajišťují. Domnívám
se, že tento institut je z hlediska efektivity preventivních opatření nastaven správně,
na rozdíl od evropské III. AMLD, která provádění identifikace vyžaduje u obchodu nad
15 000 EUR. Český zákonodárce zvolil variantu přísnější, a tedy 1 000 EUR, což je pro
transparentnost detekovaných výnosů neoddiskutovatelný krok vpřed. Jednotlivá
ustanovení pamatují i na možné výjimky u nerizikových produktů, čímž brání
nadměrnému zatěžování povinných osob. Zákonodárce pamatoval i na to, že AMLZ je
směřován širokému spektru povinných osob a uzpůsobil tomu i povinnost provádění
kontroly klienta.
Jediné riziko pro boj proti praní špinavých peněz v takto nastavených opatřeních
spatřuji ve výjimce pro smlouvy uzavírané na dálku. Po nedávném vstupu několika
nových bank na český trh, které fungují jako téměř bezpobočkové, začala být tato
výjimka z jejich strany užívána pro uzavírání naprosté většiny obchodních vztahů
s klienty, to znamená, že tyto banky v podstatě své klienty nikdy „tváří v tvář“ neviděli
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a pravděpodobně ani v budoucnu neuvidí, jelikož vše funguje na bázi internetového
bankovnictví. Takto „provedená“ identifikace tedy v konečném důsledku vůbec nemusí
vést k dohledání skutečného majitele daných prostředků a tyto výnosy mohou nakonec
zůstat anonymními. Dle mého názoru by možnou variantou za tuto výjimku bylo
například zákonné umožnění zprostředkované identifikace na kontaktních místech
Czech POINTU. Služby Czech POINTU jsou poskytovány téměř na každé poště a jsou
tedy snadno dostupné pro občany po celé ČR a již v dnešní době je zde prováděna
např. vidimace nebo legalizace. Tato kontaktní místa by tak mohla být pro identifikaci
do budoucna „prodlouženou rukou“ bank, které nemají vlastní síť poboček. Jediná
praktická nevýhoda této varianty je samozřejmě fakt, že by dotyčná služba byla
pravděpodobně zpoplatněná.
Možnosti zprostředkované identifikace by se z mého pohledu mohly rozšířit
i pro potřeby identifikace v zahraničí, například převzetím identifikace i od advokáta
v zahraničí, za obdobných podmínek jako je tomu nyní u notářů, nebo by ideálně tato
činnost mohla být povolena i pro zastupitelské úřady.

III. 2 Archivace
Pro šetření podezřelého obchodu či případného podezření ze spáchání trestného
činu legalizace výnosů z trestné činnosti je naprosto stěžejní, aby informace získané
v souvislosti s naplňováním povinností z AMLZ byly k dispozici i nadále po
uskutečnění samotného obchodu či ukončení obchodního vztahu.
Povinné osoby mají archivační povinnost v podstatě u všech údajů a kopií
souvisejících s identifikací klienta jak u obchodů, tak u obchodních vztahů, a to po dobu
deseti let. Lhůta začíná běžet prvním kalendářním dnem roku následujícího po roce, kdy
byl učiněn poslední úkon obchodu známý povinné osobě či ukončen obchodní vztah.
Pro osobu oprávněnou k obchodování s kulturními památkami nebo s předměty
kulturní hodnoty nebo ke zprostředkování takových obchodů, osobu oprávněnou
k obchodování s použitým zbožím nebo ke zprostředkování takových obchodů nebo
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k přijímání věcí do zástavy, platí desetiletá archivační lhůta pouze za předpokladu, že
hodnota obchodu byla 10 000 EUR nebo vyšší, v ostatních případech platí lhůta pěti let.
Povinné osoby, které se společně podílejí na obchodu či obchodním
vztahu s jedním klientem mají možnost uchovávat informace získané v rámci plnění
povinností z AMLZ pouze u jedné z nich, pokud ostatní zúčastnění k těmto údajům
budou mít zajištěn přístup.
Nesplněním archivační povinnosti se povinná osoba dopouští správního deliktu
s hrozbou sankce ve výši až 10 000 000 CZK.

III. 3 Systémy vnitřních zásad
Povinné osoby mají obecně povinnost zavést a uplatňovat odpovídající postupy
vnitřní kontroly a komunikace za účelem naplnění povinností stanovených jím AMLZ.
Povinné osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až d), h) a i) AMLZ musí písemně
vypracovat tzv. „systém vnitřních zásad“, s výjimkami stanovenými tímto zákonem
v § 21 odst. 3 a 4.
Systém vnitřních zásad by měl obsahovat postupy k zajištění uplatňování všech
povinností daných AMLZ, tedy zejména k provádění identifikace klienta, kontroly
klienta, způsob podávání OPO, způsob archivace atd. Každý systém vnitřních zásad by
měl být vypracován s ohledem na konkrétní činnost povinné osoby tak, aby každý
zaměstnanec této povinné osoby mohl v praxi podle tohoto systému postupovat.
Velmi častým jevem jsou případy, kdy si povinná osoba nechá systém vnitřních
zásad zpracovat tzv. „na zakázku“. V ČR existuje již několik obchodních společností,
které tuto službu nabízejí, výsledkem je většinou sice téměř ideální systém vnitřních
zásad, ovšem vypracovaný bez ohledu na konkrétní předmět činnosti povinné osoby.
Některá ustanovení pak povinná osoba není v praxi schopna vůbec plnit nebo je plní
v rozporu se zákonem. Například má-li držitel povolení k provozování sázkových her
v kasinu uvedeno v systému vnitřních zásad, že zaměstnanec kasina identifikuje klienty
v okamžiku, kdy mají záměr provést obchod v hodnotě 1000 EUR nebo výše, bylo by
toto v praxi těžko proveditelné a prokazatelné a navíc, ač se zdá, že tento postup je
v souladu s AMLZ, by takové tvrzení bylo porušováním zákona o loteriích, který ve
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svém § 36 odst. 1 stanoví povinnost identifikovat v rozsahu stanoveném AMLZ
každého, kdo vstoupí do prostor kasina. Vzhledem k tomu, že zákon o loteriích je
úpravou speciální k AMLZ, je v kasinu povinnost provádět identifikaci bez ohledu na
to, jestli osoba uskuteční obchod v hodnotě pod nebo nad 1 000 EUR.
Povinné osoby určené v § 21 odst. 6 AMLZ musí doručit vypracovaný systém
vnitřních zásad FAÚ do 60 dnů ode dne, kdy se povinnou osobou staly, taktéž musí
oznamovat FAÚ provedené změny do 30 dnů od jejich přijetí.
Povinné osobě sice hrozí de lege postih za nesplnění výše uvedených povinností
s možností sankce až 1 000 000 CZK, ovšem zákon již nepamatuje na situace, kdy
systém vnitřních zásad obsahuje závažné nedostatky. Teoreticky by tedy splněním
povinnosti bylo i zaslání systému vnitřních zásad s výše uvedeným podstatným
nedostatkem. Postih v takové situaci hrozí až v okamžiku, kdy by podle špatně
nastaveného systému vnitřních zásad povinná osoba postupovala a jednala by tak
v rozporu s AMLZ. Toto je dle mého mínění další z nedostatků v represivní složce boje
proti praní špinavých peněz v ČR. Možnost postihu za závažné nedostatky v systému
vnitřních zásad by měl být v AMLZ explicitně stanoven.

III. 4 Školení zaměstnanců
Povinná osoba musí zajistit v průběhu 12 kalendářních měsíců alespoň jedenkrát
proškolení všech zaměstnanců, kteří by se, byť pouze teoreticky, mohli setkat
s podezřelým obchodem, a to před jejich nástupem na takovou pracovní pozici. Jak již
bylo zmíněno v souvislosti s výjimkou identifikace a kontroly klienta u vázaného
zprostředkovatele, povinná osoba musí zajistit i proškolení osob, které se podílejí na
předmětu její činnosti na základě jiné než pracovní smlouvy, pokud by se mohly setkat
s podezřelými obchody.
Obsah školení by v podstatě měl kopírovat obsah systému vnitřních zásad
povinné osoby. O provedeném školení a jeho obsahu musí povinná osoba vést evidenci
nejméně 5 let od jeho konání.
Nezajištěním proškolení zaměstnanců se povinná osoba dopouští správního
deliktu, za což jí může být uložena pokuta do výše 1 000 000 CZK.
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III. 5 Povinnost mlčenlivosti
Povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se oznámení
a šetření podezřelého obchodu, úkonů učiněných ministerstvem financí nebo plnění
informační povinnosti podle § 24 AMLZ, nedopadá pouze na povinné osoby a jejich
zaměstnance, ale i na zaměstnance ministerstva financí, zaměstnance ostatních
dozorčích úřadů a fyzické osoby, které jsou pro povinnou osobu, ministerstvo nebo jiný
dozorčí úřad činné na základě jiné než pracovní smlouvy, stejně jako na každého, kdo
se o takových skutečnostech dozví.
Povinnost mlčenlivosti pro tyto osoby nezaniká ani převedením na jinou práci,
skončením jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu k povinné osobě,
ministerstvu financí nebo jinému dozorčímu úřadu ani tím, že povinná osoba přestala
vykonávat činnost, pro kterou je považována za povinnou osobu podle § 2 AMLZ.
Povinnost mlčenlivosti se uplatní i v případě odložení příkazu klienta podle § 20
odst. 1 AMLZ, což je úkon považovaný za úkon učiněný v souvislosti s podáním
podezřelého obchodu. V praxi tedy konkrétní zaměstnanec povinné osoby nesmí
informovat klienta ani mu obecně sdělit, že důvodem k odložení jeho příkazu bylo
podání OPO.
Jiná bude ovšem situace v okamžiku, kdy již bude ze strany FAÚ podáno trestní
oznámení v případu, kde jsou zajištěny finanční prostředky z podnětu povinné osoby
a tuto skutečnost povinné osobě oznámí. Policie má povinnost majitele účtu informovat
o tom, že jeho finanční prostředky byly zajištěny a není tedy dle mého názoru nutné toto
nadále ze strany povinné osoby zastírat. Nicméně co se týče obsahu předmětného OPO,
o tom musí povinná osoba zachovávat mlčenlivost i nadále.
Jistá výjimka je i v případě neuskutečnění obchodu podle § 15 AMLZ. Povinná
osoba musí informovat klienta, z jakého důvodu odmítla uskutečnit obchod nebo uzavřít
obchodní vztah, nicméně musí zachovávat mlčenlivost o případném souběžném podání
OPO.
Prolomení mlčenlivosti je stanoveno AMLZ v § 39, týká se hlavně orgánů
spolupracujících s FAÚ na šetření podezřelých obchodů či orgánů, jimž jsou výsledky
šetření postupovány. Výjimka z mlčenlivosti se za určitých podmínek uplatní i mezi
podnikatelsky propojenými subjekty (§ 39 odst. 2 AMLZ).
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Povinnosti zachovávat mlčenlivost byl ministrem financí ředitel FAÚ historicky
zbaven pouze jednou, a to právě v případě již zmiňované kauzy ProMoPro.
V návaznosti na veřejnou prezentaci konkrétních údajů týkajících se šetření podezřelého
obchodu, se osoba, jenž se vyšetřování týkalo, obrátila s žalobou na ochranu osobnosti
na soud s požadavkem veřejné omluvy a finančního odškodnění ve výši 500 000,- Kč.
Vrchní soud ovšem potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze čj. 32C 89/2011 – 36,
který žalobu zamítl s odůvodněním, že prezentované informace byly založené na
pravdivých a podložených faktech a uvedení jména a příjmení nebylo neoprávněným
zásahem do osobnostních práv žalobce, jelikož ten je podnikatel zapsaný v obchodním
rejstříku ve více společnostech a tyto údaje tedy sám veřejně zpřístupnil. Rozsudek se
stal pravomocným v září 2013 po odmítnutí dovolání žalobce ze strany Nejvyššího
soudu (30 Cdo 3750/2012 – 80).
Při porušení povinnosti mlčenlivosti se povinná osoba dopustí správního deliktu
a fyzická osoba přestupku, za něž lze uložit pokutu až 200 000 CZK. Pokutu do
1 000 000 CZK lze uložit v obou případech pouze za okolnosti, že porušením
povinnosti bylo znemožněno nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání výnosu z trestné
činnosti nebo umožněno financování terorismu.
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IV. Zákon o omezení plateb v hotovosti
V souvislosti s problematikou boje proti praní špinavých peněz je nezbytné
zmínit se i o právní normě regulující platby v ČR, kterou je zákon č. 254/2004 Sb.,
o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Peněžní hotovostní oběh je totiž doslova
„noční můrou“ pro všechny, kteří se bojem proti praní špinavých peněz zabývají, a to
zejména z toho důvodu, že takové peníze nelze nijak sledovat, monitorovat či
dohledávat jejich původ.
Pokud o učiněné hotovostní transakci není pořízen žádný záznam, ať už ve
formě fakturačního dokladu či formě jiné, taková transakce pak fakticky neexistuje
a případný nelegální výnos ve formě hotovosti může být bez zanechání jakýchkoli stop
o svém nelegálním původu včleněn do legální ekonomiky. Hotovostní platby jsou také
častým nástrojem pro páchání zdrojové trestné činnosti k praní špinavých peněz, jakou
je krácení daně apod.
Ideální pro boj proti praní špinavých peněz, ale nerealizovatelnou, by byla
situace, kdy by byly platby v hotovosti plošně zakázány. Každá peněžní transakce by
teoreticky byla zpětně dohledatelná prostřednictvím poskytovatele platebních služeb,
který by navíc jako povinná osoba měl povinnost hlásit jakoukoli podezřelou transakci
a riziko legalizace výnosů z trestné činnosti by se tak značně snížilo. I přesto, že
v rozvojových zemích je v současné době patrná snaha o omezení hotovostního
platebního styku, omezit úplně samozřejmě nejde.
Snaha o racionalizaci a optimalizaci peněžního hotovostního styku se projevila
v roce 2004 i v ČR přijetím výše zmíněného zákona o omezení plateb v hotovosti, který
dle tehdy platného znění ukládal povinnost provést platbu bezhotovostně v případě
hrazení závazku navzájem mezi osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu
nebo sídlem na území České republiky, pobočkami nebo organizačními složkami
zahraničních osob zřízenými na území České republiky, nebo osobami s místem
trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky, pobočkami
nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky ve
prospěch osob s místem pobytu nebo sídlem v zahraničí, přesahovala-li 15 000 EUR.

- 81 -

S účinností od 27. května 2011 došlo k novelizaci a limit byl stanoven na částku
350 000 CZK. Do tohoto limitu se dle zákonné dikce započítávají všechny platby
v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci v průběhu
jednoho kalendářního dne.
Zákon výslovně stanovuje, že tato povinnost se nevztahuje na:
 platby daní, poplatků, cla, záloh na tyto platby, odvodů za porušení rozpočtové
kázně a na jiné druhy plateb uskutečňované podle daňového řádu nebo podle
celního zákona, pokud tyto zákony nestanoví jinak,
 povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů,
 platby důchodů z důchodového pojištění, včetně jednorázových doplatků a
výplat dávek z penzijních fondů a účastnických fondů obhospodařovaných
penzijní společností,
 platby prováděné v době krizového stavu vyhlášeného podle zvláštního právního
předpisu,
 platby určené k úschově peněz notářem,
 platby pojistného a výplat pojistného plnění ze soukromého pojištění.
V této úpravě lze, nejen z pohledu boje proti praní špinavých peněz, spatřovat
několik zásadních nedostatků. Tak zaprvé omezení aplikace zákona pouze na případy,
kdy se uhrazuje závazek, nemá rozumné opodstatnění, je-li cílem zákonodárce opravdu
„omezit daňové úniky, racionalizovat a optimalizovat peněžní hotovostní oběh, zvýšit
bezpečnost zúčastněných subjektů a v neposlední řadě působit proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti“.39 K tomuto názoru se přiklání i Nejvyšší správní soud ve svém
rozsudku ze dne 23. února 2011 č. j. 1 Afs 91/2010-45: „Citovaný zákon nedává jasné
vodítko, jakým způsobem pojem závazek interpretovat. Ani v důvodové zprávě
k tomuto zákonu nelze takovou informaci dohledat; ta k citovanému ustanovení uvádí,
že ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) definuje poskytovatele platby, aniž je stanoven účel
převodu peněžních prostředků. Výklad uvedený v důvodové zprávě, že se zákon
vztahuje na všechny platby v hotovosti, nehledě na jejich účel, podle Nejvyššího
správního soudu není udržitelný, neboť neodpovídá aktuálnímu znění zákona

39

Důvodová zpráva k návrhu zákona o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona o správě daní a poplatků. In: Aspi
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 8. 2013].
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[§ 2 odst. 1 písm. b)]; jednalo by se o výklad contra legem. Pokud tedy zákonodárce
vztáhl veřejnoprávní regulaci plateb v hotovosti toliko na platby, jimiž jsou hrazeny
závazky, nemůže Nejvyšší správní soud interpretací zákona rozsah této regulace
rozšiřovat, byť by tak činil v souladu s úmyslem zákonodárce. Je-li účelem zákona
o omezení plateb v hotovosti omezit daňové úniky a působit proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti, je s podivem, že zákonodárce nepodrobil režimu zákona o omezení
plateb v hotovosti všechny peněžní transakce, jež jsou činěny v hotovosti v částce
převyšující určitý zákonem stanovený limit.“.
Za druhé lze mezi významné nedostatky z mého pohledu zařadit omezení
předmětného limitu na jeden kalendářní den. Bude-li snaha tento zákon obejít, není
přeci nic snazšího, než hotovostní platbu za závazek, která převyšuje částku
350 000 CZK, rozdělit do dvou či více dní. Pro potřeby praní špinavých peněz je tato
úprava víceméně kontraproduktivní,

jelikož

cílem

je mít

možnost

alespoň

o hotovostních transakcích vědět, což je zajištěno u některých subjektů spadajících do
působnosti AMLZ povinností provádět identifikaci a kontrolu klienta, a ne dávat zjevný
prostor pro vyhnutí se jakékoli zákonné regulaci hotovostních plateb. Efektivnější by
bylo nezakázat úplně hotovostní platby nad určitý limit, ale stanovit povinnost provést
identifikaci a kontrolu poskytovatele platby při přijímání jakýchkoli hotovostních plateb
nad určitý zákonem stanovený limit.
Upozornit lze i na nadbytečnost výjimky pro notáře z důvodu novely notářského
řádu provedenou zákonem č. 284/2004 Sb., kde byla jako jediný způsob předání peněz
do notářské úschovy stanovena možnost vložení nebo bezhotovostní převod peněžních
prostředků na účet notáře u banky nebo spořitelního a úvěrového družstva. Dalším
technickým opomenutím zákonodárce je § 4 odst. 2, který stanoví, že: „Platba v české
nebo jakékoliv cizí měně se pro účely tohoto zákona přepočte na měnu euro směnným
kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni
provedení platby.“, který by v souvislosti se změnou limitu v eurech na koruny české
v roce 2011 měl spíše znít: „Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se pro účely tohoto
zákona přepočte na koruny české směnným kursem devizového trhu vyhlášeným
Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.“.
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Výslovné uvedení některých dalších výjimek ale naopak chybí. Například zde
není uvedena výjimka na hotovostní transakce při provádění směnárenských obchodů
osobou oprávněnou provozovat směnárenskou činnost. Již v roce 2004 vydala ČNB ve
spolupráci s MF úřední sdělení k výkladu § 4 odst. 1 ZOPH40, ve kterém uvádí, že oba
uvedené správní úřady po svých právních rozborech zastávají názor, že tehdy platný
zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, a vyhláška č. 434/2002 Sb., kterou se stanoví
zvláštní náležitosti o udělení devizové licence, předpoklady a podmínky pro provádění
některých obchodů s devizovými hodnotami a postup pro nakládání s padělanými
a pozměněnými prostředky, jsou vůči ZOPH úpravou speciální a tudíž, že: „ustanovení
§ 4 odst. 1 ZOPH nebude aplikováno na hotovostní a bezhotovostní obchody s cizí
měnou prováděné nebankovními devizovými místy“. I přesto, že toto úřední sdělení již
bylo zrušeno, je jako pravidlo výkladu pro směnárny používáno ČNB a MF doposud, to
znamená, že směnárny mohou směňovat hotovost i nad stanovený limit. Osoba
oprávněná ke směnárenské činnosti je navíc povinnou osobou podle AMLZ, každý
obchod nad 1.000 EUR tak podléhá povinnosti identifikace klienta a v případě
jednotlivého obchodu v hodnotě 15 000 EUR a vyšší a podezřelého obchodu navíc
i kontrole klienta.
Jiný příklad absentující výjimky je výjimka pro potřeby výměny bankovek
a mincí za jiné bankovky a mince u peněžního ústavu nebo předání peněžních
prostředků pro účely poskytování služeb spočívajících v přepravě bankovek a mincí
osobou oprávněnou k takové činnosti. Zákon by samozřejmě neměl dopadat ani na
platbu přijímanou soudním exekutorem, soudem nebo správním orgánem při exekuci
nebo výkonu rozhodnutí.
Většinu z těchto neduhů současné právní úpravy omezení plateb v hotovosti se
snaží vyřešit vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním
styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb
v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů, který byl poslanecké sněmovně předložen v květnu 2013. Tento
zákon prozatím neprošel prvním čtením Poslanecké sněmovny, a to zejména vzhledem
k jejímu rozpuštění v srpnu 2013.

40

Věstník ČNB částka 20/2004 ze dne 15. listopadu 2004. Dostupný z: http://www.cnb.cz/cs/legislativa/ves
tnik/2004/index.html
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V červnu 2012 předložilo MF vládě návrh zákona, který spočíval mimo jiné
v rozšíření omezení hotovostních plateb pro české občany i v zahraničí a zahraniční
občany v České republice a navrhoval vztáhnout limit 350 000 CZK na hotovostní
platby na věcně související platby bez časového hlediska. Vzhledem k tomu, že komise
Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadu regulace RIA nedoporučila z důvodu
absence vypracování analýzy očekávaných přínosů a nákladů, které by regulace přinesla
pro soukromou sféru, občany a společnosti, v této podobě návrh zákona dále
projednávat ani v Legislativní radě vlády, byl návrh zákona stažen a ve výše zmíněné
navrhované novele ZOPH bylo od této koncepce plně upuštěno. Limit jednoho
kalendářního dne tedy zůstane i v případě, že by byl příští rok ZOPH novelizován výše
zmíněným návrhem.
Co se týče správních deliktů podle ZOPH může být fyzické osobě uložena za
přestupek pokuta až do výše 500 000 CZK a právnické osobě za správní delikt pokuta
až 5 000 000 CZK. Správními orgány, které pokuty ukládají, vymáhají a vybírají, jsou
dle zákonného zmocnění územní finanční orgány a celní orgány. Dle stávající právní
úpravy by tyto orgány měly při stanovení výše pokuty přihlédnout k závažnosti
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a okolnostem,
za nichž byl spáchán. Až do přijetí novely č. 303/2008 Sb., ale musela být pokuta ve
výši nejméně 10 000 CZK uložena vždy, pokud platba přesáhla stanovený limit
a příjemce platby musel vědět, že se jejím uskutečněním dopouští porušení zákona.
Dnes již správní orgán v odůvodněných případech ani pokutu uložit nemusí. Jedná se
zejména o případy, kdy je limit překročen jen nepatrně nebo je jeho překročení
zapříčiněno směnným kurzem cizí měny vůči české koruně.

Vnitrostátní omezení plateb v hotovosti má z členských zemí EU například
zavedeno i Francie. Legislativní úprava je ovšem od té české v mnoha aspektech
odlišná. Regulace plateb v hotovosti není upravena ve speciálním zákoně, ale je součástí
měnového a finančního zákoníku. Podobnost vůči české úpravě lze spatřovat v její
vázanosti na placení dluhu/závazku. Omezení plateb v hotovosti se totiž dle čl. L 112-6
odst. III písm. b) měnového a finančního zákoníku nevztahuje na platby uskutečněné
mezi fyzickými osobami nejednající v rámci své obchodní činnosti. Ve francouzské
úpravě jsou ale na rozdíl od české úpravy stanoveny limity dva:
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1) 3 000 EUR (což je cca 77 000 CZK) u dlužníka, respektive toho, kdo hradí
závazek, a má daňovou residenci ve Francii nebo jedná v rámci své obchodní
činnosti, a
2) 15 000 EUR (cca 385 000 CZK) u dlužníka, který prokáže, že nemá svou
daňovou rezidenci ve Francii a nejedná v rámci své obchodní činnosti.41
Tyto limity byly stanoveny dekretem č. 2010-662 z 16. června 2010 a vloženy
jako čl. D. 112-3 do měnového a finančního zákoníku. Limity se týkají i vyplácení
mezd a platů, ty musí být při jejich překročení propláceny šekem, nebo převodem na
bankovní nebo poštovní účet či účet u platební instituce nebo instituce elektronických
peněz, která poskytuje platební služby.
I francouzská úprava výslovně stanovuje výjimky, a to pro platby realizované
osobami, které nejsou schopné zavázat se šekem nebo jinými podobnými platebními
prostředky a těmi, kteří nemají depozitní účet. Zákon se také nevztahuje na veškeré
státní výdaje a výdaje dalších veřejnoprávních subjektů. Obdobně jako v případě české
úpravy je jediným způsobem předání peněz do notářské úschovy bezhotovostní převod.
Ačkoliv se zdá být francouzská úprava omezení hotovostních plateb za závazky
relativně přísná a pro český platební systém neaplikovatelná, domnívám se, že tomu tak
není. Naopak vyzdvihuje fakt, že ČR se bohužel stále řadí mezi země, kde placení
v hotovosti sice pozvolna ustupuje, nicméně má značnou tradici, obzvláště v některých
oblastech, jakou je třeba stavebnictví. I skutečnost, že francouzská legislativa nijak
neomezuje platby, kromě těch výše zmíněných, potvrzuje známý fakt, že ve Francii
značně převažuje bezhotovostní styk. Platí-li ve Francii někdo víc jak 20 eurovou
bankovkou, je skoro jisté, že jde o cizince. Troufám si tvrdit, že je-li vnitrostátně
dosaženo toho, že bezhotovostní styk je považován za tradiční způsob placení, není již
takový problém legislativně nastavit nízký limit pro hotovostní transakce.

41

Znění čl. L 112-6 odst. III písm. b) měnového a finančního zákoníku dostupné
z http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=76FB08324F499D7061FDE21DA399D25B.tpdj
o12v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006169848&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20131018
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Možná právě ještě relativně „populární“ hotovostní styk v ČR zavdává příčinu
k častým kritikám ZOPH ze strany odborné veřejnosti. Otázkou je, zda je efektivnější
cestou k dosažení snížení hotovostního platebního styku jeho zákonná regulace, i když
částečná, nebo případná snaha o vytvoření prostředí, kde bude běžným platebním
stykem styk bezhotovostní. Pravděpodobně by správné řešení byla kombinace obou
variant. Z hlediska boje proti praní špinavých peněz je podstatné mít platby evidovány
a přehnaně nezakazovat použití hotovosti.
Ze stran odborné veřejnosti je poukazováno zejména na neefektivnost
a neúčelnost ZOPH a výjimečné nejsou ani požadavky na jeho úplné zrušení. Častou
námitkou proti existenci ZOPH je například i údajná nutnost eliminace duplicitní
regulace mezi AMLZ a ZOPH. Hlavním argumentem bývá ten fakt, že pokud platba
podléhá povinnosti identifikace nebo kontrole podle AMLZ, není důvodné ji regulovat
ZOPH. Povinnou osobou podle AMLZ je dle jeho § 2 odst. 2 písm. d) a e) podnikatel,
jestliže přijímá platbu v hotovosti v hodnotě 15 000 EUR a vyšší a právnická osoba,
která není podnikatelem, pokud přijímá platbu v hotovosti v hodnotě 15 000 EUR
a vyšší.
Proti těmto argumentům lze ale namítnout, že AMLZ řeší pouze příjemce platby
a nevztahuje se na fyzické osoby nepodnikatele, proto by nepokryl stejný rozsah
hotovostních plateb jako je tomu u ZOPH. Lze tedy hovořit pouze o duplicitě částečné.
Zrušení zákona by možná vedlo k odstranění částečné duplicity ZOPH a AML
a nedošlo by tím ani k porušením závazků ČR vyplývající z jejího členství v Evropské
unii, ale je třeba vzít v úvahu, že již zmiňované důvody, které v roce 2004 vedly
k přijetí zákona o omezení plateb v hotovosti, trvají i nadále, a je otázkou, zda by úplné
zrušení zákona bylo tím správným krokem.
Pro potřeby boje proti praní špinavých peněz by se jako praktické jevily dvě
alternativní varianty budoucího postupu:
1) zákon ZOPH novelizovat tak, aby se omezení plateb v hotovosti vztahovalo
pouze na případy, kdy platba nespadá pod povinnost identifikace nebo kontroly
klienta dle AMLZ a dosáhnout tak eliminace částečné duplicitní regulace mezi
AMLZ a ZOPH, nebo
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2) zákon ZOPH zrušit a novelizovat AMLZ tak, aby se vztáhl na veškeré
hotovostní platby nad stanovený limit.

Varianta uvedená jako druhá by nejenom odstranila údajnou duplicitu AMLZ
a ZOPH, ale přispěla by i k legislativnímu sjednocení boje proti praní špinavých peněz
v ČR. V současné době jsou sice obě právní normy v gesci MF, nicméně odbor
pověřený na MF přípravou legislativy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti je FAÚ,
kdežto odborem pověřeným přípravou ZOPH je odbor Finanční trhy II, konkrétně
oddělení Platební služby a tržní infrastruktura, a to i přesto, že deklarovaným cílem
přijetí ZOPH bylo mimo jiné působit proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, což vede
k jisté roztříštěnosti problematiky.

Na evropské úrovni neexistuje jednotný předpis, který by plošně omezoval
platby v hotovosti v rámci EU, nicméně i EU vidí rizika spojená s platbami v hotovosti.
Nedovolená činnost je spatřována zejména v souvislosti s pohybem hotovosti, proto
bylo v roce 2005 přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005,
o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící. Cílem
tohoto nařízení je harmonizace pravidel pro kontrolu peněžní hotovosti vstupující na
zemí EU nebo je opouštějící, prováděnou příslušnými orgány členských států. Za tímto
účelem nařízení stanovuje povinnost pro každou fyzickou osobu, která vstupuje do
Společenství nebo je opouští a má u sebe peněžní hotovost v hodnotě 10 000 EUR nebo
více, ohlásit tuto částku v souladu s tímto nařízením příslušným orgánům členského
státu, přes který do Společenství vstupuje nebo je opouští.
Komplexní úpravu oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech
(tzv. „cash controls“) v ČR vůči nařízení 1889/2005 lze nalézt v § 41 a 42 AMLZ.
Paragraf 41 stanovuje zmiňovanou povinnosti ve svém odstavci 1: „Fyzická osoba při
vstupu do České republiky z oblasti mimo území Evropských společenství a při výstupu
z České republiky do takové oblasti je povinna písemně oznámit celnímu úřadu dovoz
a vývoz platných platidel v české nebo cizí měně, cestovních šeků nebo peněžních
poukázek směnitelných za hotové peníze, cenných papírů na doručitele nebo na řad,
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jakož i dalších investičních nástrojů, které jsou podepsané, ale neobsahují jméno
příjemce, v úhrnné hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší.“ Tato povinnost se vztahuje i na
právnickou osobu, nicméně za ní tuto povinnost musí splnit fyzická osoba, která má
věci podléhající ohlašovací povinnosti u sebe při překročení hranice EU. Původně se
tato povinnost vztahovala i na převoz vysoce hodnotných komodit, to však bylo novelou
AMLZ s účinností od 1. ledna 2013 zrušeno. Sledování těchto komodit pro účely
opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu bylo již
dostatečně zajištěno jinými opatřeními celních orgánů v souladu s celními předpisy,
tzn., že z pohledu dovozu a vývozu zboží dle zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve
znění pozdějších předpisů, jsou cenné komodity považovány za zboží s vlastním
tarifním zařazením podléhající propuštění do navrženého celního režimu, informace
o dovozech a vývozech jsou ze strany celní správy reportovány Ministerstvu financí,
tudíž tato úprava byla nadbytečná a duplicitní.
Deklarační povinnost se ale v ČR vztahuje i na poštovní nebo jinou zásilku,
respektive na toho, kdo takovou zásilku odesílá mimo území EU nebo přijímá ze státu
mimo EU. Tato povinnost není nařízením vyžadována a v Evropě je uplatňována pouze
v několika zemích, nicméně nová doporučení FATF již toto požadují, tudíž se dá
předpokládat, že tento požadavek bude vznesen i na evropské úrovni, pravděpodobně
prostřednictvím novelizace nařízení.
Důležitý a často opomíjený fakt je ten, že oznamovací povinnost se vztahuje i na
ty, kdo vyváží (odesílají) nebo dováží (přijímají) předmětnou hotovost či jiné věci
uvedené výše v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců v úhrnné hodnotě 10 000 EUR
nebo vyšší. Není tím tedy myšlen součet za kalendářní rok, ale 12 po sobě jdoucích
měsíců počítaných od prvního vývozu. Například, vyveze-li někdo v březnu 5 000 EUR,
v dubnu 3 000 EUR a červnu 2 500 EUR, měl by oznamovací povinnost splnit při
červnovém vývozu. Bude-li následně převážet další hotovost, bude 12 měsíců počítáno
znovu od data tohoto vývozu.
Oznamovací povinnost se splňuje podáním vyplněného společného ohlašovacího
formuláře EU, který je přílohou AMLZ, celnímu úřadu. V ČR nejčastěji asi celním
úřadům na letištích. ČR měla do konce roku 2012 svůj vlastní ohlašovací formulář,
Evropská komise však v rámci pracovní skupiny zabývající se uplatňováním
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zmiňovaného nařízení, došla v roce 2011 k závěru, že v zájmu zjednodušení a zlepšení
výměny informací mezi členskými státy v oblasti přeshraničních převozů, by měl být
vytvořen jednotný evropský formulář pro ohlašování. Následně vypracovaný formulář
ale nebyl včleněn jako příloha nařízení 1889/2005, členské státy byly pouze ze strany
Evropské komise vyzvány k jeho implementaci v termínu do 1. září 2012, nejpozději
k 1. lednu 2013. ČR tento formulář včlenila do AMLZ jeho novelou s účinností
k 1. lednu 2013, paradoxně i přesto, že legislativně tato povinnost není v EU nijak
zakotvena. Zajímavé je, že společný evropský formulář k 31. prosinci 2013 stále ještě
nemá implementováno 6 zemí (Belgie, Itálie, Polsko, Slovenko, Španělsko a Velká
Británie).42 Francie navíc tento formulář odmítla implementovat úplně a nadále používá
svůj vlastní. Tato situace je odrazem nestandartního vyžadování povinnosti ze strany
EU po členských státech, byl-li záměr Evropské komise opravdu problematiku „cash
controls“ harmonizovat na úrovni EU, není zvolená forma nelegislativního postupu
příliš pochopitelná.
Celní úřady v ČR, kontrolující plnění této oznamovací povinnosti, mají možnost,
v případě, že by zjistily porušení této povinnosti, zajistit věci, kterých se oznámení týká.
Správní delikty, tak jak jsou definovány v § 50 AMLZ, projednává celní úřad. Fyzické
nebo právnické osobě lze uložit pokutu za neplnění oznamovací povinnosti při
přeshraničních převozech až 10 000 000 CZK nebo propadnutí věci.
Tento „monitoring“ hotovosti je z pohledu boje proti praní špinavých peněz jistě
přínosem, nicméně je zde několik momentů, které vnímám jako problematické
a legislativou nedořešené. Jak již bylo uvedeno, AMLZ (na rozdíl od evropského
nařízení) zavedl povinnost hotovost sčítat za období 12 po sobě jdoucích měsíců. Tato
myšlenka je sice jako preventivní opatření přínosná, ale v praxi velmi těžko
kontrolovatelná. Pokud se osoba, která již dosáhla stanovené výše 10 000 EUR, sama
tuto skutečnost celnímu úřadu nenahlásí, je velmi obtížné si představit, jak toto celní
úřad zjistí sám. Provede-li totiž příslušný celní úředník kontrolu u takové povinné
osoby, může zjistit pouze to, kolik má v daný okamžik u sebe finančních prostředků,
nikoliv, zda již v minulosti nějaké vyvezla. Pravděpodobnost, že takovou osobu
42
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ex_en.htm
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přistihne ten samý celní úředník několikrát a bude si pamatovat, kolik tato osoba měla
u sebe peněz předtím, je v podstatě téměř nulová.
Další problém, který zde spatřuji, je absence zákonné úpravy postupu při
transitním přestupu. Budu-li vyvážet 10 000 EUR z ČR do Dubaje a poletím přes
Vídeň, zákon neříká, kde jsem povinna splnit oznamovací povinnost, jestli v ČR nebo
ve Vídni. Argumentem pro tuto absenci by samozřejmě byla již existující úprava tohoto
problému v nařízení, kde je v čl. 3 stanoveno, že se oznamovací povinnost splňuje
u příslušného orgánu členského státu, přes který do Společenství vstupuje nebo je
opouští. V tom případě je ale z mého pohledu česká právní úprava s úpravou v nařízení
v kolizi, když říká, že tuto povinnost je nutné splnit při vstupu do ČR z oblasti mimo
EU nebo při výstupu z ČR do oblasti mimo EU. Podle nařízení bych tuto povinnost
měla splnit ve Vídni, kdežto podle AMLZ v ČR.
Logičtější pro boj proti praní špinavých peněz se nicméně zdá být úprava česká,
jelikož informace o dovezených nebo vyvezených finančních prostředcích je užitečná
právě pro ten stát, ze kterého nebo do kterého hotovost směřuje. Což navazuje na
poslední výtku z mé strany, a to je absence nutnosti předávání informací o převozech
hotovosti v nařízení mezi státy, kterých se tato informace týká. Například dojedu-li
vlakem do Mnichova a jako česká občanka budu oznamovat na letišti v Mnichově
převoz hotovosti při odletu do Ruska, měla by tato informace být postoupena celním
orgánům v ČR. Nařízení stanovuje v současné době pouze možnost výměny informací,
což je dle mého mínění nedostatečné.
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V. Komparace finančně-právních aspektů praní špinavých
peněz v ČR a Francii

Ačkoli by vzhledem k existenci evropských předpisů a již zmiňovaných
mezinárodních standardů v oblasti boje proti praní špinavých peněz, které jsou závazné
pro všechny stávající členské státy EU, bylo logické předpokládat, že mechanismus
a celkové pojetí boje proti praní špinavých peněz bude ve všech těchto státech téměř
totožný, není tomu tak. Značnou roli v přístupu ke snaze zabránit zneužití finančního
systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti v jednotlivých zemích EU má
samozřejmě nejen politické uspořádání, ale i fakt, jak velké reálné riziko dané zemi
v této oblasti hrozí.
Prvotním indikátorem nesourodé koncepce boje proti praní špinavých peněz
v rámci EU je existence různých typů finančních zpravodajských jednotek administrativní, policejní, justiční a hybridní (kapitola II. 1. 1). Jednotlivé FIU mají
z podstaty svého zařazení v rámci státní správy odlišné pravomoci a postupy k dosažení
kýženého cíle, tj. odhalení nelegálně získaných finančních prostředků (v ČR pak
jakýchkoli nelegálních výnosů). Srovnávali bychom v této oblasti s ČR např. Německo,
Rakousko či Slovensko, jako státy ČR legislativně blízké, našli bychom rozdíly už jen
z toho důvodu, že v těchto zemích je policejní typ FIU, kdežto česká finanční
zpravodajská jednotka je administrativního typu.
Zajímavější se proto zdá být porovnání se zemí, která má stejný typ finanční
zpravodajské jednotky a která by tudíž měla fungovat na v podstatě stejných principech.
Ideálním státem k provedení komparace základních finančně-právních aspektů praní
špinavých peněz s ČR je Francie. Francie je jedinou evropskou zemí ze sedmi států,
jenž stály u zrodu FATF (USA, Japonsko, Německo, Francie, Velká Británie, Itálie,
Kanada), která má finanční zpravodajskou jednotku administrativního typu. Za
francouzského předsednictví FATF vznikly zmiňované mezinárodní standardy boje
proti praní špinavých peněz – 40 Doporučení FATF, navíc Francie byla také jedna
z prvních zemí vůbec, která tyto standardy implementovala do svého právního řádu
a začala je uplatňovat.
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První legislativa vyžadující po určených úvěrových a finančních institucích
identifikaci a kontrolu klienta (obligation de vigilance) a hlášení podezřelých obchodů
(déclaration de soupçon) byla ve Francii přijata již v červenci 1990 zákonem
č. 90-614.43 Ještě předtím v květnu téhož roku byla dekretem44 zřízena také francouzská
finanční zpravodajská jednotka nazývaná TRACFIN (Traitement du renseignement et
action contre les circuits financiers clandestins), tedy o 6 let dříve než tomu bylo v ČR.
Další legislativní opatření bylo přijato v návaznosti na první evropskou AML směrnici
v květnu 1996, a to zákon č. 96-392 o boji proti praní špinavých peněz, obchodu
s drogami a mezinárodní spolupráci ve věci zajištění a zabavení výnosů z trestné
činnosti45. Všechny tyto předpisy a další legislativa reagující na přijetí druhé a třetí
směrnice jsou součástí francouzského měnového a finančního zákoníku (code monétaire
et financier) a trestního zákoníku (code pénal).
Francie nemá, na rozdíl od ČR, speciální právní normu upravující výlučně oblast
boje proti praní špinavých peněz. Ustanovení vztahující se k této problematice lze nalézt
jednak v čl. L. 561-1 až 561-45 a čl. R. 561-1 až 561-50 měnového a finančního
zákoníku, jednak v čl. 324-1 až 324-9 trestního zákoníku.
Zákonná definice praní špinavých peněz (blanchiment de capitaux) je stanovena
v čl. 324-1 trestního zákoníku: „Praní špinavých peněz je umožnění, jakýmikoli
prostředky, zfalšovat původ majetku nebo výnosu pachateli trestného činu nebo
přestupku, majíc tím přímý nebo nepřímý prospěch. Praním špinavých peněz je i pomoc
investovat, skrýt nebo převést výnos z trestné činnosti nebo přestupku.“.
Stejně jako v ČR se tedy praním špinavých peněz nemyslí jen legalizace
nelegálně získaných finančních prostředků, ale i legalizace jakéhokoli výnosu z trestné
činnosti nebo přestupku. Předpokladem pro spáchání trestného činu praní špinavých
peněz je prvotní spáchání zdrojového trestného činu nebo přestupku.
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blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.
44
Décret du 9 mai 1990 portant création d'une cellule de coordination chargée du traitement du
renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN).
45
LOI no 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la
coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime.
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Výrazným rozdílem mezi českou a francouzskou úpravou v rovině trestní je ten
fakt, že ve Francii neexistuje nedbalostní forma praní špinavých peněz. Francouzský
trestní zákoník vyžaduje nejenom vědomí o zdrojovém trestném činu, ale také záměr
zastřít původ výnosu.

V. 1 Tracfin

Francouzská finanční zpravodajská jednotka Tracfin působí ve Francii přes
20 let. Tato jednotka je součástí Ministerstva hospodářství a financí a je proto typickou
administrativní jednotkou. Od české FIU se ale liší svým úzkým zaměřením, celkovým
uspořádáním i rozsahem pravomocí.
Hlavním úkolem francouzské jednotky je přijímat, analyzovat a prošetřovat
veškeré informace, které jí mohou být dle měnového a finančního zákoníku zasílány.
Na rozdíl od české jednotky nemá kontrolní funkci a ani se nezabývá problematikou
mezinárodních sankcí. Tato jednotka má tři oddělení :
1. Oddělení vyšetřování (Département des enquêtes),
2. Oddělení analýzy, zpravodajských informací a oznámení (Département
de l’analyse, du renseignement et de l’information),
3. Oddělení administrativních a finančních záležitostí (Département des
affaires administratives et financières).
Tracfinu mohou být zasílány tři zákonem stanovené typy informací :
a) OPO,
b) Informace od státních orgánů,
c) Informace v rámci systematické výměny informací podle čl. 561-15-IV
a VI a 561-15-1 měnového a finančního zákoníku.

- 94 -

Ad a) Tato oznámení prakticky odpovídají české formě OPO. Zákonem
stanovené povinné osoby (finanční a úvěrové instituce obdobného rozsahu jako v ČR,
od roku 2012 jsou jimi navíc i fotbaloví agenti!) mají povinnost oznámit Tracfinu
veškeré finanční obnosy, u kterých mají podezření, nebo u kterých mají rozumné
důvody k podezření, že pochází z trestné činnosti.
Graf 5 – počet přijatých OPO46
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

Přijato celkem OPO 14 565 17 310 19 208 22 856 26 011

Tabulka počtu přijatých OPO ve Francii za posledních 5 let ukazuje, že toto
číslo stále roste podobně jako v ČR, a je na první pohled nepoměrně vyšší ve srovnání
s počtem OPO obdrženým FAÚ v ČR. Rozdíl v počtu obdržených OPO v ČR a ve
Francii činil v roce 2012 přesně 23 820. Lze tedy konstatovat, že ČR přijímá zhruba
desetinu oznámení oproti Francii. Vezmeme-li však v úvahu, že Francie je v současné
době považována za pátou největší ekonomiku světa podle HDP47, má cca o 50 milionů
obyvatel a o několik tisíc povinných osob více než ČR (jen rozdíl v počtu bank, jako
hlavních reportujících institucí, je cca 180), není rozdíl zas až tak markantní.
Od 1. září 2013 jsou oznámení ve Francii povinně činěna online prostřednictvím
speciální online deklarace „Ermes „ (Échange de renseignement par messages en
environnement sécurisé), která je přístupná z oficiálních webových stránek Tracfinu.48
Tento systém je vzhledem k počtu oznámení za rok zajisté pozitivním krokem pro
usnadnění práce s obdrženými dokumenty. Systém Moneyweb využívaný v ČR sice
není používán všemi povinnými osobami, neboť není povinný a je dosud běžné, že FAÚ
obdrží OPO i v neelektronické formě, nicméně je tato situace spíše výjimkou a nemá
zásadní dopad na efektivitu jednotky. Stěžejní rozdíl mezi elektronickým způsobem
podání v ČR a ve Francii je ovšem fakt, že ten český není online ve smyslu přístupnosti
z internetu. Tento systém funguje mimo připojení k internetu a je tedy mnohem méně
náchylný

k případnému

napadení

ze

46

strany

Vlastní zpracování. Zdroj: Tracfin.
Zdroj: http://money.cnn.com/news/economy/world_economies_gdp/
48
http://www.economie.gouv.fr/tracfin/accueil-tracfin
47
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počítačových

zločinců.

Vezmeme-li v úvahu, že předmětem OPO jsou citlivé informace podléhající
mlčenlivosti, zejména informace podléhající bankovnímu tajemství, je francouzský
systém online oznamování značně rizikový.
Ad b) Tento druh informací, nazývaný jako „informace obecné“ (informations
générales) pochází od orgánů veřejné moci, orgánů územní samosprávy, organizací
uvedených v čl. L 134-1 měnového a finančního zákoníku a dalších osob pověřených
veřejnou službou, které mají povinnosti posílat Tracfinu veškeré informace, které by
mohly pomoci jeho činnosti. Počet těchto informací je minimální, v roce 2012 jich
Tracfin obdržel pouze 314.
Ad c) Francouzská legislativa stanovuje závazek povinným osobám zasílat určitý
druh informací systematicky. Jedná se o:
1. veškeré transakce, u nichž identita příkazce, příjemce, skutečného
vlastníka nebo jiné osoby s ní spojené zanechává pochybnosti i přes
provedení opatření stanovených zákonem,
2. transakce provedené určenými povinnými osobami s právnickou nebo
fyzickou osobou, která má své bydliště nebo sídlo v zemi, která
nedostatečně uplatňuje opatření proti praní špinavých peněz.
Těchto informací dostává Tracfin okolo 1000 za rok, v roce 2012 to bylo
konkrétně 912. Nutno podotknout, že tyto informace nemají být posílány za účelem
jejich následné analýzy a nemá se jednat o transakce podezřelé. Mají sloužit
k případnému obohacení probíhajícího šetření podezřelých obchodů. V ČR takový druh
informací není nutné ze strany povinných osob FAÚ reportovat, což má svá pozitiva
i negativa. Záměr francouzských zákonodárců mít k dispozici co nejvíce relevantních
informací k prošetřování podezřelých obchodů je pochopitelný, ale již méně praktický.
Neoddiskutovatelné pozitivum francouzské úpravy je vyšší míra dostupných informací,
které mají finanční vyšetřovatelé k dispozici. Zásadním negativem, které lze však v této
úpravě spatřit je často těžko odhadnutelná hranice mezi pojmem „mít pochybnost“
a „mít podezření“. Navíc je toto rozhodnutí ponecháno na povinných osobách, mezi
nimiž jsou například i velké banky s několika tisíci uskutečněných transakcí za den,
které reálně nemají šanci kvalifikovanou distinkci tohoto druhu provést.
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Dá se předpokládat, že zachytí-li povinná osoba transakci, která vykazuje určité
pochybnosti o její legálnosti, provede zákonná opatření jako například kontrolu klienta
a trvají-li pochybnosti i poté, vyhodnotí spíše transakci jako podezřelou a podá OPO.
V opačném případě by se totiž vystavovala riziku, že by následná kontrola ze strany
kompetentního orgánu mohla tu samou transakci vyhodnotit jako podezřelou
a sankcionovat jí za nesplnění povinnosti oznámit podezřelou transakci. V ČR by navíc
zavedení systematického reportu „pochybných“ transakcí mohlo vést k situaci, že by
byla ze strany povinných osob zasílána značná spousta informací, které by ve
skutečnosti nebyly nijak využitelné, ale naopak by byly administrativní přítěží z důvodu
nutnosti jejich zpracování.
Rozdíl v postupech české a francouzské FIU je také u způsobu příjmu
a zpracování informací. Ve francouzské FIU jsou veškeré informace přijímány
oddělením analýzy, zpravodajských informací a oznámení. Toto oddělení po přijetí
informace nejprve posoudí její „závažnost“ a ty, které kvalifikovaně vyhodnotí jako
vedoucí k odhalení nelegálně získaných výnosů, postoupí na oddělení vyšetřování, které
je posléze podrobí hloubkové analýze. Oddělení vyšetřování může, stejně jako české
analytické oddělení, využít možnosti vyžadovat další informace od povinných osob,
policejních orgánů, zahraničních zpravodajských jednotek apod. Dle hodnotící zprávy
FATF49 je cca 30% z přijatých informací postupováno k hloubkovému šetření, tedy
řekněme něco okolo 7 500 prošetřovaných případů ročně.
Dvojstupňový systém analyzování přijatých informací se zdá být systémem
efektivním, zejména u státu, který přijímá četné množství oznámení denně. V ČR při
příjmu cca 2000 OPO ročně by takovýto postup byl dle mého názoru nadbytečným
a v konečném důsledku by spíše mohl vést k prodloužení doby analyzování OPO.
Co je však oproti Francii v ČR výraznou výhodou, je možnost začít vyšetřování
z vlastního podnětu. Ve Francii je nepřípustné, aby se Tracfin začal zabývat případem,
který je například nastíněn médii. V ČR přitom na základě důvodného podezření bylo
již několik případů, zejména těch spojených s korupcí, započato a následně postoupeno
orgánům činným v trestním řízení.

49

Dostupná z: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20France%20ful.pdf
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Dalším na první pohled viditelným rozdílem mezi Tracfinem a FAÚ je doba, po
kterou předmětná jednotka může zajistit finanční prostředky. Oproti až 72h lhůtě od
přijetí OPO podle § 20 AMLZ, má Tracfin pravomoc zablokovat transakci (od července
2013) po dobu pěti pracovních dnů od přijetí OPO (oproti původním dvěma dnům).
Lhůta pěti pracovních dnů navíc může být v odůvodněných případech na vyžádání
Tracfinu prodloužena prezidentem Nejvyššího soudu v Paříži. Tato možnost ale
doposud nebyla využita. Teoreticky tak Tracfin může blokovat finanční prostředky až
po dobu 13 dní, nastala-li by situace, že 22. 12. bude pátek, byla by prvním pracovním
dnem lhůty až středa 27. 12., druhým a třetím dnem by byl čtvrtek a pátek, čtvrtým
pracovním dnem až úterý 2. 1. a pětidenní zákonná lhůta by tak končila až ve středu 3.1.
Peníze by tedy mohly být povinnou osobou uvolněny nejdříve po uplynutí
13 kalendářních dnů.
Francie však možnosti blokace využívá pouze minimálně, tj. ne více než
desetkrát do roka. Svojí rezervovanost v tomto ohledu vysvětluje tak, že tímto postupem
de facto informuje potencionálního pachatele o tom, že jeho prostředky jsou blokovány
a může tím zmařit případné následné trestní vyšetřování.50 I v tomto ohledu se ČR od
Francie značně odlišuje.
V prvé řadě je v obou zemích legislativně nastaven opačný postup pro uplatnění
tohoto institutu. V ČR je to povinná osoba, jenž má prvotně povinnost odložit splnění
příkazu klienta v souladu s § 20 AMLZ hrozí-li nebezpečí, že bezodkladným splněním
příkazu klienta by mohlo dojít ke zmaření nebo podstatnému ztížení zajištění výnosu
z trestné činnosti nebo prostředků k financování terorismu a neprodleně oznámit
podezřelý obchod v tzv. „režimu 24“. Dočasné zajišťovací opatření po dobu 24 hodin,
během nichž nesmí povinná osoba příkaz klienta provést a majetek, jehož se příkaz
klienta týká, musí vhodným způsobem zajistit proti manipulaci, uplatňuje primárně
povinná osoba a teprve poté může FAÚ rozhodnout o prodloužení lhůty na 72 hodin,
případně i o odblokování finančních prostředků pro neodůvodněné podání.

50

Výroční zpráva Tracfinu za rok 2012. In: [online]. [cit. 2013-09-08]. Dostupné z:
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/tracfin/Publications/RAAA_2012_TRACFIN.
pdf
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Ve Francii je tomu naopak. Povinná osoba postupuje informaci Tracfinu bez
možnosti odložení příkazu klienta. Až Tracfin může následně po vyhodnocení nutnosti
zajistit finanční prostředky využít tzv. práva rozporu (droit d´opposition) proti
provedení předmětné transakce vůči povinné osobě, která informaci zaslala a ta má, až
v okamžiku obdržení informace o využití tohoto práva, povinnost transakci po zákonem
stanovenou dobu, případně po dobu určenou Tracfinem, neprovést.

Institut zadržení finančních prostředků je v ČR ve srovnání s Francií využíván
mnohem častěji. Česká FIU obdrží cca 300 OPO v režimu 24 za rok, což představuje asi
šestinu ze všech obdržených OPO ročně. Důvody uváděné Francií pro nevyužívání
tohoto institutu jsou logické a mají své opodstatnění. Takovýto argument by bylo možné
proti využívání tohoto institutu vznést i v ČR, musíme si ale uvědomit existenci dvou
naprosto zásadních praktických rozdílů mezi francouzskou a českou úpravou, které
odlišné přístupy vysvětlují.
Za prvé, je-li transakce zajištěna po dobu pěti dní s tím, že předmětná legislativa
říká, že tuzemská transakce má být provedena do druhého dne od zadání příkazu
a zahraniční maximálně do tří dnů od jejího zadání, je samozřejmé, že neprovedením
transakce v těchto lhůtách bude signalizovat potencionálnímu pachateli, že je něco
v nepořádku. Naopak, je-li lhůta k zajištění finančních prostředků 24h (prodloužení
lhůty na 72h se nejvíce využívá u případů, které jsou české FIU oznámeny v pátek
odpoledne), dá se drobné pozdržení transakce vždy jednoduše vysvětlit technickými či
jinými důvěryhodnými důvody, aniž by případný pachatel pojal podezření, že jeho
transakce je předmětem OPO. Je-li ze strany FIU následně podáno trestní oznámení,
orgán činný v trestním řízení v případě trvání zajištění finančních prostředků již musí
tuto skutečnost majiteli účtu sdělit, nicméně potenciální pachatel nemá již možnost
s penězi nijak nakládat, což je pro případné soudní rozhodnutí o propadnutí
předmětných nelegálních finančních prostředků zásadní.
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Za druhé, Tracfin nepodává trestní oznámení orgánu činnému v trestním řízení,
ale přímo státnímu zastupitelství. Specializovaní státní zástupci na problematiku boje
proti praní špinavých peněz ihned po obdržení informace od Tracfinu podávají žalobu
a zajišťují finanční prostředky. Prošetřovaný případ se tak ocitá přímo u soudu, což
výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěšného dokončení případu. V ČR je praxe bohužel
taková, že nepodal-li by FAÚ trestní oznámení policii s tím, že jsou finanční prostředky
již zajištěné, mohlo by policejní šetření skončit až v době, kdy už peníze budou dávno
někam převedeny nebo již dokonce bude zrušen i samotný účet, na kterém se peníze
původně nacházely. V tomto bodě je tak Francie oproti ČR o citelný krok dál, což
dokazuje i počet odsouzených za trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. V ČR
je ročně odsouzeno za tento trestný čin maximálně cca 5 osob, kdežto ve Francii
v průměru okolo 25 pachatelů.
Malý počet odsouzených za tento trestný čin v ČR je navíc zapříčiněn i tím, že
na rozdíl od Francie za legalizaci výnosů z trestné činnosti hrozí nižší trestní sazba než
u zdrojových trestných činů, takže je pachatel většinou odsouzen právě jen za spáchání
konkrétního zdrojového trestného činu, nikoli již za samotné praní peněz. Markantním
nedostatkem na české straně je z mého pohledu z toho vyplývající absence judikatury
ve věcech legalizace výnosů z trestné činnosti a celkové malé povědomí o této
problematice jak ve sféře státního zastupitelství, tak v řadách soudců.
Co mají naopak obě dvě finanční zpravodajské jednotky společné je aktivní
spolupráce se svými protějšky v zahraničí. Francie kupříkladu v roce 2012 zaslala 1891
(ČR 130) žádostí o informace do zahraničí a obdržela 814 (ČR 191) dožádání ze
zahraničí. Vezmeme-li v potaz objem obdržených OPO v obou zemích, je aktivita obou
jednotek v tomto směru téměř totožná. Stejně jako FAÚ Tracfin komunikuje se
zahraničními jednotkami prostřednictvím Egmont Secure Webu. Jediným rozdílem je
využívání dalšího kanálu komunikace - FIU netu ze strany Francie, pro komunikaci
s jednotkami v EU. Jak již bylo uvedeno výše, ČR je prozatím jedinou zemí, která tento
druh komunikačního kanálu v EU nevyužívá.
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FAÚ a Tracfin za účelem zajištění vzájemné spolupráce podepsali již v roce
1998, konkrétně 18. června, „Ujednání o porozumění mezi Finančním analytickým
útvarem Ministerstva financí České republiky a La Cellule Traitement du
Reinsegnement et Action Contre les Circuits Clandestins Ministerstva hospodářství,
financí a průmyslu Francouzské republiky o spolupráci při výměně finančních
zpravodajských informací týkajících se praní špinavých peněz“ (tzv. Memorandum of
Understanding).

V tomto

ujednání

se

jednotky

zavázaly

spolupracovat

při

shromažďování, zpracovávání a analýze informací, které vlastní, a které se týkají
finančních transakcí podezřelých ve vztahu k praní špinavých peněz nebo trestných
činností spojených s praním špinavých peněz. Za tímto účelem jsou povinni si z vlastní
iniciativy nebo na požádání vyměňovat jakékoli dostupné informace, které mohou být
důležité pro jimi prováděné vyšetřování finančních transakcí souvisejících s praním
špinavých peněz nebo osobami či společnostmi na nich zúčastněných.
Dle dohody nicméně jednotky nemají povinnost být nápomocny, bylo-li již
zahájeno soudní řízení, týkající se skutečností, ohledně nichž jsou informace
požadovány, nebo pokud by bylo pravděpodobné, že by tato pomoc ohrozila suverenitu,
státní bezpečnost, veřejný pořádek nebo jiné hlavní zájmy státu, ve kterém je daná
jednotka situována.

V. 2 Rizika a preventivní opatření

Zatímco v ČR se dle závěrů již zmiňované studie ECOLEF vypere ročně okolo
2,5 miliardy dolarů, ve Francii se předpokládaná částka pohybuje okolo 31 miliard
dolarů za rok. Rozdíl není vzhledem k celkové odlišnosti obou zemí nijak nečekaný. Co
je ovšem překvapivější, je fakt, že v ČR tato částka představuje přibližně 1,27% HDP,
kdežto ve Francii „pouze“ 1,16% HDP. Francie se tedy z pohledu pravděpodobné výše
vypraných peněz na jejím území za období jeden rok řadí v rámci EU na druhé pořadí
za Anglii, která je tradičně první z důvodu přítomnosti offshore společností, kdežto ČR
se pohybuje na 13. místě, to znamená někde v polovině států EU. Naopak je tomu ale
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z pohledu procentuálního dopadu na HDP, kde se ČR pohybuje mezi prvními 10 státy
EU a FR mezi posledními deseti státy EU.
ČR je navíc z širšího úhlu pohledu spíše zemí transitní, případně cílová, co se
týče přítomnosti nelegálních finančních prostředků, kdežto o Francii se dá mluvit jako
o zemi jednak zdrojové a jednak cílové. Nelegální výnosy jsou do ČR zasílány zejména
z Německa, Ruska, Polska, Slovenska či Rakouska, do Francie zase především ze
Španělska, Itálie, Německa, Anglie nebo USA. Toto je dáno hlavně geografickou
polohou a historickým vývojem obou zemí.
Rizika zneužití finančního sektoru k legalizaci výnosů z trestné činnosti jsou
v dané zemi vždy svázána se zdrojovou trestnou činností. V ČR je v současné době
šetření podezřelých obchodů z praní špinavých peněz navázáno většinou na klasické
finanční podvody a korupci. Ve Francii je situace obdobná, nicméně rozsah
predikativních trestných činů je o něco rozmanitější. Ve své výroční zprávě Tracfin
poukazuje zejména na aktuální problém praní špinavých peněz v oblasti sportu
a zdravotnictví. Jako klasický případ „sportovního“ finančního podvodu uvádí Tracfin
situaci s přestupem fotbalových hráčů.
Zadlužený fotbalový klub A je odkoupen investičním fondem č. 1 se sídlem
v daňovém ráji (pays alpha). Následně po odkupu začne finanční ozdravení fotbalového
klubu A s tím, že ten v sezóně přestupů prodá svého hráče, zjevně nedůležitého či navíc
zraněného, za například 15 milionů eur fotbalovému klubu B, který je vlastněn
investičním fondem č. 2 se sídlem v jiném daňovém ráji (pays béta). Následně se
vyšetřováním zjistí, že za investičním fondem č. 1 i č. 2 stojí jeden konkrétní člověk
spojovaný s organizovanou trestnou činností z Latinské Ameriky, který se snaží
nelegálně získané peníze vyprat prostřednictvím fotbalového klubu B pod záminkou
koupě profesionálního fotbalového hráče z fotbalového klubu A. Peníze jsou zaslány na
účet fotbalového klubu A, odkud je tento člověk může dále investovat a vydávat za
legální prostřednictvím investičního fondu Alfa, který fotbalový klub A odkoupil (viz
schéma níže).
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51

Případů sportovních finančních podvodů ve Francii stále stoupá, proto byli
v roce 2012 fotbaloví agenti zařazeni mezi povinné osoby. V ČR se v této souvislosti
setkáváme spíše s tzv. „sázkařskými aférami“, kdy dochází k úplatkům a ovlivňováním
zápasů ze strany rozhodčích či samotných hráčů. V ČR se ale tendence zařadit fotbalové
agenty mezi povinné osoby prozatím neobjevila, ačkoli si myslím, že by to právě zde
byl krok správným směrem.
Každá země má tuzemskou legislativu nastavenou takovým způsobem, aby
dokázala vzdorovat rizikům, která dané zemi v této oblasti hrozí. Legislativní opatření
pro boj proti praní špinavých peněz, respektive boj proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti, jsou v ČR a ve Francii víceméně totožná. Jednotlivá ustanovení obsahující
předmětná opatření ve francouzském měnovém a finančním zákoníku vycházejí
z evropské III. AMLD, stejně jako ustanovení obsažená v českém AMLZ.

51

Výroční zpráva Tracfinu za rok 2012. In: [online]. [cit. 2013-09-08]. Dostupné z:
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/tracfin/Publications/RAAA_2012_TRACFIN.
pdf
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Legislativou určené povinné osoby mají ve Francii rovněž povinnost identifikace
a kontroly klienta, oznamování podezřelých obchodů, vypracování systémů vnitřních
zásad, informační povinnost, povinnost pravidelného školení svých zaměstnanců
a povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech spojených s podáním či šetřením
podezřelého obchodu a souvisejících informací. Rovněž mají povinnosti poskytnout
Tracfinu veškeré informace důležité pro šetření pro podezření z praní špinavých peněz.
Lze konstatovat, že v době volného přeshraničního poskytování služeb v rámci
EU, je nastavení preventivních opatření stejným či velmi obdobným způsobem zajisté
pozitivní. Nebylo-li by tomu tak, měl by potenciální pachatel jednoduše možnost
legalizovat výnos z trestné činnosti prostřednictvím jím vybraného finančního či jiného
produktu v té zemi EU, která pro něj má nastavená nejbenevolentnější pravidla. Bude-li
například pachatel chtít vyprat peníze prostřednictvím institutu elektronických peněz,
uskuteční tuto aktivitu v zemi, která definovala tento produkt jako nízkorizikový
z hlediska jeho zneužitelnosti k praní špinavých peněz a není zde tedy kupříkladu ze
strany povinných osob vyžadováno provést kontrolu klienta.

V. 3 Systém dohledu a kontroly

Jak již bylo zmíněno výše, Tracfin nemá funkci dohledu a kontroly nad plněním
povinností v oblasti boje proti praní špinavých peněz stanovených národní legislativou.
Na jedné straně má tedy oproti FAÚ výhodu, že může veškeré své personální kapacity
zacílit na podstatu boje proti praní špinavých peněz, tedy na samotné vyšetřování, na
druhou stranu tím ale ztrácí kompaktnější přehled nad problematikou jako takovou.
Dohledovými orgány ve Francii v této oblasti jsou Úřad pro obezřetnostní
dohled a rozhodnutí (L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) a Úřad
pro finanční trhy (l’Autorité des marchés financiers - AMF). Oba úřady vykonávají
dohled vůči těm povinným osobám, které spadají do její působnosti. AMF tedy dohlíží
na centrální depozitáře, obchodníky s cennými papíry a investiční poradce, zbytek
povinných osob spadá pod kontrolu ACPR.
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Obdobně jako v ČR provádí tyto orgány dohled formou kontrol na místě a na
dálku. Využíván je také specifický systém permanentní kontroly vůči úvěrovým
a investičním společnostem prostřednictvím „Dotazníku pro boj proti praní špinavých
peněz“ (Questionnaire relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux – QLB).
Tento dotazník obsahuje okolo 120 otázek, které jsou cílené na zjišťování konkrétních
postupů povinné osoby při uplatňování opatření stanovených jím měnovým a finančním
zákoníkem. Vyplnění, podepsání statutárním orgánem a odeslání příslušnému
dozorovému orgánu je povinné, v případě jeho nezaslání hrozí povinné osobě provedení
kontroly na místě a udělení adekvátní sankce.
Typy sankcí, které mohou tyto orgány uložit, se vždy vážou ke konkrétnímu
druhu povinné osoby. Obecně jsou jimi výstraha, výzva k odstranění nedostatků,
uložení zákazu činnosti po dobu maximálně 10 let, dočasné pozastavení činnosti, odnětí
licence, případně peněžitá pokuta až do výše 3% z posledního ročního obratu
dozorované instituce, maximálně však do 5 %, jestliže znovu poruší povinnosti
stanovené jí zákonem, u některých typů povinných osob je maximální výše stanovena
konkrétní částkou (například u směnáren je maximální uložená pokuta 1 milion euro).
Oba tyto úřady uloží povinným osobám ročně okolo sta různých typů sankcí. K udělení
peněžité sankce se však orgány uchylují až v krajním případě, většinou se jedná
o udělení výstrahy či o výzvu k odstranění nedostatků.
Výhodou existence externího orgánu pro kontrolu plnění opatření spojených
s bojem proti praní špinavých peněz je samozřejmě úzká specializace na provádění
kontrol, zkušenosti a vysoce odborná znalost legislativy a postupů pro vedení správních
řízení, jistá forma nezávislosti a v neposlední řadě i větší personální kapacita. Na
druhou stranu tyto orgány nejsou zaměřeny pouze na kontrolu související s legalizací
výnosů z trestné činnosti, ale tuto činnost vykonávají v rámci klasických kontrol
dodržování povinností souvisejících s konkrétní činností dané instituce, to znamená
například plnění předpokladů pro udělení licence, vedení účetnictví, archivace atd. To
může vést k tomu, že znalost problematiky boje praní špinavých peněz nebude zdaleka
na takové úrovni, na jaké jí lze předpokládat u finanční zpravodajské jednotky, zejména
co se týče praktického dopadu uplatňování jednotlivých opatření povinnými osobami.

- 105 -

Dalším reálně hrozícím nedostatkem může být i upřednostnění kontrol klasických na
úkor kvality provedení kontrol v oblasti praní špinavých peněz.
Srovnáme-li tedy francouzské pojetí boje proti praní špinavých peněz s tím
českým, alespoň v základních aspektech, zjistíme, že v některých hlediscích jsou si obě
úpravy podobné a v některých jsou naopak značně odlišné. Legislativní opatření
nezbytná pro boj proti praní peněz jsou, i díky faktu, že vycházejí ze stejného
evropského rámce, téměř totožná. Navíc mají obě země společný jeden velmi významný
prvek, a to rozšíření definice praní peněz, od které se následně celková tuzemská úprava
odvíjí, i na jakékoli nelegální výnosy. Co se týče legislativních opatření, nalézáme
podstatný rozdíl pouze v rovině trestní, a to v neexistenci nedbalostní formy legalizace
výnosů z trestné činnosti ve francouzském trestním zákoníku. Legislativa finanční je
bez zásadních rozdílů, nicméně i zde se lze setkat s odlišnou úpravou u omezení plateb
v hotovosti.
Znatelnější rozdíly se projevují zejména v rovině následného uplatňování
opatření pro boj proti praní špinavých peněz v praxi. Finanční zpravodajské jednotky
fungují, ačkoli v obou případech jde o administrativní typ, jiným způsobem a na jiných
principech a stejně tomu tak je tomu i u následného zpracovávání výsledků šetření
podezřelých obchodů. Tracfin má ve Francii jednoznačně vyšší statut než FAÚ, ačkoli
obě tyto jednotky jsou součástí Ministerstva financí. Tracfin je považován za
kvalifikovaný orgán k prošetření podezřelých obchodů do té roviny, že své výsledky
předává přímo specializovanému státnímu zástupci, na rozdíl od FAÚ, který své
poznatky musí předat ještě policejním orgánům, které následně provádí vlastní úkony
trestního řízení a hrozí tak, že se případ v konečném důsledku ani ke státnímu zástupci
nedostane.
Obecně asi nelze říci, že jedna či druhá úprava je kvalitnější či celkově
ideálnější. Obě země mají oproti té druhé v některých oblastech nedostatky, ale
i pozitiva. Hlavní rozdíly jsou spojeny především s geografickou polohou, rozlohou,
ekonomickou situací a historickým vývojem dané země. Nicméně je zřejmé, že Česká
republika, která v mnohých oblastech, ať už v ekonomické či jiné, oproti Francii
pokulhává, v oblasti boje proti praní peněz je s mnohanásobně větší zemí srovnatelná,
v některých ohledech dokonce i pokročilejší.
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VI. Názory de lege ferenda

Legislativní rámec opatření pro boj proti legalizaci výnosů v ČR je primárně
limitován právní úpravou dané problematiky ve světě a v Evropské unii. Nastavení
konkrétních preventivních postupů, jakými jsou identifikace a kontrola klienta,
oznamování podezřelých obchodů, archivace, povinnost vypracování systému vnitřních
zásad či školení zaměstnanců, je v ČR obdobné jako v ostatních členských státech EU.
Stávající česká právní úprava opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti netrpní
z tohoto hlediska žádnými závažnými nedostatky, i přesto lze ale najít některé
problematické oblasti, které by měly být za účelem zvýšení efektivity změněny.
Vzhledem k tomu, že na nutnost provedení některých změn na mezinárodní
úrovni již reagoval FATF v roce 2012 přijetím nových 40 doporučení a v návaznosti na
něj i Evropská komise přípravou návrhu nové AML směrnice, je nezbytné při zamýšlení
nad úpravou opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti de lege ferenda přihlížet
i k tomuto návrhu.
V prvé řadě je nutné si uvědomit, že finanční sektor se vyvíjí velmi rychle
a přináší stále nové a nové produkty, které by mohly být potenciálně zneužitelné pro
praní špinavých peněz, na což evropská a ani tuzemská legislativa nedokáže flexibilně
reagovat, na rozdíl od „práčů“, kteří jsou v tomto ohledu vždy o krok napřed. Zákon
navíc nejde zacílit vůči konkrétním produktům či určitému druhu povinných osob,
naopak musí být obecnějšího charakteru, tak aby nadměrně nezatěžoval finanční
a úvěrové instituce, na které dopadá.
Eliminujeme-li tyto závažné, ale víceméně neřešitelné problémy, je pro boj proti
praní peněz asi nejpodstatnějším problémem existence hotovosti, jakýchkoli
anonymních produktů či uskupení. Nová evropská úprava navrhuje začlenit mezi
povinné osoby fyzické nebo právnické osoby obchodující se zbožím, pokud provádějí
nebo přijímají platby v hotovosti v částce 10 000 EUR nebo vyšší, a to ať již je takový
obchod prováděn jako jediná operace nebo jako několik zjevně spojených operací.
Hranice se navrhuje snížit z původních 15 000 EUR, což by mělo přinést rozšíření počtu
povinných osob a zvýšení povědomí o hotovostních transakcích. Česká legislativa by
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samozřejmě měla v případě přijetí směrnice tuto skutečnost zohlednit v AMLZ, což je
dalším důvodem pro apel na změnu a troufám si říct, že i možná apel na zrušení
dosavadní tuzemské úpravy omezení plateb v hotovosti. V souvislosti s nutnou budoucí
transpozicí evropské směrnice by mohl být ZOPH zrušen a do novely AMLZ by mohlo
být zahrnuto omezení plateb v hotovosti nad 10 000 EUR.
Co se týče anonymity, byl v ČR do současné doby asi největší problém
s akciemi na majitele, u kterých v podstatě nebylo možné s jistotou říci, kdo je jejich
skutečným vlastníkem. Tento problém byl víceméně vyřešen přijetím zákona
č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových
společností a o změně dalších zákonů, který nabyl účinnosti 30. června 2013. Tento
zákon ukládá akciovým společnostem povinnost akcie na majitele buď zaknihovat
u Centrálního depozitáře nebo provést jejich imobilizaci, v opačném případě takové
akcie budou k 1. lednu 2014 považovány za listinné akcie na jméno.
Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., ale s účinností k 1. lednu 2014
přináší hrozbu novou, a to zavedení institutu svěřenství ve formě tzv. svěřenského
fondu, v Evropě známého pod názvem „trust“. Podstata tohoto institutu spočívá v tom,
že zakladatel svěřenského fondu vyčlení určitou část svého majetku a svěří jí správci,
který ji spravuje za konkrétním účelem nebo ve prospěch nějaké osoby (obmyšleného).
Míra zneužitelnosti tohoto nástroje pro praní špinavých peněz je znatelně vysoká.
Problém je v tom, že vyčleněný majetek není ani vlastnictvím zakladatele ani správce
ani vlastnictvím osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno. Ve své podstatě tedy
takový fond nemá žádného skutečného majitele. Svěřenský fond navíc nemá právní
subjektivitu. Explicitní oporu pro sběr a zpracování údajů o zakladatelích, správcích
a případných obmyšlených aktuální znění AMLZ prozatím neobsahuje, což by mohlo
značně zkomplikovat případné dohledávání původu peněžních prostředků obsažených
ve svěřenských fondech.
Domnívám se, že by jednak měl být svěřenský správce v budoucnu zařazen jako
povinná osoba do AMLZ, a jednak by měla být vytvořena jednotná veřejná evidence
takovýchto fondů, která by obsahovala informace o zakladateli, správci i obmyšleném.
Máme-li takové evidence o obchodních společnostech a družstev, o spolcích, ústavech,
společenstvích vlastníků jednotek, nadacích a nadačních fondech, obecně prospěšných
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společnostech, evropských společnostech atd., není přeci důvod nemít je zrovna
u tohoto institutu. Otázkou samozřejmě je, kdo by takovou evidenci spravoval. Jako
jedna z možností se nabízí například Notářská komora ČR, notář by zápis do evidence
mohl uskutečnit už při samotném vypracování statutu svěřenského fondu a evidence by
mohla fungovat na podobných principech jako evidence závětí.
Další důležitou věcí pro boj proti praní špinavých peněz je rychlost, neboť
časové prodlevy mohou výrazně nahrávat potencionálním pachatelům v možnosti
znepřístupnit nelegálně získané prostředky ještě před tím, než je kompetentní orgán
stihne zadržet. Tím se dostáváme k operativnímu hledisku boje proti praní špinavých
peněz, kterého se dle mého mínění FAÚ zhostil velmi dobře, což podporují
i prezentované výsledky činnosti tohoto útvaru. Nicméně se domnívám, že je zde
možnost legislativní cestou efektivitu práce FAÚ ještě navýšit, a to pomocí zřízení
centrálního registru účtů. V dnešní době tato jednotka musí, v okamžiku, kdy potřebuje
zjistit, zda vyšetřovaný nemá bankovní účet i v jiné úvěrové instituci, než v té, která
podala FAÚ OPO, dotázat všechny instituce. Odpověď od všech těchto subjektů ale
může přijít s velkou časovou prodlevou. Pokud by existoval centrální registr účtů, mohl
by útvar dle jména subjektu jednoduše vyhledat, u kterých finančních institucí má tento
bankovní účty, případně jiné produkty, a obrátit se tak přímo na ně. Tento systém by
nejenom výrazně zrychlil proces vyšetřování a tím ho i mnohonásobně zefektivnil, ale
byl by i finančně méně zatěžující jak pro povinné osoby, tak pro FAÚ.
Co se týče represivních opatření, zejména jejich praktického uplatňování, zde
spatřuji nedostatky zásadního charakteru. Maximální výše jednotlivých finančních
sankcí v rovině správní je dle mého názoru dostatečná, i když současný návrh evropské
směrnice předpokládá zavedení správní peněžité sankce při neplnění zákonných
požadavků pro fyzické osoby ve výši až do 5 000 000 EUR a pro právnické osoby
dokonce peněžitou sankci ve výši až 10 % celkového ročního obratu mateřské
společnosti dané právnické osoby v předchozím hospodářském roce. Takto vysoké
sankce ale ČR nemá ani v rovině trestní, tudíž jsou pro ni nepřijatelné.
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Hlavním problémem je současný stav provádění správního dozoru ze strany
ČNB a FAÚ. Počet kontrol je naprosto neúměrný počtu povinných osob, čímž vzniká
velká pravděpodobnost, že u většiny z nich nebude kontrola provedena v podstatě
nikdy. Problematika boje proti praní špinavých peněz je bohužel u značného množství
povinných osob vzhledem k jejich činnosti problematikou okrajovou a nedůsledné
vynucování povinností plynoucích z AMLZ tomuto stavu jen přitěžuje. Možným
východiskem z této situace by bylo ustanovit AMLZ nový orgán, který by měl na
starosti výlučně kontrolu tohoto typu, což by v podstatě bylo kombinací francouzské
a české stávající právní úpravy.
Posledním nedostatkem, který zde musím vyzdvihnout, a to přesto, že se týká
oblasti trestního práva, je z mého pohledu paradoxně pro oblast boje proti praní
špinavých peněz v ČR ten úplně nejzásadnější, a tím je naprosto evidentní absence
judikatury v této oblasti. Pravomocných rozsudků týkajících se konkrétně legalizace
výnosů z trestné činnosti je žalostně málo. Veškerá činnost zaměřená na boj proti praní
špinavých peněz nakonec ve velké míře končí odsouzením za zdrojový trestný čin
a zadržené finanční prostředky jsou málokdy odsouzenému pachateli odebrány. Dokud
tato situace nebude v ČR změněna, ať už formou zvýšení trestní sazby u trestného činu
legalizace výnosů z trestné činnosti či ustanovením specializovaných státních zástupců
nebo jiným způsobem, nebude bohužel systém boje proti praní špinavých peněz
nastavený v rovině finanční nikdy tak efektivní, jak by měl v konečném důsledku být.
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Závěr

Cílem této práce bylo podat komplexní přehled finančně-právních aspektů boje
proti praní špinavých peněz a odpovědět si, zejména pomocí jejich komparace s právní
úpravou ve Francii, na otázku, zda je takto nastavený systém dostatečně efektivní.
Podrobný rozbor ukázal, že stěžejní roli pro boj proti praní špinavých peněz má
v České republice FAÚ, který ke své činnosti disponuje rozsáhlými pravomocemi,
včetně prolomení bankovního tajemství. Hlavní podstatou jeho činnosti je šetření
podezřelých obchodů, které mu oznamují povinné osoby na základě AMLZ. A právě
tyto, zejména finanční a úvěrové instituce, dotváří spolu s ČNB a ÚOKFK v současné
době základní institucionální pilíř pro efektivní fungování celého systému boje proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti v ČR. V celosvětovém měřítku je nejvýznamnější
institucí FATF, který stál u zrodu vytváření mezinárodních standardů v této oblasti,
a který dodnes celosvětový boj proti zneužívání finančních systémů k praní špinavých
peněz koordinuje.
Detailní analýza tuzemských legislativních AML opatření a jejich následná
komparace, alespoň v základních bodech, s pojetím francouzským, ukázala, že tyto dvě
právní úpravy se příliš neliší v nastavených legislativních opatřeních, ale v jejich
samotném uplatňování. Asi největší diferenciace byly identifikovány ve způsobu
přijímání a zpracování podezřelých obchodů, jejich následné diseminaci a kontroly
plnění zákonných povinností. Závěr však paradoxně ukázal, že jednotlivé odlišnosti
nejsou ani v jedné zemi na úkor kvality systému boje proti praní špinavých peněz, ale že
jsou především způsobeny odlišnou ekonomickou situací v daných zemích, historickým
institucionálním vývojem a geografickou polohou.
Úplným závěrem lze konstatovat, po analýze jednotlivých AML opatření,
způsobu jejich uplatňování v praxi a po jejich srovnání s opatřeními ve Francii, že
systém boje proti praní špinavých peněz v ČR z pohledu finančně-právního, je bojem
efektivním, ačkoli samozřejmě má ještě své mezery, na něž bylo v této práci
upozorňováno. Nutno ale také kriticky poznamenat, že tato práce se nevěnovala rovině
trestní. Systém boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti jako takový, nebude nikdy
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plně účinný, pokud nebude správně nastavena i jeho trestně-právní rovina, a ta je v této
oblasti bohužel zásadní slabinou. Další možná překážka efektivního fungování boje
proti praní špinavých peněz v ČR je jeho nejasný budoucí vývoj, a to nejenom
v návaznosti na připravovanou novou evropskou legislativu. Měnící se politická situace
může mít dopad na postavení a i samotné fungování FAÚ, v případě, že by byl dle
současných předpokladů například zařazen pod jiný resort nebo mu byly odňaty některé
pravomoci, což by potencionálně mohlo způsobit paralyzování vzrůstající tendence
dosažených výsledků. Skutečnou efektivitu a rezistenci boje proti praní špinavých
peněz v ČR tedy pravděpodobně ukáže následný budoucí vývoj.
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Resumé

The aim of this thesis was to give a comprehensive overview of the financial and
legal aspects of the fight against money laundering and to answer, through their
comparison with legislation in France, the question whether such system is set
sufficiently effective.

Detailed study showed that an essential role in the fight against money
laundering in the Czech Republic has the Financial Analytical Unit of the Ministry of
Finance, which has broad powers for its activity including breaking of the bank secrecy.
The main principle of its activity is the analysis of suspicious transactions, which are
reported to the Unit by the obliged entities under national AML Act. These financial
and credit institutions create currently together with the Czech National Bank and the
Unit for Uncovering Corruption and Financial Crime of the Police elemental
institutional pillar for effective functioning of the whole system of combating money
laundering activities in the country. Globally, the most important institution is Financial
Action Task Force, which initiated the creation of international standards in this area
and which is still coordinating the global fight against abuse of the financial systems for
money laundering.

Thorough analysis of AML domestic legislative measures and their subsequent
comparison, at least in the essential points, with the French legislation has shown that
these two legal regulations aren´t much different in the setting of legislative measures,
but in their actual application. Perhaps the greatest differentiation has been identified in
the way of receiving and processing of suspicious transactions and their subsequent
dissemination and monitoring compliance with legal obligations. Conclusion showed
paradoxically that individual differences aren´t to the prejudice of the quality of the
system of the fight against money laundering neither in the Czech Republic nor in the
France. These are caused mainly by the different economic situations in the countries
concerned, the historical institutional development and geographic location.
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Finally, after analysing of the individual AML measures, how they are applied
in practice and in comparison with those in France, the system of combating money
laundering in the Czech Republic in terms of financial and legal aspects, is effective.
However there are still some deficiencies, which have been mentioned in this thesis. It
should be also critically noted that this thesis didn´t address the criminal level. The fight
against legitimization of proceeds of crime will never be fully effective unless the
criminal law is placed correctly. Another possible obstacle to the efficient functioning
of the fight against money laundering in the Czech Republic is the unclear future
development, not only in relation to the forthcoming new European legislation. The
changing political situation may have an impact on the position and even the
functioning of the Financial Analytical Unit. According to the current assumptions it
may be subordinated under the different resort or deprived of certain powers, which
could potentially lead to the paralysis of the growing trend of achieved results. The
subsequent future development will probably prove the real efficiency and resistance of
the fight against money laundering in the Czech Republic.
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