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ZÁKON

ze dne 5. června 2008

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy
Evropských společenství1), zároveň navazuje na přímo
použitelné předpisy Evropských společenství2) a upra-
vuje

a) některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu,

b) některá práva a povinnosti fyzických a právnických
osob při uplatňování opatření proti legalizaci vý-
nosů z trestné činnosti a financování terorismu,

a to za účelem zabránění zneužívání finančního systé-
mu k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování
terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování tako-
vého jednání.

§ 2
Povinné osoby

(1) Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona
rozumí

a) úvěrová instituce, kterou je

1. banka,

2. spořitelní a úvěrní družstvo,
3. instituce elektronických peněz,
4. osoba oprávněná vydávat elektronické peníze

na základě povolení podle zákona upravujícího
vydávání a užívání elektronických platebních
prostředků3),

b) finanční instituce, kterou, pokud není úvěrovou
institucí, je

1. centrální depozitář, osoba vedoucí evidenci na-
vazující na centrální evidenci cenných papírů
vedenou centrálním depozitářem, osoba ve-
doucí samostatnou evidenci investičních ná-
strojů, osoba vedoucí evidenci navazující na
samostatnou evidenci investičních nástrojů4),

2. organizátor trhu s investičními nástroji,

3. osoba s povolením k poskytování investičních
služeb5) s výjimkou investičního zprostředko-
vatele6),

4. investiční společnost, investiční fond a penzijní
fond,

5. osoba oprávněná k vydávání nebo správě bez-
hotovostních platebních prostředků,

6. osoba oprávněná k poskytování leasingu, záruk,
úvěrů nebo peněžních půjček anebo k obchodo-
vání s nimi,
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému
k praní peněz a financování terorismu.
Směrnice Komise 2006/70/ES ze dne 1. srpna 2006, kterou se stanoví prováděcí opatření ke směrnici Evropského par-
lamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici „politicky exponovaných osob“ a technická kritéria pro zjednodu-
šené postupy hloubkové kontroly klienta a pro výjimku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve
velmi omezené míře.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 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.

3) § 19 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních
systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 62/2006 Sb.

4) § 91 až 115 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6) § 29 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 56/2006 Sb.



7. osoba oprávněná ke zprostředkování spoření,
leasingu, úvěrů nebo peněžních půjček,

8. pojišťovna, zajišťovna, pojišťovací zprostřed-
kovatel a samostatný likvidátor pojistných
událostí při výkonu činností souvisejících
s provozováním životního pojištění7), s výjim-
kou pojišťovacího zprostředkovatele, u něhož
pojišťovna nese odpovědnost za škodu způso-
benou jeho činností,

9. osoba, která vykupuje dluhy a pohledávky
a obchoduje s nimi,

10. osoba oprávněná ke směnárenské činnosti
nebo k bezhotovostním obchodům s cizí mě-
nou podle devizového zákona,

11. osoba oprávněná k provádění nebo zprostřed-
kování platebních služeb, včetně peněžních
služeb, nebo poštovních služeb, jejichž účelem
je dodání poukázané peněžní částky,

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 makléř-
ství,

14. osoba poskytující služby úschovy cenností,
c) držitel povolení k provozování sázkových her

v kasinu podle zákona o loteriích a jiných podob-
ných 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 exe-

kutora podle exekučního řádu a při úschově peněz,
cenných papírů nebo jiného majetku,

g) notář při úkonech v rámci notářské úschovy8)
anebo advokát nebo notář při úschově peněz, cen-
ných 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 podniku9) anebo jeho části,
2. správě peněz, cenných papírů, obchodních po-

dílů nebo jiného majetku svého klienta, včetně

jednání jménem klienta nebo na jeho účet v sou-
vislosti 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 ji-
ného obdobného útvaru, a to bez ohledu na to,
zda se jedná o právnickou osobu či nikoliv, ja-
kož i získávání a shromažďovaní peněžních
prostředků nebo jiných penězi ocenitelných
hodnot za účelem založení, řízení nebo ovlá-
dání takového subjektu, nebo

4. inkasu, platbách, převodech, vkladech nebo vý-
běrech prováděných při bezhotovostním i hoto-
vostním platebním styku, anebo jakémkoli ji-
ném 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,

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 regulova-
ném trhu a která podléhá požadavkům na zve-
řejnění informací rovnocenným požadavkům
práva Evropských společenství, nebo

5. jednání jejím jménem nebo na její účet při čin-
nostech uvedených v písmenu g),

i) osoba, která poskytuje služby uvedené v písme-
nu h) v rámci svěřeneckého vztahu nebo jiného
obdobného smluvního vztahu podle cizího práv-
ního řádu,

j) osoba oprávněná k obchodování s kulturními pa-
mátkami10) nebo s předměty kulturní hodnoty11)
nebo ke zprostředkování takových obchodů,
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7) § 2 odst. 1 písm. v) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 81 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
9) § 5 obchodního zákoníku.
10) § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
11) § 1 odst. 1 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 80/2004 Sb.



k) osoba oprávněná k obchodování s použitým zbo-
žím nebo ke zprostředkování takových obchodů
nebo k přijímání věcí do zástavy.

(2) Povinnou osobou je rovněž
a) zahraniční právnická nebo fyzická osoba uvedená

v odstavci 1, která na území České republiky pů-
sobí prostřednictvím své pobočky, organizační
složky nebo provozovny, a to v rozsahu činnosti
touto pobočkou, organizační složkou nebo provo-
zovnou vykonávané,

b) na území České republiky působící zahraniční
osoba, pokud jako podnikatel vykonává činnosti
uvedené v odstavci 1,

c) Středisko cenných papírů,
d) podnikatel, který není uveden v odstavci 1, 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 v odstavci 1, nebo pokud
přijímá platbu v hotovosti v hodnotě 15 000 EUR
nebo vyšší.

(3) Povinnou osobou není, s výjimkou osoby uve-
dené v odstavci 2 písm. d) a e), osoba, která činnosti
uvedené v odstavci 1 nevykonává jako předmět svého
podnikání.

§ 3

Základní pojmy

(1) Legalizací výnosů z trestné činnosti se pro
účely tohoto zákona rozumí jednání sledující zakrytí
nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody
vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, že
jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se záko-
nem; uvedené jednání spočívá například
a) v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že

pochází z trestné činnosti, za účelem jeho utajení
nebo zastření jeho původu nebo za účelem napo-
máhání osobě, která se účastní páchání takové čin-
nosti, aby unikla právním důsledkům svého jed-
nání,

b) v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje,
umístění, pohybu majetku nebo nakládání s ním
nebo změny práv vztahujících se k majetku s vě-

domím, že tento majetek pochází z trestné čin-
nosti,

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

d) ve zločinném spolčení osob nebo jiné formě sou-
činnosti za účelem jednání uvedeného pod pís-
meny a), b) nebo c).

(2) Financováním terorismu je
a) shromažďování nebo poskytnutí peněžních pro-

středků nebo jiného majetku s vědomím, že bude,
byť i jen zčásti, použit ke spáchání trestného činu
teroru12), teroristického útoku13) nebo trestného
činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání
takového trestného činu14), nebo k podpoře osoby
nebo skupiny osob připravujících se ke spáchání
takového trestného činu, nebo

b) jednání vedoucí k poskytnutí odměny nebo od-
škodnění pachatele trestného činu teroru, teroris-
tického útoku nebo trestného činu, který má
umožnit nebo napomoci spáchání takového trest-
ného činu14), nebo osoby pachateli blízké ve
smyslu trestního zákona15), nebo sbírání pro-
středků na takovou odměnu nebo na odškodnění.

(3) Pro účely tohoto zákona není rozhodující, zda
k jednání uvedenému v odstavci 1 nebo 2 nebo ke spá-
chání trestného činu došlo nebo má dojít zcela nebo
zčásti na území České republiky nebo v cizině.

§ 4
Další pojmy

(1) Obchodem se pro účely tohoto zákona rozumí
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.

(2) Obchodním vztahem se pro účely tohoto zá-
kona rozumí smluvní vztah mezi povinnou osobou a ji-
nou 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 opaku-
jící se plnění.

(3) Příkazem klienta se pro účely tohoto zákona
rozumí každý jeho úkon, na jehož základě má povinná
osoba nakládat s majetkem.
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12) § 93 trestního zákona.
13) § 95 trestního zákona.
14) Čl. 1 až 4 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (2002/475/SVV).
15) § 89 odst. 8 trestního zákona.



(4) Skutečným majitelem se pro účely tohoto zá-
kona rozumí
a) u podnikatele

1. fyzická osoba, která fakticky nebo právně vy-
konává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na
řízení nebo provozování podniku tohoto pod-
nikatele; nepřímým vlivem se rozumí vliv vy-
konávaný prostřednictvím jiné osoby nebo ji-
ných osob,

2. fyzická osoba, která sama nebo na základě do-
hody s jiným společníkem nebo společníky
disponuje více než 25 % hlasovacích práv to-
hoto podnikatele; disponováním s hlasovacími
právy se rozumí možnost vykonávat hlasovací
práva na základě vlastního uvážení bez ohledu
na to, zda a na základě jakého právního důvodu
jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňo-
vat výkon hlasovacích práv jinou osobou,

3. fyzické osoby jednající ve shodě, které dispo-
nují více než 25 % hlasovacích práv tohoto
podnikatele, nebo

4. fyzická osoba, která je na základě jiné skuteč-
nosti příjemcem výnosů z činnosti tohoto pod-
nikatele,

b) u nadace nebo nadačního fondu
1. fyzická osoba, která má být příjemcem alespoň

25 % z rozdělovaných prostředků, nebo
2. nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem vý-

nosů nadace nebo nadačního fondu, fyzická
osoba nebo okruh osob, v jejichž zájmu byly
založeny, nebo v jejichž zájmu působí,

c) u sdružení podle jiného právního předpisu16),
obecně prospěšné společnosti anebo jiné obdobné
osoby a v případě svěřeneckého vztahu nebo ji-
ného obdobného vztahu podle cizího právního
řádu fyzická osoba,
1. která disponuje více než 25 % jejich hlasovacích

práv nebo majetku,
2. která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdě-

lovaných prostředků, nebo
3. v jejímž zájmu byly založeny nebo v jejímž

zájmu působí, nebylo-li rozhodnuto, kdo bude
příjemcem jejich výnosů.

(5) Politicky exponovanou osobou se pro účely
tohoto zákona rozumí
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 soud-
ního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na
výjimky nelze použít opravné prostředky, člen
účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální
banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách
nebo sborech, člen správního, řídicího nebo kon-
trolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, vel-
vyslanec nebo chargé d´affaires, nebo fyzická
osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech
Evropské unie nebo jiných mezinárodních organi-
zací, 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 man-
želském, 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 man-
želském (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 podni-
katelském vztahu s osobou uvedenou v písme-
nu a), nebo

4. je skutečným majitelem právnické osoby, po-
případě svěřenectví nebo jiného obdobného
právního uspořádání podle cizího právního
řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno
ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

(6) Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zá-
kona rozumí doklad vydaný orgánem veřejné správy,
v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození
a z něhož je patrná podoba, popřípadě i jiný údaj
umožňující identifikovat osobu, která doklad před-
kládá, jako jeho oprávněného držitele.

(7) Korespondenčním bankovním vztahem se pro
účely tohoto zákona rozumí smluvní vztah mezi úvě-
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16) § 20f a násl. občanského zákoníku.
Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.



rovou institucí nebo zahraniční úvěrovou institucí, pů-
sobící prostřednictvím své pobočky na území České
republiky, a úvěrovou nebo obdobnou institucí v zahra-
ničí, který úvěrové instituci, zahraniční úvěrové insti-
tuci, působící prostřednictvím své pobočky na území
České republiky, anebo úvěrové nebo obdobné insti-
tuci v zahraničí umožňuje provádět platby do zahra-
ničí, nebo přijímat platby ze zahraničí prostřednictvím
druhé smluvní strany.

§ 5

Identifikační údaje

Pro účely tohoto zákona se identifikačními údaji
rozumí

a) u fyzické osoby všechna jména a příjmení, rodné
číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, 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,

b) u právnické osoby obchodní firma nebo název
včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení,
sídlo, identifikační číslo nebo obdobné číslo při-
dělované v zahraničí; u osob, které jsou jejím sta-
tutárním orgánem nebo jeho členem, údaje podle
písmene a).

§ 6

Podezřelý obchod

(1) Podezřelým obchodem se pro účely tohoto zá-
kona rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvo-
lávajících 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, a to pokud například

a) klient provádí výběry nebo převody na jiné účty
bezprostředně po hotovostních vkladech,

b) během jednoho dne nebo ve dnech bezprostředně
následujících uskuteční klient nápadně více peněž-
ních operací, než je pro jeho činnost obvyklé,

c) počet účtů zřizovaných klientem je ve zjevném
nepoměru k předmětu jeho podnikatelské činnosti
nebo jeho majetkovým poměrům,

d) klient provádí převody majetku, které zjevně ne-
mají ekonomický důvod,

e) prostředky, s nimiž klient nakládá, zjevně neodpo-

vídají povaze nebo rozsahu jeho podnikatelské
činnosti nebo jeho majetkovým poměrům,

f) účet je využíván v rozporu s účelem, pro který byl
zřízen,

g) klient vykonává činnosti, které mohou napomáhat
zastření jeho totožnosti nebo zastření totožnosti
skutečného majitele,

h) klientem nebo skutečným majitelem je osoba ze
státu, který nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje
opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu, nebo

i) povinná osoba má pochybnosti o pravdivosti zís-
kaných identifikačních údajů o klientovi.

(2) Podezřelým je obchod vždy, pokud
a) klientem nebo skutečným majitelem je osoba, vůči

níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce
podle zákona o provádění mezinárodních
sankcí17),

b) předmětem obchodu je nebo má být zboží nebo
služby, vůči nimž Česká republika uplatňuje
sankce podle zákona o provádění mezinárodních
sankcí17), nebo

c) klient se odmítá podrobit kontrole nebo odmítá
uvést identifikační údaje osoby, za kterou jedná.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

§ 7
Povinnost identifikace

(1) Jestliže je povinná osoba účastníkem obchodu
v hodnotě převyšující částku 1 000 EUR, před jeho
uskutečněním vždy identifikuje klienta, pokud tento
zákon dále nestanoví jinak.

(2) Bez ohledu na limit stanovený v odstavci 1
identifikuje povinná osoba klienta rovněž vždy, pokud
jde 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,
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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,

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.

(3) Povinná osoba identifikuje osobu, která má
právo na plnění ze životního pojištění, nejpozději
v době vyplacení pojistného plnění.

§ 8
Provádění identifikace

(1) První identifikaci klienta, který je fyzickou
osobou, a každé fyzické osoby jednající jménem
klienta, který je právnickou osobou, provede povinná
osoba za fyzické přítomnosti identifikovaného, pokud
není v tomto zákoně stanoveno jinak.

(2) Při identifikaci klienta, který je
a) fyzickou osobou, povinná osoba identifikační

údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti,
jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh
a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán,
který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně
ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu to-
tožnosti,

b) právnickou osobou, povinná osoba identifikační
údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci
právnické osoby a v rozsahu podle písmene a) pro-
vede identifikaci fyzické osoby, která jejím jmé-
nem jedná v daném obchodu; je-li statutárním
orgánem, jeho členem nebo skutečným majitelem
této právnické osoby jiná právnická osoba, zazna-
mená i její identifikační údaje.

(3) Je-li klient zastoupen na základě plné moci,
provádí se identifikace zmocněnce podle odstavce 2
a dále předložením plné moci; tato plná moc se nevy-
žaduje, jestliže osoba, která jinak nebyla zmocněna
k nakládání s peněžními prostředky na účtu, ukládá
na účet hotovost a současně doručuje povinné osobě
již vyplněné a oprávněnou osobou podepsané doklady,
nebo pouze doručuje doklady, na základě kterých má
být uskutečněna dispozice s peněžními prostředky na
účtu.

(4) Je-li klient zastoupen zákonným zástupcem,
provádí se identifikace zákonného zástupce podle od-

stavce 2. Zákonný zástupce doloží identifikační údaje
zastoupeného.

(5) Při dalších obchodech s klientem, který byl již
identifikován podle odstavce 2, ověří povinná osoba
vhodným způsobem totožnost konkrétní jednající fy-
zické osoby. Toto ověření lze provést i bez fyzické
přítomnosti klienta, který je fyzickou osobou, nebo
fyzické osoby jednající jménem klienta, který je práv-
nickou osobou.

(6) V době trvání obchodního vztahu nebo při
dalších obchodech povinná osoba kontroluje platnost
a úplnost identifikačních údajů klienta, informací zís-
kaných v rámci kontroly klienta (§ 9) nebo důvodnost
výjimky z kontroly klienta (§ 13) a zaznamenává jejich
změny.

(7) Jestliže povinná osoba při uzavírání obchodu
má podezření, že klient nejedná svým jménem nebo že
zastírá, že jedná za třetí osobu, vyzve klienta, aby do-
ložil plnou moc podle odstavce 3. Každý je povinen
této výzvě vyhovět, pokud jiný právní předpis nesta-
noví jinak; advokát nebo notář může tuto povinnost
vůči povinné osobě splnit též předáním kopií přísluš-
ných částí dokladů, z nichž identifikační údaje zjistil.

(8) Klient poskytne povinné osobě informace,
které jsou k provedení identifikace nezbytné, včetně
předložení příslušných dokladů. Povinná osoba může
pro účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy
z předložených dokladů a zpracovávat takto získané
informace k naplnění účelu tohoto zákona.

§ 9
Kontrola klienta

(1) Povinná osoba před uskutečněním jednotli-
vého obchodu v hodnotě 15 000 EUR nebo vyšší, ob-
chodu, na který se vztahuje povinnost identifikace po-
dle § 7 odst. 2 písm. a) až d), obchodu s politicky expo-
novanou osobou a dále v době trvání obchodního
vztahu provádí také kontrolu klienta. Klient poskytne
povinné osobě informace, které jsou k provedení kon-
troly nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů.
Povinná osoba může pro účely tohoto zákona pořizo-
vat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpra-
covávat takto získané informace k naplnění účelu to-
hoto zákona.

(2) Kontrola klienta zahrnuje
a) získání informací o účelu a zamýšlené povaze ob-

chodu nebo obchodního vztahu,
b) zjišťování skutečného majitele, pokud klientem je

právnická osoba,
c) získání informací potřebných pro provádění prů-

běžného sledování obchodního vztahu včetně pře-
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zkoumávání obchodů prováděných v průběhu da-
ného 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.

(3) Povinná osoba provádí kontrolu klienta podle
odstavce 2 v rozsahu potřebném k posouzení možného
rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního
vztahu, produktu nebo obchodu. Osobám oprávněným
k provádění kontroly plnění povinností podle tohoto
zákona (§ 35) povinná osoba odůvodní přiměřenost
rozsahu kontroly klienta nebo ověření splnění podmí-
nek pro výjimku z identifikace a kontroly klienta podle
§ 13, a to s ohledem na výše uvedená rizika.

§ 10

Identifikace klienta provedená notářem,
krajským úřadem nebo obecním úřadem

(1) Jestliže provedení první identifikace klienta
povinnou osobou podle § 8 odst. 1 brání vážné dů-
vody, na základě žádosti klienta nebo povinné osoby
může takovou identifikaci provést notář anebo v přene-
sené působnosti krajský úřad nebo obecní úřad obce
s rozšířenou působností.

(2) Notář nebo úřad uvedený v odstavci 1 sepíše
o identifikaci listinu, která je veřejnou listinou, v níž
uvede
a) kdo, na čí žádost a pro jaký účel identifikaci pro-

vedl,

b) identifikační údaje klienta,
c) osvědčení prohlášení identifikované fyzické osoby,

osoby jednající jménem identifikované právnické
osoby nebo zástupce identifikované osoby o účelu
provedené identifikace a o potvrzení správnosti
identifikace, popřípadě o výhradách k provedené
identifikaci,

d) místo a datum sepsání listiny, popřípadě místo
a datum, kde a kdy k identifikaci došlo, jsou-li
odlišná od místa nebo data sepsání,

e) podpis toho, kdo provedl identifikaci, otisk jeho
úředního razítka a pořadové číslo evidence listin
o identifikaci.

(3) Přílohou listiny o identifikaci jsou kopie těch
částí dokladů, použitých k identifikaci, z nichž lze zjis-
tit identifikační údaje a dále druh a číslo průkazu totož-
nosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho
platnosti, a kopie žádosti, byla-li podána písemně. Je-li
tímto způsobem prováděna identifikace zmocněnce, je
přílohou i originál plné moci nebo její ověřená kopie.

Uvedené přílohy se pevně spojí do svazku k listině
o identifikaci.

(4) Kopie dokladů musí být pořízeny takovým
způsobem, aby příslušné údaje byly čitelné a byla za-
jištěna možnost jejich uchování po dobu stanovenou
v § 16, a musí obsahovat i kopii vyobrazení identifiko-
vané fyzické osoby v průkazu totožnosti v takové kva-
litě, aby umožňovala ověření shody podoby.

(5) Notář a úřad uvedený v odstavci 1 vede samo-
statnou evidenci listin o identifikaci, která obsahuje
a) pořadové číslo a datum sepsání,
b) údaje o identifikované osobě

1. jméno, příjmení, trvalý nebo jiný pobyt, rodné
číslo nebo datum narození identifikované fy-
zické osoby nebo fyzické osoby jednající za
identifikovanou právnickou osobu,

2. v případě identifikace právnické osoby její ob-
chodní firmu nebo název včetně odlišujícího
dodatku nebo dalšího označení, identifikační
číslo a sídlo,

c) účel identifikace.

(6) Evidence listin o identifikaci se vede po dobu
kalendářního roku. Po jejím uzavření je uložena po
dobu 10 let.

§ 11
Převzetí identifikace

(1) Povinná osoba nemusí provést identifikaci
klienta, zjištění informací o účelu a zamýšlené povaze
obchodu nebo obchodního vztahu podle § 9 odst. 2
písm. a) a zjištění skutečného majitele podle § 9 odst. 2
písm. b), pokud tyto úkony byly provedeny
a) úvěrovou nebo finanční institucí, s výjimkou fi-

nanční instituce uvedené v § 2 odst. 1 písm. b)
bodech 10 a 11, nebo

b) zahraniční úvěrovou nebo finanční institucí, s vý-
jimkou osoby oprávněné ke směnárenské činnosti
nebo finanční instituce zajišťující převody nebo za-
sílání peněz, jestliže působí na území státu, který jí
ukládá srovnatelným způsobem povinnost identi-
fikace, kontroly klienta a uchování záznamů, pod-
léhá v tomto státu zákonné povinné profesní regis-
traci a je nad ní vykonáván dohled, zahrnující kon-
trolu plnění těchto opatření, včetně možnosti kon-
troly jednotlivých obchodů a kontroly na místě.

(2) Povinná osoba, která postupuje podle od-
stavce 1, musí mít zajištěno poskytnutí informací,
včetně kopií příslušných dokladů o identifikaci klienta,
účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu a totož-
nosti skutečného majitele od úvěrové nebo finanční in-
stituce, popřípadě od zahraniční úvěrové nebo finanční
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instituce, která identifikaci nebo zjištění příslušných
údajů provedla. Úvěrová nebo finanční instituce se sou-
hlasem identifikované osoby na vyžádání neprodleně
poskytne informace včetně kopií příslušných dokladů
podle věty první jiné povinné osobě, pokud tato na ni
při identifikaci klienta nebo zjištění příslušných údajů
spoléhá.

(3) Povinná osoba nepřevezme informace o identi-
fikaci klienta, informace o účelu a zamýšlené povaze
obchodu nebo obchodního vztahu nebo zjištění skuteč-
ného majitele podle odstavců 1 a 2, vzniká-li pochyb-
nost o správnosti nebo úplnosti těchto informací.

(4) V případě smlouvy o finančních službách uza-
vírané na dálku podle občanského zákoníku provede
povinná osoba identifikaci klienta tak, že
a) první platba z této smlouvy bude uskutečněna

prostřednictvím účtu vedeného na jméno klienta
u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové in-
stituce působící na území členského státu Evrop-
ské unie nebo Evropského hospodářského prosto-
ru,

b) klient zašle povinné osobě kopii dokladu, potvrzu-
jícího existenci účtu podle písmene a), kopie pří-
slušných částí průkazu totožnosti a nejméně jed-
noho dalšího podpůrného dokladu, z nichž lze
zjistit identifikační údaje a dále druh a číslo prů-
kazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej
vydal, a dobu jeho platnosti; kopie musí být poří-
zeny způsobem uvedeným v § 10 odst. 4.

(5) Úvěrová nebo finanční instituce nemusí pro-
vést identifikaci klienta, zjištění informací o účelu a za-
mýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu po-
dle § 9 odst. 2 písm. a) a zjištění skutečného majitele
podle § 9 odst. 2 písm. b), pokud tyto úkony byly před
uskutečněním obchodu provedeny osobou, která jedná
jejím jménem a na její účet a je vázána jejími vnitřními
předpisy, a jestliže úvěrová nebo finanční instituce nese
odpovědnost za škodu způsobenou činností této oso-
by. Informace včetně kopií příslušných dokladů podle
věty první, pokud byly pořizovány, se ukládají u po-
vinné osoby.

(6) Úvěrová nebo finanční instituce při poskyto-
vání investičních služeb nemusí provést identifikaci
klienta, zjištění informací o účelu a zamýšlené povaze
obchodu nebo obchodního vztahu podle § 9 odst. 2
písm. a) a zjištění skutečného majitele podle § 9 odst. 2
písm. b), pokud tyto úkony byly provedeny investič-
ním zprostředkovatelem v souladu s tímto zákonem
a jejími vnitřními předpisy. Povinná osoba za prove-
dení těchto úkonů odpovídá, jako by je provedla sama.

(7) V případech uvedených v odstavcích 1 a 4 až 6
povinná osoba ověří, zda jsou splněny uvedené pod-

mínky a zda podle informací, které má povinná osoba
k dispozici, nepředstavuje některý z klientů, některý
z produktů nebo některý konkrétní obchod zvýšené
riziko zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti
nebo financování terorismu. V případě pochybnosti se
výjimka neuplatní.

§ 12

Společné ustanovení k identifikaci podle § 10 a 11

Byla-li provedena identifikace a další úkony podle
§ 10 nebo podle § 11 odst. 4 a 6, identifikační údaje
a další informace a doklady tam uvedené musí být ulo-
ženy u povinné osoby před uskutečněním obchodu.

§ 13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta

(1) Povinná osoba nemusí provádět identifikaci
a kontrolu klienta, pokud je klient

a) úvěrovou nebo finanční institucí,
b) zahraniční úvěrovou nebo finanční institucí půso-

bící na území státu, který ukládá této instituci v ob-
lasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu povinnosti rovnocenné
požadavkům práva Evropských společenství1),
a s ohledem na plnění těchto povinností je nad ní
vykonáván dohled,

c) společností, jejíž cenné papíry jsou přijaty k ob-
chodování na regulovaném trhu, a která podléhá
požadavkům na zveřejnění informací rovnocen-
ným požadavkům práva Evropských společenství,

d) skutečným majitelem peněžních prostředků ulože-
ných na účtu úschov notáře, advokáta, soudního
exekutora nebo soudu,

e) ústředním orgánem státní správy České republiky,
Českou národní bankou nebo vyšším územním
samosprávným celkem, nebo

f) klientem,

1. kterému byly svěřeny významné veřejné funkce
podle předpisů Evropských společenství
a Evropské unie,

2. jehož identifikační údaje jsou veřejně dostupné
a není důvod pochybovat o jejich správnosti,

3. jehož činnosti jsou průhledné,
4. jehož účetnictví podává věrný a poctivý obraz

předmětu účetnictví a finanční situace,
5. který je odpovědný buď orgánu Evropské unie

nebo orgánům členského státu Evropské unie
nebo Evropského hospodářského prostoru,
anebo u něhož existují jiné vhodné kontrolní
postupy zajišťující kontrolu jeho činnosti.
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(2) Povinnost identifikovat a kontrolovat klienta
není třeba plnit u
a) smlouvy o životním pojištění nebo o penzijním

připojištění se státním příspěvkem, jestliže jedno-
rázové pojistné nebo vklad nepřesahuje částku
2 500 EUR, nebo pokud běžné pojistné nebo sou-
hrn pravidelných vkladů v jednom kalendářním
roce nepřesahuje částku 1 000 EUR,

b) systémů zaměstnaneckého penzijního pojištění,
provozovaných na území České republiky institu-
cemi z členských států Evropské unie nebo států
Evropského hospodářského prostoru podle jiného
právního předpisu18), pokud jsou příspěvky pla-
ceny srážkou ze mzdy a pravidla systému nedo-
volují postoupení členského podílu v rámci pří-
slušného systému,

c) elektronických peněz podle jiného právního před-
pisu19), pokud nejvyšší částka uložená na elektro-
nickém peněžním prostředku, který nelze dobíjet,
nepřekročí 150 EUR, nebo, pokud lze elektro-
nický peněžní prostředek dobíjet, je pro ka-
lendářní rok stanoven celkový limit ve výši
2 500 EUR, s výjimkou případů, kdy majitel
v témže kalendářním roce zpětně vymění celkem
1 000 EUR nebo více, nebo

d) dalších produktů, pokud představují nízké riziko
zneužití k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo
financování terorismu a splňují současně následu-
jící podmínky:
1. smlouva o poskytnutí produktu má vždy pí-

semnou formu,
2. platby v rámci tohoto produktu se provádějí

pouze prostřednictvím účtu vedeného na jméno
klienta u úvěrové instituce nebo zahraniční úvě-
rové instituce, působící na území členského
státu Evropské unie nebo Evropského hospo-
dářského prostoru, nebo působící na území
státu, který jí ukládá v oblasti boje proti legali-
zaci výnosů z trestné činnosti a financování te-
rorismu povinnosti rovnocenné požadavkům
práva Evropských společenství1) a s ohledem
na plnění těchto povinností je nad ní vykonáván
dohled,

3. daný produkt ani jednotlivé platby nejsou ano-
nymní a jejich povaha je taková, že umožňují
rozpoznání podezřelého obchodu,

4. daný produkt má předem stanovený limit ma-
ximální hodnoty obchodu, který nepřekročí
částku 15 000 EUR, a v případě spořících pro-
duktů nepřekročí jednorázový vklad část-
ku 2 500 EUR nebo součet pravidelných vkla-
dů v kalendářním roce nepřekročí částku
1 000 EUR,

5. plnění z daného produktu nelze uskutečnit ve
prospěch třetích stran, kromě případů úmrtí,
invalidity, překročení předem určeného pokro-
čilého věku nebo podobných událostí,

6. u produktů umožňujících investovat pro-
středky do finančního majetku nebo pohledá-
vek, včetně pojištění nebo jiného druhu podmí-
něných pohledávek, jsou plnění z tohoto pro-
duktu uskutečnitelná pouze v dlouhých časo-
vých lhůtách, daný produkt nemůže být
použit jako zajištění a neprovádí se žádné
zrychlené platby, nejsou využita ustanovení
o odstoupení a v průběhu obchodního vztahu
není učiněn úkon k jeho předčasnému ukon-
čení.

(3) V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 po-
vinná osoba ověří, zda jsou splněny uvedené podmínky
a zda podle informací, které má povinná osoba k dispo-
zici, nepředstavuje některý z klientů, některý z pro-
duktů nebo některý konkrétní obchod zvýšené riziko
zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo
financování terorismu. V případě pochybnosti se vý-
jimka podle odstavců 1 a 2 neuplatní.

(4) Výjimka podle odstavce 2 se nepoužije
u klienta, který je politicky exponovanou osobou.

§ 14

Výjimka z povinnosti uvádět informace
o plátci při převodech peněžních prostředků

Povinnosti podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství, kterým se stanoví povinnost
doprovázet převody peněžních prostředků informa-
cemi o plátci20), se nevztahují na převody peněžních
prostředků nebo peněžní služby, jimiž se provádí
platba za poskytování zboží a služeb, pokud

a) se převod uskuteční v České republice,

b) poskytovatel platebních služeb příjemce je pro-
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střednictvím příjemce platby vždy schopen určit
konkrétního plátce a účel platby,

c) převáděná částka nepřekročí částku 1 000 EUR.

§ 15
Neuskutečnění obchodu

(1) Povinná osoba odmítne uskutečnění obchodu
nebo uzavření obchodního vztahu v případě, že je dána
identifikační povinnost podle § 7 odst. 1 nebo 2 a klient
se odmítne podrobit identifikaci anebo odmítne doložit
plnou moc podle § 8 odst. 3, neposkytne potřebnou
součinnost při kontrole podle § 9, nebo z jiného dů-
vodu nelze provést identifikaci anebo kontrolu klienta,
anebo má-li osoba provádějící identifikaci nebo kon-
trolu pochybnosti o pravdivosti informací poskytnu-
tých klientem nebo o pravosti předložených dokladů.

(2) Povinná osoba neuskuteční obchod s politicky
exponovanou osobou, pokud jí není znám původ ma-
jetku užitého v obchodu.

(3) Zaměstnanec povinné osoby neuskuteční ob-
chod s politicky exponovanou osobou bez souhlasu
bezprostředního nadřízeného nebo statutárního orgánu
této povinné osoby.

HLAVA II

UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

§ 16
Uchovávání údajů povinnou osobou

(1) Identifikační údaje získané podle § 8 odst. 1
a 2 nebo na základě přímo použitelného předpisu
Evropských společenství, kterým se stanoví povinnost
doprovázet převody peněžních prostředků informa-
cemi o plátci20), kopie dokladů předložených k identifi-
kaci, byly-li pořizovány, údaj o tom, kdo a kdy provedl
první identifikaci klienta, dokumenty odůvodňující vý-
jimku z identifikace a kontroly klienta podle § 13,
a v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii
plné moci, uchovává povinná osoba po dobu 10 let od
ukončení obchodního vztahu s klientem.

(2) Údaje a doklady o obchodech spojených s po-
vinností identifikace uchovává povinná osoba nejméně
10 let po uskutečnění obchodu nebo ukončení obchod-
ního vztahu.

(3) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. j)
a k) uchovává údaje a doklady po dobu nejméně 10 let
po ukončení obchodu nebo obchodního vztahu, byla-li
hodnota obchodu 10 000 EUR nebo vyšší; v ostatních
případech 5 let po ukončení obchodu.

(4) Lhůta podle odstavců 1 až 3 začíná běžet

prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce,
ve kterém byl uskutečněn poslední úkon obchodu
známý povinné osobě.

§ 17
Spolupráce při uchovávání údajů

Jestliže se na konkrétním obchodu s týmž klien-
tem podílí více povinných osob, mohou být údaje po-
dle § 16 uchovávány pouze u některé z nich za před-
pokladu, že ostatní zúčastněné povinné osoby mají za-
jištěno poskytování potřebných informací včetně kopií
příslušných dokladů bez zbytečného odkladu.

HLAVA III

POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

§ 18
Oznámení podezřelého obchodu

(1) Zjistí-li povinná osoba v souvislosti se svou
činností podezřelý obchod, oznámí to Ministerstvu fi-
nancí (dále jen „ministerstvo“) bez zbytečného od-
kladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zjiš-
tění podezřelého obchodu. Vyžadují-li to okolnosti
případu, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, oznámí
povinná osoba podezřelý obchod neprodleně po jeho
zjištění.

(2) V oznámení podezřelého obchodu uvede po-
vinná osoba identifikační údaje toho, koho se oznámení
týká, identifikační údaje všech dalších účastníků ob-
chodu, které má v době podání oznámení k dispozici,
informace o podstatných okolnostech obchodu a jaké-
koli další informace, které by mohly s podezřelým ob-
chodem souviset a jsou významné pro jeho posouzení
z hlediska opatření proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti nebo financování terorismu.

(3) V oznámení se neuvádí údaje o zaměstnanci
povinné osoby nebo osobě v obdobném pracovněpráv-
ním vztahu, která podezřelý obchod zjistila.

(4) Oznámení podezřelého obchodu přijímá mi-
nisterstvo prostřednictvím Finančního analytického
útvaru, který je jeho součástí. Způsobem umožňujícím
dálkový přístup zveřejní ministerstvo adresu pro do-
ručování a další možnosti spojení pro podávání ozná-
mení podezřelého obchodu.

(5) Jestliže se oznámení podle odstavce 2 týká
rovněž majetku, na který se vztahuje mezinárodní
sankce vyhlášená za účelem udržení nebo obnovení
mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních
lidských práv nebo boje proti terorismu, povinná osoba
na to v oznámení upozorní. V oznámení uvede dále
i stručný popis tohoto majetku, údaje o jeho umístění
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a jeho vlastníkovi, pokud je oznamovateli znám, a in-
formaci, zda hrozí bezprostřední nebezpečí poškození,
znehodnocení nebo užití tohoto majetku v rozporu se
zákonem.

(6) Oznamovatel současně sdělí ministerstvu
jméno, příjmení a pracovní zařazení kontaktní osoby
(§ 22) nebo osoby, která za povinnou osobu zpracová-
vala oznámení podezřelého obchodu, a možnosti tele-
fonického, popřípadě elektronického spojení s touto
osobou, pokud tyto informace nemá ministerstvo k dis-
pozici.

(7) Zjistí-li v souvislosti se svou činností pode-
zřelý obchod více povinných osob společně, na základě
sdílení informací podle § 39 odst. 2, je splněna povin-
nost oznámit podezřelý obchod podle odstavců 2 až 4
všemi povinnými osobami, pokud oznámení podá ale-
spoň jedna z nich, a v oznámení uvede, za které další
povinné osoby oznámení podává.

§ 19

Oznámení podezřelého obchodu se podává pí-
semně doporučeným dopisem nebo ústně do protokolu
v místě určeném po předchozí domluvě. Za písemné
oznámení se považuje též oznámení podané elektro-
nicky technickými prostředky zajišťujícími zvláštní
ochranu přenášených údajů.

§ 20
Odklad splnění příkazu klienta

(1) Pokud hrozí nebezpečí, že bezodkladným spl-
něním příkazu klienta by mohlo být zmařeno nebo
podstatně ztíženo zajištění výnosu z trestné činnosti
nebo prostředků určených k financování terorismu, po-
vinná osoba může splnit příkaz klienta týkající se pode-
zřelého obchodu nejdříve po uplynutí 24 hodin od při-
jetí oznámení podezřelého obchodu ministerstvem.
Majetek, jehož se příkaz klienta týká, vhodným způso-
bem zajistí proti manipulaci, která by byla v rozporu
s účelem tohoto zákona. Na odklad splnění příkazu
klienta upozorní povinná osoba ministerstvo v ozná-
mení o podezřelém obchodě.

(2) Podle odstavce 1 se nepostupuje v případě,
kdy odložení splnění příkazu klienta není možné, ze-
jména u operací prováděných elektronickými plateb-
ními prostředky, nebo kdy je povinné osobě známo,
že by takové odložení mohlo zmařit nebo jinak ohrozit
šetření podezřelého obchodu; o splnění příkazu klienta
povinná osoba ihned informuje ministerstvo.

(3) Jestliže hrozí nebezpečí podle odstavce 1 a še-
tření podezřelého obchodu si pro složitost vyžaduje
delší dobu, ministerstvo rozhodne
a) o prodloužení doby, na kterou se odkládá splnění

příkazu klienta, nejdéle však na dobu 72 hodin od
přijetí oznámení podezřelého obchodu minister-
stvem, nebo

b) o odložení splnění příkazu klienta nebo o zajištění
majetku, který má být předmětem podezřelého
obchodu, u povinné osoby, u níž se tento majetek
nachází, až na dobu 72 hodin.

(4) Rozhodnutí o odkladu splnění příkazu klienta
nebo o zajištění majetku podle odstavce 3 nabývá
právní moci jeho vyhlášením. Vyhlášení může být pro-
vedeno ústně, telefonicky, telefaxem nebo elektronicky;
vždy se však následně doručuje stejnopis písemného
vyhotovení. Proti rozhodnutí o odkladu splnění pří-
kazu klienta nebo o zajištění majetku není přípustný
rozklad. Při rozhodování o tomto opatření je účastní-
kem řízení pouze povinná osoba, která podala ozná-
mení podezřelého obchodu, nebo u níž se nachází ma-
jetek, který má být předmětem podezřelého obchodu.

(5) Povinná osoba obratem sdělí ministerstvu vy-
konání rozhodnutí podle odstavce 3 písm. b) a potvrdí
čas, od něhož se počítá běh lhůty podle odstavce 3
písm. b). Ministerstvu dále průběžně podává informace
o všech podstatných skutečnostech týkajících se ma-
jetku uvedeného v rozhodnutí.

(6) Jestliže ministerstvo do konce lhůty stanovené
v odstavci 3 povinné osobě nesdělí, že podalo trestní
oznámení, povinná osoba příkaz klienta provede.

(7) Podá-li ministerstvo ve lhůtě stanovené v od-
stavci 1 nebo 3 oznámení orgánu činnému v trestním
řízení podle § 32 odst. 1, povinná osoba provede příkaz
klienta po uplynutí 3 kalendářních dnů ode dne podání
trestního oznámení, pokud orgán činný v trestním ří-
zení do konce této lhůty nerozhodne o odnětí nebo
zajištění předmětu podezřelého obchodu. O podání
trestního oznámení informuje ministerstvo povinnou
osobu před uplynutím lhůty podle odstavce 1 nebo 3.

HLAVA IV

DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

§ 21
Systém vnitřních zásad

(1) Povinná osoba zavede a uplatňuje odpovídající
postupy vnitřní kontroly a komunikace za účelem na-
plnění povinností stanovených tímto zákonem.

(2) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a)
až d), h) a i) vypracuje v rozsahu, ve kterém provádí
činnosti podléhající působnosti tohoto zákona, písemně
systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření
k naplnění povinností stanovených tímto zákonem
(dále jen „systém vnitřních zásad“).

Sbírka zákonů č. 253 / 2008Strana 3696 Částka 80



(3) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. b)
až d), h) a i) nemusí vypracovat systém vnitřních zásad
písemně, jestliže v oblastech činnosti podléhajících pů-
sobnosti tohoto zákona nezaměstnává další osoby,
nebo pro ni nepracují další osoby na základě jiného
vztahu.

(4) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. b)
až d), h) a i), která smluvně vykonává činnost podléha-
jící působnosti tohoto zákona pouze pro jednu jinou
povinnou osobu, nemusí vypracovat vlastní systém
vnitřních zásad, pokud se řídí systémem vnitřních zá-
sad této jiné povinné osoby, v němž je její činnost do-
statečně popsána.

(5) Systém vnitřních zásad podle odstavce 2 za-
hrnuje

a) podrobný demonstrativní výčet znaků podezře-
lých obchodů, které se mohou vyskytovat při čin-
nosti konkrétní povinné osoby,

b) způsob identifikace klienta, zahrnující opatření
k rozpoznání politicky exponovaných osob a sub-
jektů, vůči nimž Česká republika uplatňuje mezi-
národní sankce podle zákona o provádění mezi-
národních sankcí,

c) postupy pro provádění kontroly klienta a stanovo-
vání rozsahu kontroly klienta odpovídající riziku
legalizace výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního
vztahu, produktu nebo obchodu,

d) přiměřené a vhodné metody a postupy pro posu-
zování rizik, řízení rizik, vnitřní kontrolu a zajišťo-
vání kontroly nad dodržováním povinností stano-
vených tímto zákonem,

e) postup pro zpřístupnění údajů uchovávaných po-
dle části druhé hlavy II příslušným orgánům,

f) postup povinné osoby od zjištění podezřelého ob-
chodu do okamžiku doručení oznámení minister-
stvu tak, aby byla dodržena lhůta stanovená v § 18
odst. 1, jakož i pravidla pro zpracování podezře-
lého obchodu a určení osob, které podezřelý ob-
chod vyhodnocují,

g) pravidla a postupy, kterými se při nabízení služeb
nebo produktů povinné osoby řídí třetí osoby jed-
nající jménem nebo na účet povinné osoby,

h) opatření, která vyloučí zmaření nebo podstatné
ztížení zajištění výnosu z trestné činnosti bezod-
kladným splněním příkazu klienta,

i) technická a personální opatření, která zajistí pro-

vedení odkladu splnění příkazu klienta podle § 20,
a ve stanovené lhůtě splnění povinností podle § 24,

j) v případech uvedených v § 25 odst. 4 popis do-
plňkových opatření k účinnému zvládání rizika
legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financo-
vání terorismu.

(6) Úvěrová instituce, finanční instituce uvedená
v § 2 odst. 1 písm. b) bodech 5, 6, 10 a 11 a povinná
osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. c) doručí minister-
stvu systém vnitřních zásad do 60 dnů ode dne, kdy se
stala povinnou osobou; oznámení o změnách v systému
vnitřních zásad doručí do 30 dnů ode dne jejich přijetí.
Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. b) bodech 1
až 4 má povinnosti podle věty první vůči České národní
bance.

(7) Zahraniční úvěrová nebo finanční instituce,
která na území České republiky působí prostřednic-
tvím své pobočky, organizační složky nebo provo-
zovny, nemusí pro jejich činnost vypracovat zvláštní
systém vnitřních zásad, pokud je jejich činnost upra-
vena obdobným vnitřním předpisem této zahraniční
úvěrové nebo finanční instituce a tento vnitřní předpis
splňuje požadavky alespoň rovnocenné požadavkům
tohoto zákona. Uvedený vnitřní předpis musí být k dis-
pozici v českém jazyce.

(8) Zjistí-li ministerstvo nebo Česká národní
banka nedostatky v systému vnitřních zásad, který
jim byl zaslán podle odstavce 6, stanoví termín k jejich
odstranění. Povinná osoba ve stanoveném termínu
podá písemnou informaci o způsobu odstranění zjiště-
ných nedostatků.

(9) Prováděcí právní předpis stanoví v mezích sta-
novených odstavcem 5 písm. c) a d) požadavky na za-
vedení a uplatňování systému vnitřních zásad někte-
rými povinnými osobami, vůči nimž Česká národní
banka vykonává dohled21).

§ 22

Kontaktní osoba

(1) Povinná osoba určí konkrétního zaměstnance
k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 a k zajišťo-
vání průběžného styku s ministerstvem, pokud tyto
činnosti nebude zajišťovat přímo statutární orgán.
O určení této osoby a o případných následných změ-
nách informuje úvěrová nebo finanční instituce nepro-
dleně ministerstvo s uvedením jména, příjmení, pracov-
ního zařazení a údajů pro spojení včetně telefonického
a elektronického.
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(2) Člen statutárního orgánu úvěrové nebo fi-
nanční instituce nesmí být kontaktní osobou, ledaže
by to bylo nezbytné s ohledem na velikost instituce,
způsob řízení či počet zaměstnanců.

(3) Kontaktní osobou úvěrové nebo finanční insti-
tuce nesmí být zaměstnanec, který je odpovědný za
uzavírání nebo vypořádávání jejích obchodů, anebo je
osobou podílející se na výkonu vnitřního auditu.

(4) Nezajišťuje-li činnosti kontaktní osoby přímo
statutární orgán, povinná osoba zajistí kontaktní osobě
možnost přímé komunikace se statutárním a dozorčím
orgánem povinné osoby.

§ 23
Školení zaměstnanců

(1) Povinná osoba zajistí nejméně jedenkrát v prů-
běhu 12 kalendářních měsíců proškolení zaměstnanců,
kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat
s podezřelými obchody, a proškolení všech zaměst-
nanců před zařazením na takováto pracovní místa.

(2) Školení podle odstavce 1 povinná osoba zajistí
také pro osoby, které se na předmětu činnosti povinné
osoby podílejí na základě jiné než pracovní smlouvy,
pokud se tyto osoby mohou při výkonu své činnosti
setkat s podezřelými obchody.

(3) Obsahem školení je zejména typologie a znaky
podezřelých obchodů a postupy při zjištění podezře-
lého obchodu. Povinná osoba obsah školení průběžně
doplňuje a aktualizuje.

(4) Povinná osoba vede evidenci o účasti a obsahu
školení, a to nejméně po dobu 5 let od jejich konání.

§ 24
Informační povinnost

Povinná osoba na žádost sdělí ministerstvu v jím
stanovené lhůtě údaje o obchodech souvisejících s po-
vinností identifikace nebo ohledně nichž ministerstvo
provádí šetření, předloží doklady o těchto obchodech
nebo k nim umožní přístup pověřeným zaměstnancům
ministerstva při prověřování oznámení a poskytne in-
formace o osobách, které se jakýmkoliv způsobem
účastnily takových obchodů.

HLAVA V

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

§ 25
Zvláštní ustanovení o úvěrových

a finančních institucích

(1) Úvěrová instituce nesmí vstoupit do korespon-

denčního bankovního vztahu se zahraniční úvěrovou
nebo obdobnou institucí (dále jen „respondenční insti-
tuce“),
a) která je zapsána do obchodního nebo obdobného

rejstříku v zemi, v níž není fyzicky přítomna ani se
zde nenachází její skutečné vedení, a která není
přičleněna k žádné regulované finanční skupině,

b) o níž je jí známo, že umožňuje využívání svých
účtů institucí uvedenou v písmenu a), nebo

c) která neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu alespoň
rovnocenná požadavkům práva Evropských spo-
lečenství1),

a pokud již do takového vztahu vstoupila, musí jej
ukončit v době co nejkratší.

(2) Úvěrová instituce před navázáním korespon-
denčního bankovního vztahu s respondenční institucí
a) shromáždí dostatek informací o respondenční in-

stituci a povaze jejího podnikání,
b) z veřejně dostupných informací zjistí, jaká je kva-

lita dohledu, kterému respondenční instituce pod-
léhá,

c) zhodnotí opatření prováděná respondenční insti-
tucí proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi-
nancování terorismu.

(3) K navázání korespondenčního bankovního
vztahu musí vydat souhlas statutární orgán úvěrové in-
stituce nebo vedoucí pobočky zahraniční úvěrové insti-
tuce působící na území České republiky.

(4) Úvěrová a finanční instituce ve svých poboč-
kách a většinově vlastněných dceřiných společnostech,
nacházejících se ve státech, které nejsou členskými státy
Evropské unie nebo Evropského hospodářského pro-
storu, uplatňuje opatření pro kontrolu klienta a uchová-
vání záznamů, která jsou alespoň rovnocenná požadav-
kům práva Evropských společenství1). Za tím účelem
jim předává relevantní informace o uplatňovaných me-
todách a postupech. Pokud právní předpisy takové
země nedovolují uplatňování rovnocenných opatření,
informuje o tom ministerstvo; v takovém případě při-
jme povinná osoba odpovídající doplňková opatření
k účinnému zvládání rizika zneužití pro legalizaci vý-
nosů z trestné činnosti nebo financování terorismu a za-
bránění přenosu těchto rizik na území České republiky
a dalších členských států Evropské unie nebo Evrop-
ského hospodářského prostoru.

(5) Systém vnitřních zásad úvěrové nebo finanční
instituce schvaluje její statutární orgán.

(6) Úvěrová nebo finanční instituce na žádost mi-
nisterstva v jím stanovené lhůtě sdělí informaci, zda
udržuje nebo v předchozích 10 letech udržovala ob-
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chodní vztah s konkrétní fyzickou nebo právnickou
osobou, vůči nížměla povinnost identifikace, a o povaze
tohoto vztahu. K tomuto účelu zavede úvěrová nebo
finanční instituce účinný systém, odpovídající velikosti
instituce a povaze její podnikatelské činnosti.

(7) Práva a povinnosti, které tento zákon stanoví
pro úvěrové instituce, se vztahují i na Českou národní
banku při vedení účtů a poskytování dalších bankov-
ních služeb.

§ 26

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních,
soudních exekutorech a daňových poradcích

(1) Ustanovení § 18 odst. 1 a § 24 se nevztahují na
auditora, účetního, soudního exekutora nebo daňového
poradce, pokud jde o informace, které získá od svého
klienta nebo které získá o svém klientovi během zjišťo-
vání jeho právního postavení, během jeho zastupování
v soudním řízení anebo v souvislosti s takovým říze-
ním, včetně poradenství ohledně zahájení takového ří-
zení nebo vyhnutí se takovému řízení, bez ohledu na
to, zda jsou takové informace získány před tímto říze-
ním, během něj nebo po něm.

(2) Má-li auditor, účetní, soudní exekutor nebo
daňový poradce za to, že klient žádá o právní poraden-
ství za účelem legalizace výnosů z trestné činnosti nebo
za účelem financování terorismu, odstavec 1 se nepou-
žije.

(3) Oznámení podle § 18 učiní

a) auditor Komoře auditorů České republiky,

b) soudní exekutor Exekutorské komoře České repu-
bliky,

c) daňový poradce Komoře daňových poradců České
republiky.

(4) Příslušná profesní komora oznámení přijaté
podle odstavce 3 přezkoumá z hlediska, zda není v roz-
poru s odstavcem 1 nebo s § 18 odst. 1 a zda má všech-
ny náležitosti stanovené tímto zákonem. Pokud ozná-
mení náležitosti stanovené tímto zákonem nemá, ko-
mora na to oznamovatele upozorní. Splňuje-li ozná-
mení podmínky uvedené ve větě první, komora
postupuje tak, aby je předala ministerstvu bez zbyteč-
ného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode
dne zjištění podezřelého obchodu.

§ 27

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích

(1) Ustanovení § 9, § 18 odst. 1 a § 24 se nepoužijí
u advokáta, pokud jde o informace o klientovi, které
získal od klienta nebo jakýmkoliv jiným způsobem bě-
hem nebo v souvislosti s

a) poskytováním právních porad nebo následným
ověřováním právního postavení klienta,

b) obhajobou klienta v trestním řízení,
c) zastupováním klienta v řízení před soudy, nebo

d) poskytováním jakýchkoliv právních porad týkají-
cích se řízení uvedených v písmenech b) a c), a to
bez ohledu na to, zda tato řízení již byla zahájena
či nikoliv nebo zda již byla ukončena.

(2) Ustanovení § 9, § 18 odst. 1 a § 24 se nepoužijí
u notáře, pokud jde o informace o klientovi, které zís-
kal od klienta nebo jakýmkoliv jiným způsobem během
nebo v souvislosti s

a) poskytováním právních porad nebo následným
ověřováním právního postavení klienta22),

b) zastupováním klienta v řízení před soudy v roz-
sahu svého oprávnění stanoveného jiným právním
předpisem23), nebo

c) poskytováním jakýchkoliv právních porad týkají-
cích se řízení uvedených v písmenu b), a to bez
ohledu na to, zda tato řízení již byla zahájena či
nikoliv nebo zda již byla ukončena.

(3) Oznámení podle § 18 učiní advokát České ad-
vokátní komoře a notář Notářské komoře České repu-
bliky. Česká advokátní komora nebo Notářská komora
České republiky (dále jen „komora“) oznámení advo-
káta nebo notáře přezkoumá z hlediska, zda není v roz-
poru s odstavcem 1 nebo 2, § 2 odst. 1 písm. g) anebo
§ 18 odst. 1 a zda má všechny náležitosti stanovené
tímto zákonem. Pokud oznámení advokáta nebo notáře
náležitosti stanovené tímto zákonem nemá, komora na
to advokáta nebo notáře upozorní. Splňuje-li oznámení
advokáta nebo notáře podmínky uvedené ve větě první,
komora postupuje tak, aby je předala ministerstvu bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů
ode dne zjištění podezřelého obchodu.

(4) Sdělení údajů, předložení dokladů nebo po-
skytnutí informací podle § 24 vyžaduje ministerstvo
po advokátovi nebo notáři prostřednictvím komory.
Advokát nebo notář sdělí ministerstvu ve lhůtě jím sta-
novené požadované údaje, předloží doklady nebo mu
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poskytne požadované informace prostřednictvím ko-
mory.

(5) Advokátem se pro účely tohoto zákona ro-
zumí i evropský advokát podle zákona o advokacii.

§ 28
Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost

15 000 EUR nebo vyšší

Podnikatel a právnická osoba uvedená v § 2 odst. 2
písm. e), pokud se povinnou osobou stává pouze tehdy,
jestliže přijímá platbu v hotovosti ve výši 15 000 EUR
nebo vyšší, má v rámci tohoto jednotlivého obchodu
povinnost
a) provést identifikaci klienta podle § 8, popřípadě ji

nahradit identifikací podle § 10 nebo 11, pokud se
na tento obchod nebo na klienta nevztahuje vý-
jimka podle § 13,

b) odmítnout uskutečnění obchodu, jestliže má po-
chybnosti o pravdivosti získaných identifikačních
údajů o klientovi, jestliže se klient odmítne pod-
robit identifikaci nebo odmítne doložit plnou moc
podle § 8 odst. 3; o této skutečnosti současně in-
formuje ministerstvo,

c) provádět kontrolu klienta podle § 9 odst. 2,
d) uchovávat informace podle § 16 odst. 1 a 2,
e) podávat oznámení podezřelého obchodu podle

§ 18,
f) informační podle § 24,
g) mlčenlivosti podle § 38.

§ 29
Zvláštní ustanovení o provozování

peněžních poštovních služeb

(1) Vykonávat činnost na základě poštovní
smlouvy a za podmínek stanovených zákonem o poš-
tovních službách, jejímž účelem je dodání poukázané
peněžní částky, může pouze osoba, která je držitelem
osvědčení o způsobilosti vydaného ministerstvem.
Osvědčení se vydává na žádost osoby, která hodlá tuto
činnost vykonávat.

(2) Ministerstvo vydá osvědčení podle odstavce 1,
pokud žadatel, osoba, která je společníkem žadatele,
statutárním orgánem žadatele, členem statutárního
orgánu žadatele, osoba, která bude řídit podnikání ža-
datele, a skutečný majitel žadatele jsou osobami bez-
úhonnými.

(3) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona
považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena
pro trestný čin spáchaný
a) úmyslně, nebo

b) z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání,

pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

(4) Bezúhonnost se prokazuje u fyzické osoby
s místem trvalého nebo jiného pobytu
a) na území České republiky výpisem z evidence Rej-

stříku trestů, ne starším než 1 měsíc; to neplatí
v případě, kdy si může tento výpis vyžádat minis-
terstvo podle jiného právního předpisu,

b) mimo území České republiky a u osoby, která se
v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala mimo
území České republiky po dobu delší než 6 mě-
síců, dokladem obdobným výpisu z evidence Rej-
stříku trestů, vydaným k tomu oprávněným orgá-
nem státu trvalého nebo jiného pobytu této osoby
a států, ve kterých se tato osoba v posledních
5 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než
6 měsíců; pokud stát trvalého nebo jiného pobytu
této osoby není totožný se státem, jehož je tato
osoba občanem, též dokladem vydaným státem,
jehož je občanem.

ČÁST TŘETÍ

ČINNOST MINISTERSTVA
A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I

ČINNOST MINISTERSTVA
A DALŠÍCH ORGÁNŮ

§ 30
Získávání informací

(1) Ministerstvo může vyžadovat informace ne-
zbytné pro plnění povinností podle tohoto zákona od
Policie České republiky, zpravodajských služeb a orgá-
nů veřejné moci.

(2) Při šetření podezřelého obchodu může minis-
terstvo v souladu se zákonem upravujícím správu daní,
vyžadovat od orgánů věcně příslušných podle jiných
právních předpisů ke správě daní informace získané
při správě daní; tyto orgány informují bezodkladně mi-
nisterstvo o podezření, že daňový subjekt zneužívá sy-
stém správy daní k legalizaci výnosů z trestné činnosti
nebo k financování terorismu.

(3) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu pro
výkon působnosti podle tohoto zákona veškeré údaje,
které jsou nezbytné k šetření podezřelého obchodu,
a) z informačního systému evidence obyvatel o stát-

ních občanechČeské republiky, o cizincích s povo-
lením k pobytu na území České republiky, a o ci-
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zincích, kterým byl udělen azyl na území České
republiky,

b) z registru rodných čísel o fyzických osobách, kte-
rým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uve-
deny v písmenu a).

(4) Pokud to umožňuje technický stav, poskytuje
Ministerstvo vnitra ministerstvu údaje uvedené v od-
stavci 3 pouze v elektronické podobě způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup.

(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním pří-
padě použít vždy jen takové údaje, jejichž použití je
v daném případě nezbytné.

(6) Na základě oznámení zpravodajské služby
o zjištění skutečností nasvědčujících podezřelému ob-
chodu zahájí ministerstvo šetření podezřelého ob-
chodu; o výsledku tohoto šetření informuje zpravodaj-
skou službu.

§ 31
Zpracování informací

(1) Ministerstvo soustřeďuje a analyzuje údaje zís-
kané při své činnosti podle tohoto zákona. Je opráv-
něno vést údaje získané při plnění úkolů podle tohoto
zákona v informačním systému za podmínek, které sta-
noví zákon o ochraně osobních údajů. K tomu účelu je
oprávněno sdružovat informace a informační systémy
sloužící k rozdílným účelům.

(2) Ministerstvo neposkytuje podle zákona
o ochraně osobních údajů na požádání dotčené osobě
zprávu o informacích, které jsou o ní uchovávány v in-
formačním systému vedeném podle tohoto zákona.

(3) Ministerstvo uchovává údaje a doklady o při-
jatých oznámeních a o vlastním šetření po dobu 10 let
od konce roku, v němž bylo šetření ukončeno. Přijetím
nového oznámení nebo obnovením šetření v téže věci
nebo vůči stejnému subjektu se běh lhůty podle věty
první přerušuje do ukončení nového šetření.

(4) Ministerstvo vede a nejméně jednou ročně uve-
řejňuje na internetových stránkách statistické přehledy
o účinnosti a výsledcích opatření proti legalizaci vý-
nosů z trestné činnosti a financování terorismu. Orgány
činné v trestním řízení poskytují ministerstvu průběžně
zobecněné informace o řízeních ve věcech souvisejících
s legalizací výnosů z trestné činnosti nebo financová-
ním terorismu.

(5) Finanční analytický útvar je technicky oddělen
od jiných pracovišť ministerstva a jsou v něm uplatňo-
vána taková organizační, personální a jiná opatření,
která zaručují, že s informacemi získanými při prová-
dění tohoto zákona nepřijde do styku nepovolaná
osoba.

§ 32

Nakládání s výsledky šetření

(1) Zjistí-li ministerstvo skutečnosti nasvědčující
tomu, že byl spáchán trestný čin, podá oznámení podle
trestního řádu a současně orgánu činnému v trestním
řízení poskytne všechny související informace z vý-
sledků vlastního šetření.

(2) Zjistí-li ministerstvo skutečnosti, které jsou
významné pro výkon činnosti územních finančních
orgánů nebo celních orgánů, informuje o těchto zjiště-
ních příslušné finanční ředitelství nebo Generální ředi-
telství cel a poskytne mu všechny související informace
z výsledků vlastního šetření, pokud poskytnutí tako-
vých informací není v rozporu s účelem tohoto zákona
nebo pokud nepostupovalo podle odstavce 1.

§ 33

Mezinárodní spolupráce

(1) V rozsahu stanoveném mezinárodní smlou-
vou, kterou je Česká republika vázána, nebo na základě
vzájemnosti ministerstvo spolupracuje se zahraničními
orgány a mezinárodními organizacemi se stejnou věc-
nou působností, zejména při předávání a získávání
údajů sloužících k dosažení účelu stanoveného tímto
zákonem.

(2) Za podmínek, že informace budou užity pouze
k dosažení účelu tohoto zákona a budou požívat ochra-
ny alespoň v rozsahu tímto zákonem stanoveném,
může ministerstvo spolupracovat i s dalšími meziná-
rodními organizacemi.

§ 34

Povolování výjimek

(1) Ministerstvo na základě žádosti rozhodne, že
povinná osoba, která některou z činností uvedených
v § 2 odst. 1 vykonává pouze příležitostně nebo ve
velmi omezené míře a takovým způsobem, že je vy-
loučeno nebo značně omezeno její zneužití k legalizaci
výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu,
nebude v souvislosti s touto činností považována za
povinnou osobu podle tohoto zákona.

(2) Výjimka podle odstavce 1 se udělí, pokud
a) vykonávaná činnost je pouze doplňkovou činností,

která přímo souvisí s hlavní činností povinné oso-
by, která jinak s výjimkou činnosti uvedené v § 2
odst. 2 písm. d) není povinnou osobou podle to-
hoto zákona, a je poskytována pouze v souvislosti
s hlavní činností povinné osoby,

b) celkový roční obrat z této činnosti nepřesahuje
5 % z celkového ročního obratu povinné osoby
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a současně nepřekročí částku, kterou ministerstvo
v rozhodnutí stanoví s ohledem na druh činnosti,

c) je zajištěno, že hodnota jednotlivého obchodu
nebo více obchodů v rámci činnosti uvedené v pís-
menu a) uskutečněných v průběhu 30 po sobě
jdoucích dnů s týmž klientem nepřekročí část-
ku 1 000 EUR.

(3) K žádosti podle odstavce 1 povinná osoba pí-
semně doloží splnění podmínek v odstavcích 1 a 2.

(4) Výjimku podle odstavce 1 lze udělit i na dobu
určitou. V rozhodnutí stanoví ministerstvo případné
další povinnosti v rozsahu povinností povinných osob
za účelem zabránění zneužití výjimky pro legalizaci
výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.

(5) Ministerstvo výjimku udělí pouze tehdy, je-li
při výkonu činnosti povinné osoby vyloučeno nebo
značně omezeno nebezpečí jejího zneužití k legalizaci
výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.

(6) Povinná osoba umožní dozorčímu úřadu (§ 35
odst. 1) v době trvání výjimky podle odstavce 1 kon-
trolu plnění stanovených podmínek a kontrolu, zda
tato výjimka není zneužívána k činnostem, které by
usnadňovaly legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo
financování terorismu. Dozorčí úřady mají stejná
oprávnění jako při provádění kontroly povinné osoby.

(7) Povinnost povinné osoby stanovená v § 18
a postup ministerstva vůči povinné osobě podle § 24
při provádění šetření podezřelého obchodu nejsou roz-
hodnutím o výjimce podle odstavce 1 dotčeny.

(8) Výjimku podle odstavce 1 ministerstvo roz-
hodnutím odejme, jestliže
a) se významně změnilo hodnocení rizikovosti pří-

slušné činnosti z hlediska možnosti zneužití k lega-
lizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování
terorismu, nebo

b) ten, komu byla udělena výjimka, porušil stanovené
podmínky.

(9) Rozklad proti rozhodnutí podle odstavce 8
nemá odkladný účinek.

HLAVA II

SPRÁVNÍ DOZOR

§ 35
Výkon správního dozoru

(1) Dozorčím úřadem pro správní dozor nad
plněním povinností stanovených tímto zákonem povin-
nými osobami je ministerstvo, které současně kontro-
luje, zda nedochází k legalizaci výnosů z trestné čin-
nosti nebo financování terorismu povinnými osobami.

Kontrolu plnění povinností stanovených tímto záko-
nem dále provádí
a) Česká národní banka u povinných osob, vůči nimž

vykonává dohled21),
b) správní úřady s působností nad dodržováním zá-

kona o loteriích a jiných podobných hrách u drži-
telů povolení k provozování sázkových her uvede-
ných v § 2 odst. 1 písm. c),

c) Česká obchodní inspekce u povinných osob uve-
dených v § 2 odst. 1 písm. j) a k).

(2) Ministerstvo dále vykonává kontrolu plnění
povinností podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ských společenství, kterým se stanoví povinnost dopro-
vázet převody peněžních prostředků informacemi
o plátci20); Česká národní banka vykonává kontrolu
plnění povinností podle uvedeného předpisu u povin-
ných osob, vůči nimž vykonává dohled21).

(3) Ministerstvo poskytuje ostatním dozorčím
úřadům informace z vlastní činnosti potřebné pro vý-
kon správního dozoru nebo dohledu.

(4) Ostatní dozorčí úřady poskytnou ministerstvu
na vyžádání písemná stanoviska nebo jinou požadova-
nou součinnost.

(5) Pokud dozorčí úřad uvedený v odstavci 1
písm. a) až c) zjistí skutečnosti, které by mohly souviset
s legalizací výnosů z trestné činnosti nebo financová-
ním terorismu, bez odkladu o tom informuje minister-
stvo a sdělí mu současně všechny informace v rozsahu
uvedeném v § 18 odst. 2.

§ 36
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské
nebo jiné samostatné výdělečné činnosti

Zjistí-li ministerstvo, že právnická nebo fyzická
osoba mající příjmy z podnikatelské nebo jiné samo-
statné výdělečné činnosti zvlášť závažným způsobem
nebo opětovně porušuje některou z povinností stano-
vených v tomto zákoně nebo uložených rozhodnutím
vydaným podle tohoto zákona, předloží podnět ke zru-
šení nebo odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné
samostatné výdělečné činnosti orgánu, který je podle
jiného právního předpisu oprávněn o jeho odnětí roz-
hodnout. Tento orgán je povinen do 30 dnů ode dne
doručení podnětu ministerstvo vyrozumět o svých opa-
třeních a o způsobu jeho vyřízení.

§ 37
Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta,

notáře, auditora, soudního exekutora
nebo daňového poradce

(1) Ustanovení této hlavy se na advokáty, notáře,
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auditory, soudní exekutory a daňové poradce nevzta-
hují.

(2) Příslušná komora je povinna provést na zá-
kladě písemného podnětu ministerstva kontrolu do-
držování povinností vyplývajících z tohoto zákona ad-
vokátem, notářem, auditorem, soudním exekutorem
nebo daňovým poradcem a uvědomit písemně minis-
terstvo o jejím výsledku v jím stanovené lhůtě.

ČÁST ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§ 38

Povinnost mlčenlivosti

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, jsou povinné
osoby a jejich zaměstnanci, zaměstnanci ministerstva,
zaměstnanci ostatních dozorčích úřadů a fyzické oso-
by, které jsou pro povinnou osobu, ministerstvo nebo
jiný dozorčí úřad činné na základě jiné než pracovní
smlouvy, povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnos-
tech, týkajících se oznámení a šetření podezřelého ob-
chodu, úkonů učiněných ministerstvem nebo plnění in-
formační povinnosti stanovené v § 24.

(2) Převedením osob uvedených v odstavci 1 na
jinou práci, skončením jejich pracovněprávního nebo
jiného smluvního vztahu k povinné osobě, ministerstvu
nebo jinému dozorčímu úřadu ani tím, že povinná
osoba přestala vykonávat činnosti uvedené v § 2, po-
vinnost mlčenlivosti nezaniká.

(3) O skutečnostech uvedených v odstavci 1 je
povinen zachovávat mlčenlivost každý, kdo se o nich
dozví.

§ 39

Výjimky z mlčenlivosti

(1) Povinnosti zachovávat mlčenlivost stanovené
v § 38 se nelze dovolávat vůči
a) orgánu činnému v trestním řízení, pokud provádí

řízení o trestném činu souvisejícím s legalizací vý-
nosu z trestné činnosti nebo financováním tero-
rismu, anebo jedná-li se o splnění oznamovací po-
vinnosti vztahující se k takovému trestnému činu,

b) specializovaným policejním složkám pro vyhledá-
vání legalizace výnosů z trestné činnosti a financo-
vání terorismu, pokud jde o informace získané po-
dle § 42 odst. 3,

c) zahraničnímu orgánu uvedenému v § 33 při předá-
vání údajů sloužících k dosažení účelu stanove-
ného tímto zákonem, pokud to jiný právní předpis
nezakazuje,

d) příslušnému finančnímu ředitelství nebo Generál-
nímu ředitelství cel, pokud jde o skutečnosti, které
jsou součástí informace uvedené v § 32 odst. 2,

e) dozorčím úřadům uvedeným v § 35 odst. 1 a pří-
slušným orgánům profesních komor advokátů,
notářů, auditorů, soudních exekutorů nebo daňo-
vých poradců,

f) správnímu orgánu, který plní úkoly v systému cer-
tifikace surových diamantů podle jiného právního
předpisu,

g) správnímu orgánu oprávněnému vykonávat státní
kontrolu nebo vést sankční správní řízení podle
zákona o provádění mezinárodních sankcí,

h) orgánu oprávněnému podle jiného právního před-
pisu rozhodovat o odnětí oprávnění k podnikatel-
ské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti v pří-
padě, že ministerstvo předloží podnět k odnětí ta-
kového oprávnění,

i) finančnímu arbitrovi rozhodujícímu podle jiného
právního předpisu ve sporu navrhovatele proti in-
stituci,

j) osobě, která by mohla uplatnit nárok na náhradu
škody způsobené postupem podle tohoto zákona,
jde-li o následné oznámení skutečností rozhod-
ných pro uplatnění takového nároku; povinná
osoba může v tomto případě sdělit klientovi, že
bylo jednáno podle tohoto zákona, až po dni, ve
kterém bylo vykonáno rozhodnutí orgánu čin-
ného v trestním řízení o odnětí nebo zajištění
předmětu podezřelého obchodu nebo ve kterém
skončila lhůta stanovená v § 20 odst. 7; v ostatních
případech až po předchozím písemném souhlasu
ministerstva,

k) soudu rozhodujícímu v občanském soudním řízení
spory týkající se podezřelého obchodu nebo ná-
roku na náhradu škody vzniklé v důsledku splnění
povinnosti podle tohoto zákona,

l) Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu
vnitra nebo zpravodajské službě při provádění
bezpečnostního řízení podle jiného právního před-
pisu24),

m) příslušné zpravodajské službě, jedná-li se o infor-
mace, které jsou významné pro plnění jejích úkolů
v oblastech působnosti vymezených zákonem
upravujícím zpravodajské služby.
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(2) Povinnosti zachovávat mlčenlivost stanovené
v § 38 se, za předpokladu, že sdělené informace se pou-
žijí výhradně pro účely předcházení legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, nelze dovo-
lávat při sdělování informací mezi

a) úvěrovými nebo finančními institucemi, včetně za-
hraničních úvěrových a finančních institucí, jestli-
že působí na území státu, který jim ukládá v oblasti
boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi-
nancování terorismu povinnosti rovnocenné poža-
davkům práva Evropských společenství, a pokud
náleží do stejné skupiny ve smyslu zákona o fi-
nančních konglomerátech25),

b) povinnými osobami uvedenými v § 2 odst. 1
písm. e) a f) nebo osobami stejného typu působí-
cími na území státu, který jim ukládá v oblasti boje
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financo-
vání terorismu povinnosti rovnocenné požadav-
kům práva Evropských společenství, pokud vyko-
návají svou profesní činnost jako zaměstnanci
nebo v obdobném pracovněprávním vztahu,
v rámci téže právnické osoby a mezi právnickými
osobami, které jsou spolu smluvně nebo perso-
nálně propojeny, nebo

c) úvěrovými nebo finančními institucemi, nebo mezi
povinnými osobami uvedenými v § 2 odst. 1
písm. e) a f), nebo osobami stejného typu působí-
cími na území státu, který jim ukládá v oblasti boje
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financo-
vání terorismu povinnosti rovnocenné požadav-
kům práva Evropských společenství, a to v přípa-
dech, které se týkají stejného klienta a stejného
obchodu, a na nichž se podílí dvě nebo více osob,
pokud jsou ze stejné profesní kategorie a vztahují
se na ně rovnocenné povinnosti o zachování pro-
fesního tajemství a ochrany osobních údajů.

(3) Povinnosti mlčenlivosti se nelze dovolávat v ří-
zení podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

§ 40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta,
notáře, auditora, soudního exekutora

nebo daňového poradce

(1) Ustanovení této části se na advokáty a notáře
nevztahují.

(2) Ustanovení této části se s výjimkou § 39

odst. 2 na auditory, soudní exekutory a daňové poradce
nevztahují.

(3) Advokát, notář, auditor, soudní exekutor a da-
ňový poradce je však i ve vztahu ke klientovi povinen
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech uvedených
v § 38 odst. 1; to neplatí, pokud mají být tyto skuteč-
nosti klientovi sděleny ve snaze odradit ho od zapojení
se do nedovolené činnosti.

(4) Odstavce 1 až 3 se použijí i u jiných osob, na
které se podle jiných právních předpisů vztahuje po-
vinnost mlčenlivosti uložená advokátům, notářům, au-
ditorům, soudním exekutorům a daňovým poradcům.

ČÁST PÁTÁ

PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

§ 41
Oznamovací povinnost

při přeshraničních převozech

(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 orgánu dovoz a vývoz plat-
ných platidel v české nebo cizí měně, cestovních šeků
nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové pe-
níze, cenných papírů na doručitele nebo na řad, jakož
i dalších investičních nástrojů, které jsou podepsané, ale
neobsahují jméno příjemce, anebo vysoce hodnotných
komodit, jako jsou zejména drahé kovy nebo drahé
kameny, v úhrnné hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší.

(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 má rovněž
právnická osoba, která věci uvedené v odstavci 1 dováží
nebo vyváží. Tuto povinnost za právnickou osobu plní
fyzická osoba, která má tyto věci při sobě při překro-
čení hranice území Evropských společenství.

(3) Osoba odesílající z České republiky mimo
území Evropských společenství nebo přijímající odtud
poštovní nebo jinou zásilku, která obsahuje věci uve-
dené v odstavci 1 v úhrnné hodnotě 10 000 EUR nebo
vyšší, je povinna oznámit celnímu orgánu tuto zásilku
a zajistit, aby mu byla zásilka předložena ke kontrole.

(4) Oznamovací povinnost podle odstavců 1 až 3
má osoba i tehdy, pokud na území Evropských spole-
čenství dováží nebo z něj vyváží anebo v zásilce přijímá
nebo odesílá v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců věci
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uvedené v odstavci 1 v úhrnné hodnotě 10 000 EUR
nebo vyšší. Oznamovací povinnost vzniká v době, kdy
je osobě známo, že stanovené hranice bude dosaženo.

(5) V oznámení podle odstavců 1 až 4 se uvedou
identifikační údaje oznamovatele, identifikační údaje
vlastníka a zamýšleného příjemce přepravované věci,
jsou-li oznamovateli známy, popis přepravované věci,
údaje o původu věci a účelu dovozu nebo vývozu a trasa
a způsob přepravy.

(6) Oznámení se podává na tiskopise, jehož vzor
je uveden v příloze k tomuto zákonu. Tiskopis je k dis-
pozici u celního úřadu; ministerstvo jej rovněž zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Osoba, která
oznámení podává, odpovídá za správnost a úplnost
v něm vyplněných údajů.

(7) Pro přepočet jiné měny na euro podle odstav-
ců 1, 3 nebo 4 se použije po celý kalendářní měsíc kurz
vyhlášený Českou národní bankou a platný předpo-
slední středu předchozího kalendářního měsíce. Celní
úřad sdělí osobám na základě ústní žádosti výši kurzů
pro účely plnění oznamovací povinnosti podle od-
stavců 1 až 4. Hodnotou cenných papírů a vysoce hod-
notných komodit se rozumí jejich aktuální tržní cena,
popřípadě cena stanovená podle kurzů na oficiálních
trzích.

§ 42

Činnost celních orgánů

(1) Celní orgány kontrolují plnění oznamovací
povinnosti stanovené v § 41.

(2) Celní orgány zaznamenávají a zpracovávají
oznámení uvedená v § 41 včetně osobních údajů v nich
uvedených. Za účelem výkonu kontroly podle od-
stavce 1 mohou zaznamenávat a zpracovávat i informa-
ce o převozu nebo zaslání věci, uvedené v § 41 odst. 1,
v hodnotě nižší než 10 000 EUR.

(3) Celní úřady neprodleně zasílají ministerstvu
údaje o plnění oznamovací povinnosti stanovené
v § 41 včetně případů, kdy došlo k porušení této po-
vinnosti.

(4) Celní úřad může při zjištění porušení povin-
ností stanovených v § 41 odst. 1 až 4 zajistit věci, kte-
rých se porušení povinnosti týká. Proti rozhodnutí cel-
ního úřadu o zajištění věci není přípustné odvolání a je
vykonatelné okamžikem jeho ústního vyhlášení tomu,
kdo má věci u sebe. Písemné vyhotovení rozhodnutí se
doručuje tomu, u koho byly věci zajištěny; o zajištění
se dále vyrozumí stejnopisem rozhodnutí ten, kdo věci
dováží nebo vyváží, a jejich majitel, pokud jsou tyto
osoby rozdílné od toho, u koho byly věci zajištěny,
a jsou-li celnímu úřadu známy.

(5) Osoba, které bylo rozhodnutí o zajištění věci
podle odstavce 4 oznámeno, vydá věci celnímu úřadu.
Nejsou-li zajištěné věci na výzvu celnímu úřadu vy-
dány, mohou být tomu, kdo je má u sebe, odňaty.
Osobě, která věci vydala nebo jíž byly odňaty, vystaví
celní úřad o této skutečnosti potvrzení.

(6) Nebudou-li zajištěné věci k dalšímu řízení po-
třebné, nebude-li rozhodnuto o jejich propadnutí nebo
zabrání a nepřichází-li v úvahu jejich použití na úhradu
pokuty, nákladů řízení nebo exekuce, vrátí je celní úřad
bez zbytečného odkladu osobě, která je vydala nebo jíž
byly odňaty.

ČÁST ŠESTÁ

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 43

Porušení povinnosti mlčenlivosti

(1) Zaměstnanec povinné osoby, zaměstnanec mi-
nisterstva nebo jiného dozorčího úřadu, anebo fyzická
osoba, která je pro povinnou osobu, ministerstvo nebo
jiný dozorčí úřad činná na základě jiné než pracovní
smlouvy, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost
mlčenlivosti stanovenou v § 38 odst. 1 nebo 2.

(2) Fyzická osoba neuvedená v odstavci 1 se do-
pustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti
podle § 38 odst. 3.

(3) Povinná osoba se dopustí správního deliktu
tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 38 odst. 1
nebo 2.

(4) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit
pokutu do 200 000 Kč a za správní delikt podle od-
stavce 3 se uloží pokuta do 200 000 Kč.

(5) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit po-
kutu do 1 000 000 Kč a za správní delikt podle od-
stavce 3 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jestliže tímto
jednáním bylo znemožněno nebo ztíženo zajištění
nebo odčerpání výnosu z trestné činnosti nebo umož-
něno financování terorismu.

§ 44

Neplnění povinností při identifikaci
a kontrole klienta

(1) Povinná osoba se dopustí správního deliktu
tím, že
a) nesplní povinnost identifikace klienta podle § 7,

b) opakovaně nesplní povinnost kontroly klienta po-
dle § 9,
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c) uskuteční obchod nebo uzavře obchodní vztah
v rozporu se zákazem uvedeným v § 15, nebo

d) nesplní povinnost uchovávat údaje podle § 16.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b)
se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. c) a d)
se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

(4) Jestliže jednáním podle odstavce 1 písm. a), b)
nebo d) bylo znemožněno nebo ztíženo zajištění nebo
odčerpání výnosu z trestné činnosti nebo umožněno fi-
nancování terorismu, uloží se pokuta do 50 000 000 Kč.

§ 45
Nesplnění informační povinnosti

(1) Povinná osoba se dopustí správního deliktu
tím, že
a) nesplní informační povinnost podle § 24, nebo
b) v případě uvedeném v § 25 odst. 4 nepřijme od-

povídající doplňková opatření k účinnému zvlá-
dání rizika zneužití pro legalizaci výnosů z trestné
činnosti nebo financování terorismu a zabránění
přenosu těchto rizik na území České republiky
a dalších států Evropské unie nebo Evropského
hospodářského prostoru.

(2) Úvěrová nebo finanční instituce se dopustí
správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 25 odst. 4 nepředá relevantní infor-

maci své pobočce nebo většinově vlastněné dceřiné
společnosti nacházející se ve státě, který není čle-
nem Evropské unie nebo Evropského hospodář-
ského prostoru, o uplatňovaných metodách a po-
stupech kontroly klienta a uchovávání záznamů
v těchto zemích, nebo

b) nesdělí informaci podle § 25 odst. 6.

(3) Za správní delikt podle odstavců 1 a 2 se uloží
pokuta do 10 000 000 Kč.

(4) Jestliže jednáním podle odstavce 1 bylo zne-
možněno nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání výnosu
z trestné činnosti nebo umožněno financování tero-
rismu, uloží se pokuta do 50 000 000 Kč.

§ 46
Nesplnění oznamovací povinnosti

(1) Povinná osoba se dopustí správního deliktu
tím, že neoznámí ministerstvu podezřelý obchod.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží po-
kuta do 5 000 000 Kč.

(3) Jestliže jednáním podle odstavce 1 bylo zne-

možněno nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání výnosu
z trestné činnosti nebo umožněno financování tero-
rismu, uloží se pokuta do 50 000 000 Kč.

§ 47

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta

(1) Povinná osoba se dopustí správního deliktu
tím, že poruší povinnost odložit splnění příkazu klienta
podle § 20 odst. 1.

(2) Povinná osoba se dopustí správního deliktu
tím, že nesplní povinnost odložit splnění příkazu
klienta nebo zajistit majetek na základě rozhodnutí vy-
daného ministerstvem podle § 20 odst. 3.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží po-
kuta do 1 000 000 Kč.

(4) Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží po-
kuta do 10 000 000 Kč.

(5) Jestliže jednáním podle odstavce 1 bylo zne-
možněno nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání výnosu
z trestné činnosti nebo umožněno financování tero-
rismu, uloží se pokuta do 50 000 000 Kč.

§ 48

Nesplnění povinností k prevenci

(1) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a)
až d), h) a i) se dopustí správního deliktu tím, že nevy-
pracuje systém vnitřních zásad podle § 21 odst. 2 až 5.

(2) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a),
b) bodech 1 až 6, 10, 11 a písm. c) se dopustí správního
deliktu tím, že systém vnitřních zásad nebo jeho změny
nedoručí podle § 21 odst. 6 nebo nepodá písemnou
informaci o způsobu odstranění zjištěných nedostatků
podle § 21 odst. 8.

(3) Povinná osoba se dopustí správního deliktu
tím, že nezajistí pravidelné proškolení zaměstnanců po-
dle § 23.

(4) Úvěrová instituce se dopustí správního deliktu
tím, že poruší povinnosti stanovené pro navazování
korespondenčního bankovního vztahu podle § 25
odst. 1, 2 nebo 3.

(5) Povinná osoba uvedená v § 29 odst. 1 se do-
pustí správního deliktu tím, že vykonává činnost na
základě poštovní smlouvy a za podmínek stanovených
zákonem o poštovních službách, jejímž účelem je do-
dání poukázané peněžní částky, bez osvědčení o způso-
bilosti podle § 29.

(6) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se
uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
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(7) Za správní delikt podle odstavce 4 nebo 5 se
uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

(8) Jestliže jednáním podle odstavce 4 bylo zne-
možněno nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání výnosu
z trestné činnosti nebo umožněno financování tero-
rismu, uloží se pokuta do 50 000 000 Kč.

§ 49

Porušení povinností při převodech
peněžních prostředků

(1) Povinná osoba jako poskytovatel platebních
služeb nebo jako zprostředkující poskytovatel plateb-
ních služeb se při převodu peněžních prostředků do-
pustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo pou-
žitelným předpisem Evropských společenství, který
určuje obsah informací, doprovázejících takové pře-
vody20),

a) nezajistí, aby převod peněžních prostředků dopro-
vázely informace o plátci,

b) nemá zavedeny efektivní postupy pro identifikaci
chybějících nebo neúplných informací o plátci,

c) nepřijme odpovídající opatření vůči poskytovateli
platebních služeb plátce, který při převodu peněž-
ních prostředků nezajistí, aby platba byla dopro-
vázena informací o plátci, nebo

d) nezpřístupní na vyžádání poskytovateli platebních
služeb příjemce úplné informace o plátci v přípa-
dech, kdy převod není doprovázen úplnou infor-
mací o plátci.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží po-
kuta do 10 000 000 Kč.

(3) Jestliže jednáním podle odstavce 1 bylo zne-
možněno nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání výnosu
z trestné činnosti nebo umožněno financování tero-
rismu, uloží se pokuta do 50 000 000 Kč.

§ 50

Neplnění oznamovací povinnosti
při přeshraničních převozech

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost při vstupu do Čes-

ké republiky z oblasti mimo území Evropských
společenství nebo při výstupu z České republiky
do takové oblasti podle § 41 odst. 1 nebo 4, nebo

b) nesplní oznamovací povinnost při odeslání poš-
tovní nebo jiné zásilky z České republiky mimo
území Evropských společenství nebo přijetí takové
zásilky z oblasti mimo území Evropských spole-
čenství podle § 41 odst. 3 nebo 4.

(2) Právnická osoba se dopustí správního deliktu
tím, že

a) nesplní oznamovací povinnost při vstupu do Čes-
ké republiky z oblasti mimo území Evropských
společenství nebo při výstupu z České republiky
do takové oblasti podle § 41 odst. 2 nebo 4, nebo

b) nesplní oznamovací povinnost při odeslání poš-
tovní nebo jiné zásilky z České republiky mimo
území Evropských společenství nebo přijetí takové
zásilky z oblasti mimo území Evropských spole-
čenství podle § 41 odst. 3 nebo 4.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit po-
kutu do 10 000 000 Kč nebo propadnutí věci.

(4) Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží po-
kuta do 10 000 000 Kč nebo propadnutí věci.

Společná ustanovení o správních deliktech

§ 51

(1) Propadnutí věci lze uložit, jestliže věc náleží
pachateli a byla

a) ke spáchání správního deliktu užita, nebo

b) správním deliktem získána nebo nabyta za věc
tímto deliktem získanou.

(2) Nebylo-li uloženo propadnutí věci uvedené
v odstavci 1 písm. a) nebo b), rozhodne se o jejím za-
brání, jestliže

a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt
stíhat,

b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu ne-
náleží zcela, nebo

c) vlastník není znám.

(3) Propadnutí věci nelze uložit a věc nelze zabrat,
je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze
správního deliktu.

(4) Vlastníkem propadlé nebo zabrané věci se
stává stát.

§ 52

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti za-
bránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnos-
tem, za nichž byl spáchán.
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(3) Odpovědnost právnické osoby za správní de-
likt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpověd-
nosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona, s výjim-
kou správních deliktů spáchaných povinnou osobou
uvedenou v § 2 odst. 1 písm. j) a k) a správních deliktů
podle § 50, v prvním stupni projednává ministerstvo.

(6) Správní delikty spáchané povinnou osobou
uvedenou v § 2 odst. 1 písm. j) a k) projednává v prvním
stupni dozorčí úřad.

(7) Správní delikty podle § 50 projednává celní
úřad. Přestupek podle § 50 odst. 1 může příslušný celní
úřad postoupit k projednání celnímu úřadu, v jehož
územním obvodu má pachatel přestupku trvalý pobyt.

(8) Pokuty a náhrady nákladů řízení vybírá
správní orgán, který je uložil, a vymáhá celní úřad.
Pokuty a náhrady nákladů řízení jsou splatné do
30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Příjem
z pokut a z náhrad nákladů řízení je příjmem státního
rozpočtu.

(9) Není-li ve lhůtě splatnosti pokuta zaplacena,
celní úřad může na její úhradu použít zajištěné věci
uvedené v § 41 odst. 1, 3 a 4, pokud je zajistil; postu-
puje přitom podle ustanovení o celním zástavním právu
podle celního zákona.

§ 53

Podle jiného právního předpisu26) se projedná jed-
nání, které má znaky správního deliktu podle § 43 až
48, dopustí-li se jej advokát, notář, auditor, soudní exe-
kutor nebo daňový poradce jako povinná osoba. Do-
zorčí úřad uvedený v § 35 odst. 1 bezodkladně odevzdá
věc k projednání orgánu příslušnému podle takového
jiného právního předpisu a na jeho žádost učiní ne-
zbytná šetření k zajištění důkazních prostředků.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 54

(1) Povinnosti, které tento zákon ukládá povin-
ným osobám, se vztahují pouze k činnostem, které jsou
předmětem jejich podnikání nebo jimi poskytovaných
služeb.

(2) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, mají
povinné osoby uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) a b) práva
a povinnosti, které tento zákon stanoví pro příslušný
typ povinné osoby uvedené v § 2 odst. 1.

(3) Částkou uvedenou v eurech, nestanoví-li tento
zákon jinak (§ 41 odst. 7), se pro účely tohoto zákona
rozumí odpovídající hodnota v jakékoliv měně stano-
vená podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou
a platného pro den, ve kterém je plněna povinnost po-
dle tohoto zákona; pokud tento kurz ještě není v tomto
dni k dispozici, použije se kurz platný pro předchozí
den. Je-li platba rozdělena na několik samostatných
plnění, je hodnotou obchodu nebo platby jejich součet,
jestliže spolu tyto platby souvisí.

(4) Platba vysoce hodnotnými komoditami, jako
jsou zejména drahé kovy nebo drahé kameny, se pova-
žuje za platbu v hotovosti.

(5) Povinná osoba, jejímž jménem nebo na jejíž
účet nabízejí její produkty nebo služby třetí osoby, za-
jistí, aby tyto osoby uplatňovaly postupy k předcházení
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování tero-
rismu ve stejném rozsahu jako tato povinná osoba.

§ 55

(1) Řízení vedené podle tohoto zákona je vždy
neveřejné.

(2) Na základě přijatého oznámení podezřelého
obchodu nebo jiného podnětu provádí ministerstvo še-
tření, ve kterém postupuje bez zbytečných průtahů.

(3) Po ukončení šetření ministerstvo bez zbyteč-
ného odkladu vhodným způsobem vyrozumí o této
skutečnosti toho, kdo podal oznámení podezřelého ob-
chodu. Jiná osoba se o šetření a jeho ukončení nevy-
rozumívá.
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pisů.



(4) Pověření zaměstnanci ministerstva se při vý-
konu činností podle tohoto zákona prokazují služeb-
ním průkazem, vydaným na základě zákona o prová-
dění mezinárodních sankcí.

§ 56
Zmocňovací ustanovení

Česká národní banka vydá vyhlášku k provedení
§ 21 odst. 9.

§ 57
Přechodná ustanovení

(1) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se dokončí podle tohoto zákona, s vý-
jimkou řízení o přestupku nebo jiném správním de-
liktu, spáchaném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, pokud je předchozí právní úprava pro obvině-
ného příznivější.

(2) Osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona vykonává činnost na základě poštovní smlouvy
a za podmínek stanovených zákonem o poštovních
službách, jejímž účelem je dodání poukázané peněžní
částky, může v této činnost bez osvědčení o způsobi-
losti podle § 29 pokračovat nejdéle po dobu 6 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a)
až d), h) a i), která má vypracovaný systém vnitřních
zásad, postupů a kontrolních opatření podle dosavad-
ních právních předpisů, vypracuje do 60 dnů ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona systém vnitřních zásad,
postupů a kontrolních opatření ve smyslu § 21 odst. 2.

(4) Úvěrová instituce, finanční instituce uvedená
v § 2 odst. 1 písm. b) bodech 5, 6, 10 a 11 a povinná
osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. c), která má vypra-

covaný systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních
opatření podle dosavadních právních předpisů, doručí
do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
ministerstvu systém vnitřních zásad, postupů a kontrol-
ních opatření vypracovaný ve smyslu § 21 odst. 2.

§ 58
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a do-
plnění souvisejících zákonů.

2. Vyhláška č. 343/2004 Sb., kterou se stanoví vzor
tiskopisu podle § 5 odst. 5 zákona č. 61/1996 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících
zákonů.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., o plnění oznamovací po-
vinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a o změně a doplnění souvisejících zákonů.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 344/2004 Sb., o plnění oznamovací povinnosti po-
dle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně
a doplnění souvisejících zákonů.

§ 59
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem dru-
hého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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OZNÁMENÍ / DECLARATION

CELNÍ ZÁZNAM (vyplní celní orgán) / CUSTOMS NOTE (completed by the Customs Authority)

. .Dovoz do ES / Import to EC

Vývoz z ES / Export from EC

II Oznamovatel / Declarant

Osobní / Personal

2. Jméno (jména) / First name(s)

6. Místo narození, stát / Place of birth, state5. Datum narození / Date of birth

. .

2. Jméno (jména)/ First name(s)

5. Datum narození / Date of birth

. .

1/2

CZ

The form will be processed electronically. Please complete it using capital letters according to the prescribed writing model and pen with black or blue
ink. Other colours are not allowed.

6. Místo narození, stát / Place of birth, state

on transport to/from the territory of European Communities (EC) of valid means of payment in Czech or foreign currency, traveller's cheques
or money orders exchangeable for cash, bearer shares or shares transferable to order as well of other investment instruments in or
any highly valuable commodities such as precious metals and precious stones, in a total value of EUR 10 000 or higher.

Příloha k zákonu č. 253/2008 Sb.
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2. Popis / Details 4. Hodnota / Value

Podpis, razítko oznamovatele / Signature, stamp of declarant Osobní datové razítko celníka / Customs stamp

1. Oznamovatel / Declarant

2/2

Typ A - Bankovky mince / Type A - Bank notes, coins

1. Typ / Type

5. Hodnota celkem / Total value EUR

6. Jméno (jména) / First name(s)

9. Datum narození / Date of birth

. .
10. Místo narození, stát / Place of birth, state

I declare having read the instruction to the present declaration stated on a separate sheet, I understand the instruction and I declare that all the details
I entered above are complete and correct.

2. Celní orgán / Customs Administration

Sbírka zákonů č. 253 / 2008Strana 3712 Částka 80



254

ZÁKON

ze dne 5. června 2008,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu

Čl. I

V zákoně č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti ka-
pitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, se
část jedenáctá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o bankách

Čl. II

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona
č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/
/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb.,
zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona
č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/
/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001
Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb.,
zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/
/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod
č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 216/2008
Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 písm. k) se slova „(nákup devizo-
vých prostředků)“ zrušují.

2. V § 25a odst. 4 písmeno f) zní:
„f) boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi-

nancování terorismu nebo provádění mezinárod-
ních sankcí za účelem udržování mezinárodního
míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských
práv a boje proti terorismu,“.

3. V § 37 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

4. V § 38 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „Po-
rušením povinnosti dodržet bankovní tajemství rovněž
není sdělení údajů o klientovi a jeho obchodech při
podání trestního oznámení nebo při plnění oznamovací
povinnosti podle zákona o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování tero-
rismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních
sankcí.“.

5. V § 38 odst. 3 písmeno e) zní:
„e) Ministerstva financí za podmínek, které stanoví zá-

kon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu nebo zá-
kon o provádění mezinárodních sankcí,“.

6. § 44a se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o penzijním připojištění
se státním příspěvkem

Čl. III

V § 7 odst. 7 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním
připojištění se státním příspěvkem a o změnách někte-
rých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění
zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., se věta třetí
nahrazuje větou „Za podmínek stanovených zvláštními
právními předpisy jsou osoby uvedené ve větě první
pro účely občanského soudního řízení, exekučního ří-
zení podle exekučního řádu, výkonu bankovního do-
hledu na konsolidovaném základě, trestního řízení,
správy daní a při plnění povinnosti vůči příslušnému
orgánu podle zákona o některých opatřeních proti le-
galizaci výnosů z trestné činnosti a financování tero-
rismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních
sankcí zproštěny povinnosti mlčenlivosti.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o správě daní a poplatků

Čl. IV

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
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ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb.,
zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona
č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/
/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995
Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zá-
kona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona
č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/
/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000
Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb.,
zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona
č. 320/2001 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003
Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 440/2003 Sb.,
zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona
č. 237/2004 Sb., zákona č. 254/2004 Sb., zákona č. 436/
/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004
Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb.,
zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 62/
/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb.,
zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona
č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 261/
/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 122/2008 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se
mění takto:

1. V § 24 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) při plnění oznamovací povinnosti správce daně,
stanovené zákonem o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, ohledně podezření ze zneužívání systé-
mu správy daní k legalizaci výnosů z trestné čin-
nosti nebo k financování terorismu.“.

2. V § 24 odst. 6 písm. g) se slovo „složce“ na-
hrazuje slovem „jednotce“ a slova „zvláštního právního
předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné čin-
nosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění
mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárod-
ního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských
práv a boje proti terorismu“ se nahrazují slovy „zákona
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu nebo zákona o prová-
dění mezinárodních sankcí“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 159/2000 Sb.

Čl. V

V zákoně č. 159/2000 Sb., kterým se mění zákon
č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění sou-

visejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a ně-
které další zákony, se část první včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o svobodném přístupu k informacím

Čl. VI

V § 11 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobod-
ném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 159/
/2000 Sb. a zákona č. 61/2006 Sb., písmeno e) zní:
„e) činnosti Ministerstva financí podle zákona o někte-

rých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu nebo podle zá-
kona o provádění mezinárodních sankcí.“.

Poznámka pod čarou č. 12a se zrušuje.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o pojišťovnictví

Čl. VII

V § 39 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o po-
jišťovnictví), ve znění zákona č. 39/2004 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., odstavec 12 zní:

„(12) Porušením mlčenlivosti podle odstavců 3, 6
a 7 není oznámení pojišťovny nebo zajišťovny učiněné
státnímu zástupci, policejním nebo jiným příslušným
orgánům ve věci podezření ze spáchání trestného činu
nebo přestupku ani podání vysvětlení nebo svědecká
výpověď v trestním řízení, občanském soudním řízení
a správním řízení ze strany osob činných pro pojiš-
ťovnu nebo zajišťovnu, sdělení údajů nezbytných pro
nakládání s pohledávkami pojišťovny ani sdělení v sou-
vislosti s převodem pojistného kmene přebírající pojiš-
ťovně podle § 32. Porušením mlčenlivosti není též
plnění povinnosti vůči příslušnému orgánu vyplývající
ze zákona o některých opatřeních proti legalizaci vý-
nosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo ze
zákona o provádění mezinárodních sankcí.“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o České konsolidační agentuře

Čl. VIII

V zákoně č. 239/2001 Sb., o České konsolidační
agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České
konsolidační agentuře), se část šestá včetně nadpisu zru-
šuje.
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ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o nakládání se surovými diamanty

Čl. IX

V zákoně č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými
diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tran-
zitu a o změně některých zákonů, se část třetí včetně
nadpisu zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé

zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání
na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním

investování a zákona o dluhopisech

Čl. X

V zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na
kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování
a zákona o dluhopisech, se část dvanáctá včetně nadpisu
zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona č. 284/2004 Sb.

Čl. XI

V zákoně č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon
č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění sou-
visejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ně-
které další zákony, ve znění zákona č. 344/2004 Sb., se
část první včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách

Čl. XII

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podob-
ných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., zákona
č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 353/
/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 284/2004
Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 se za větu první doplňuje věta „Za
vsazenou částku se považuje souhrn přijatých plnění
provozovatele, který tvoří sázka (vklad) a případný po-
platek či jiné plnění související s uskutečňovanou sáz-
kou. Tento poplatek či jiné plnění související s uskuteč-
ňovanou sázkou nevstupují do výpočtu výše výhry po-
dle ustanovení § 2 písm. h).“.

2. V § 33 se věta druhá včetně poznámky pod
čarou č. 11 zrušuje.

3. V § 36 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou
„Rozsah identifikačních údajů v evidenci a jejich ucho-
vávání se řídí zákonem o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování tero-
rismu.“.

Poznámka pod čarou č. 11a se zrušuje.

4. V § 46b odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou
„Porušením povinnosti mlčenlivosti není plnění povin-
ností vůči příslušnému orgánu podle zákona o někte-
rých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné čin-
nosti a financování terorismu nebo podle zákona o pro-
vádění mezinárodních sankcí.“.

Čl. XIII
Přechodné ustanovení

Ustanovení § 4 odst. 2 věta druhá zákona č. 202/
/1990 Sb., ve znění tohoto zákona, se pro účely vyúč-
tování, dle ustanovení § 28, aplikuje poprvé již v rámci
vyúčtování předpokládaného provozovateli za kalen-
dářní rok 2008.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o advokacii

Čl. XIV

V § 21 odst. 6 větě druhé zákona č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb. a zákona
č. 79/2006 Sb., se slova „zvláštního zákona o opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti9a)“ nahrazují
slovy „zákona o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona č. 344/2005 Sb.

Čl. XV

V zákoně č. 344/2005 Sb., kterým se mění zákon
č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění sou-
visejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský
řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004
Sb., 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
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pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část
první včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon
o územních finančních orgánech

Čl. XVI

V zákoně č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon
č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se
část šedesátá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon
o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. XVII

V zákoně č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se
část druhá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o změně zákonů v souvislosti
se sjednocením dohledu nad finančním trhem

Čl. XVIII

V zákoně č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v sou-
vislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem,
se část sedmá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Čl. XIX

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb.,
zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 25a odst. 4 písm. f) se za slovo „činnosti“
vkládají slova „a financování terorismu“.

2. V § 25b odst. 2 větě poslední se slova „zvlášt-
ního zákona19)“ nahrazují slovy „zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu nebo zákona o provádění mezi-
národních sankcí“.

Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.

3. V § 25b odst. 3 písmeno d) zní:
„d) příslušného orgánu podle zákona o některých opa-

třeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu nebo zákona o provádění
mezinárodních sankcí,“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona

o provádění mezinárodních sankcí

Čl. XX

V zákoně č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění
mezinárodních sankcí, se část třetí včetně nadpisu zru-
šuje.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna devizového zákona

Čl. XXI

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění
zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona
č. 482/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 257/
/2004 Sb., zákona č. 354/2004 Sb. a zákona č. 444/2005
Sb., se mění takto:

1. V § 1 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) až m) se označují jako písmena i)
až l).

2. V § 1 písmena k) a l) včetně poznámek pod
čarou č. 3 a 4 znějí:
„k) devizovým místem

1. banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo se síd-
lem v tuzemsku nebo pobočka zahraniční
banky, které jsou v rozsahu bankovní licence
nebo povolení podle jiného právního předpisu3)
oprávněny provádět platební styk4) ve vztahu
k zahraničí, směnárenskou činnost nebo bezho-
tovostní obchody s cizí měnou,
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2. osoba, které byla udělena podle tohoto zákona
devizová licence,

3. osoba oprávněná vykonávat směnárenskou čin-
nost na základě registrace, nebo

4. osoba oprávněná k provádění obchodů s cizí
měnou nebo k provádění platebního styku ve
vztahu k zahraničí na základě principu jednotné
licence,

l) poskytováním peněžních služeb zprostředkování
úhrad z tuzemska do zahraničí a přejímání úhrad
ze zahraničí do tuzemska, včetně přeshraničních
převodů podle zákona o platebním styku,

3) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších před-
pisů.
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech
a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zá-
kona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů.

4) § 1 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb.
§ 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 87/1995 Sb.“.

Poznámky pod čarou č. 5 a 16 se zrušují, a to včetně
odkazů na poznámky pod čarou.

3. V § 1 se doplňují písmena m) a n), která znějí:
„m) směnárenskou činností poskytování služeb třetím

osobám, jejichž předmětem je nákup nebo prodej
bankovek, mincí nebo šeků v cizí nebo české měně
za bankovky, mince nebo šeky v jiné měně,

n) bezhotovostním obchodem s cizí měnou poskyto-
vání služeb třetím osobám, jejichž předmětem je
nákup nebo prodej české nebo cizí měny za jinou
měnu, při němž klient devizovému místu a devi-
zové místo klientovi platí převodem peněžních
prostředků z účtu; bezhotovostním obchodem
s cizí měnou se rozumí rovněž zprostředkování
nebo jiné obstarání takového nákupu nebo pro-
deje, včetně přijímání a předávání pokynů k jeho
provedení nebo zajištění; bezhotovostním obcho-
dem s cizí měnou není činnost, která odpovídá
poskytování investičních služeb podle zákona
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.“.

4. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5
až 8 zní:

„§ 3
Registrace ke směnárenské činnosti

(1) Nabízet nebo provádět směnárenskou činnost
jako podnikání může pouze fyzická nebo právnická
osoba, která byla k této činnosti předem registrována
Českou národní bankou5).

(2) Registrace se nevyžaduje, je-li směnárenská

činnost vykonávána na základě bankovní nebo jed-
notné licence podle zákona upravujícího činnost bank6)
nebo stanoví-li tento zákon nebo zákon upravující čin-
nost spořitelních a úvěrních družstev7) jinak.

(3) Registraci provede Česká národní banka na žá-
dost osoby, která hodlá směnárenskou činnost vykoná-
vat. Provedenou registraci nelze převést na jinou osobu,
ani nepřechází na právního nástupce.

(4) Česká národní banka provede registraci fy-
zické osoby ke směnárenské činnosti, pokud
a) žadatel dosáhl věku 18 let a je plně způsobilý

k právním úkonům,
b) skutečnýmajitel žadatele podle zákona o některých

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné čin-
nosti a financování terorismu8) (dále jen „skutečný
majitel“) je osobou bezúhonnou,

c) osoba, která bude řídit podnikání žadatele, je oso-
bou bezúhonnou a má odpovídající vzdělání ve
smyslu § 3d odst. 3.

(5) Náležitostmi a přílohami žádosti fyzické oso-
by o registraci ke směnárenské činnosti jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občan-

ství, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum na-
rození, adresa trvalého nebo jiného pobytu žada-
tele,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občan-
ství, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum na-
rození, adresa trvalého nebo jiného pobytu skuteč-
ného majitele žadatele a osoby, která bude řídit
podnikání žadatele, v případě, že se jedná o osobu
od žadatele odlišnou,

c) doklady prokazující bezúhonnost žadatele, skuteč-
ného majitele a osoby, která bude řídit podnikání
žadatele,

d) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit
podnikání žadatele, dosáhla odpovídajícího vzdě-
lání ve smyslu § 3d odst. 3.

(6) Česká národní banka provede registraci práv-
nické osoby ke směnárenské činnosti, pokud
a) osoba, která je společníkem žadatele, statutárním

orgánem žadatele, členem statutárního orgánu ža-
datele, a skutečný majitel žadatele jsou osobami
bezúhonnými ve smyslu § 3d odst. 1,

b) osoba, která bude řídit podnikání žadatele, je oso-
bou bezúhonnou a má odpovídající vzdělání ve
smyslu § 3d odst. 3.

(7) Náležitostmi a přílohami žádosti právnické
osoby o registraci ke směnárenské činnosti jsou
a) výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc

nebo jeho úředně ověřená kopie nebo doklad pro-
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kazující vznik právnické osoby v případě, že se
tato právnická osoba do obchodního rejstříku ne-
zapisuje; právnická osoba se sídlem mimo území
České republiky předloží obdobný dokument,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občan-
ství a adresa trvalého nebo jiného pobytu osoby,
která je společníkem žadatele, statutárním orgá-
nem a členem statutárního orgánu žadatele, pokud
tyto údaje nejsou uvedeny v předložených doku-
mentech nebo se od nich liší; je-li společníkem
právnická osoba, doklad podle písmene a) a údaje
k identifikaci jejích společníků a členů jejího statu-
tárního orgánu, až po určení konkrétních fyzic-
kých osob,

c) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občan-
ství, datum narození a adresa trvalého nebo jiného
pobytu skutečného majitele a osoby, která bude
řídit podnikání žadatele,

d) doklady prokazující bezúhonnost společníka ža-
datele, osoby, která je statutárním orgánem žada-
tele a členem statutárního orgánu žadatele, skuteč-
ného majitele a osoby, která bude řídit podnikání
žadatele,

e) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit
podnikání žadatele, dosáhla odpovídajícího vzdě-
lání ve smyslu § 3d odst. 3.

5) Čl. 36 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES
ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního
systému k praní peněz a financování terorismu.

6) Zákon č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8) § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování tero-
rismu.“.

5. Za § 3 se vkládají nové § 3a až 3h, které včetně
nadpisů a poznámek pod čarou č. 9 až 11a znějí:

„§ 3a
Devizová licence

(1) Devizovou licenci uděluje Česká národní
banka k
a) provádění či zprostředkování bezhotovostních ob-

chodů s cizí měnou [§ 1 písm. n)], nebo
b) poskytování peněžních služeb [§ 1 písm. l)],

jsou-li tyto činnosti podnikáním podle obchodního zá-
koníku; bez devizové licence nesmí nikdo tyto činnosti
nabízet ani provádět5).

(2) Devizová licence se nevyžaduje, jsou-li čin-
nosti uvedené v odstavci 1 vykonávány na základě ban-
kovní nebo jednotné licence podle zákona upravujícího
činnost bank6) nebo stanoví-li tento zákon nebo zákon

upravující činnost spořitelních a úvěrních družstev7)
jinak.

(3) Devizová licence se uděluje na žádost. V devi-
zové licenci se stanoví rozsah oprávnění, doba, na kte-
rou se uděluje, a podmínky, které je osoba, jíž se devi-
zová licence uděluje, povinna dodržovat. Vydanou de-
vizovou licenci nelze převést na jinou osobu, ani nepře-
chází na právního nástupce.

(4) Česká národní banka udělí devizovou licenci
tehdy, pokud
a) žadatel, osoba, která je společníkem žadatele, sta-

tutárním orgánem žadatele, členem statutárního
orgánu žadatele, osoba, která pro žadatele bude
provádět sjednávání a vypořádání bezhotovostních
obchodů s cizí měnou, a skutečný majitel žadatele
jsou osobami bezúhonnými ve smyslu § 3d
odst. 1,

b) osoba, která bude řídit podnikání žadatele, je oso-
bou bezúhonnou a má odpovídající vzdělání ve
smyslu § 3d odst. 3,

c) žadatel splní další podmínky pro udělení devizové
licence, stanovené v § 3b nebo § 3c.

§ 3b
Bezhotovostní obchody s cizí měnou

(1) Devizovou licenci k bezhotovostním obcho-
dům s cizí měnou lze udělit pouze právnické osobě
se splaceným základním kapitálem ve výši nejméně
10 000 000 Kč. Tato výše se nevyžaduje, pokud žadatel
o devizovou licenci hodlá pouze zprostředkovávat bez-
hotovostní obchody s cizí měnou a nebude přitom
oprávněn přijímat peněžní prostředky ani pokyny
klientů.

(2) Žádost o udělení devizové licence k bezhoto-
vostním obchodům s cizí měnou obsahuje, kromě ná-
ležitostí stanovených správním řádem, základní údaje
o žadateli, odůvodnění a listinné dokumenty.

(3) Základními údaji o žadateli se rozumí
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občan-

ství a adresa trvalého nebo jiného pobytu osoby,
která je společníkem žadatele, statutárním orgá-
nem a členem statutárního orgánu žadatele, pokud
tyto údaje nejsou uvedeny v předložených doku-
mentech nebo se od nich liší,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občan-
ství, datum narození a adresa trvalého nebo jiného
pobytu skutečného majitele, osoby, která bude ří-
dit podnikání žadatele, a osoby, která pro žadatele
bude provádět sjednání a vypořádání bezhotovost-
ních obchodů s cizí měnou.

(4) Odůvodnění žádosti musí obsahovat
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a) obchodní plán na nejbližší 3 roky,
b) komentář k jednotlivým údajům obchodního

plánu podle písmene a), který obsahuje informace
o předpokladech a podmínkách, na nichž je ob-
chodní plán založen, předpokládaném zisku, ana-
lýze schopnosti žadatele provádět licencovanou
činnost ve vztahu ke kapitálovému vybavení žada-
tele, tvorbě rezerv a případném vlivu na likviditu,
ziskovost a kvalitu aktiv,

c) způsoby zajištění proti rizikům, jejich měření, sle-
dování a řízení,

d) materiálně technické, organizační a personální za-
bezpečení činností souvisejících s prováděním bez-
hotovostních obchodů s cizí měnou,

e) postup při sjednávání, provádění a vypořádání
bezhotovostních obchodů včetně mechanismu
tvorby cen,

f) organizační schéma žadatele, včetně jmen a pří-
jmení osob, které budou zastávat jednotlivé pra-
covní pozice.

(5) Dokumenty, jež tvoří součást žádosti, jsou
a) stanovy právnické osoby, jsou-li vydány,
b) výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc

nebo jeho úředně ověřená kopie nebo doklad pro-
kazující vznik právnické osoby v případě, že se
tato právnická osoba do obchodního rejstříku ne-
zapisuje; právnická osoba se sídlem mimo území
České republiky předloží obdobný dokument,

c) doklady prokazující výši splaceného základního
kapitálu žadatele,

d) doklady prokazující bezúhonnost společníka ža-
datele, osoby, která je statutárním orgánem žada-
tele a členem statutárního orgánu žadatele, skuteč-
ného majitele, osoby, která bude řídit podnikání
žadatele, a osoby, která pro žadatele bude provádět
sjednání a vypořádání bezhotovostních obchodů
s cizí měnou,

e) je-li společníkem právnická osoba, doklad o této
osobě podle písmene b) a doklady k identifikaci
jejích společníků a členů jejího statutárního
orgánu, až po určení konkrétních fyzických osob,

f) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit
podnikání žadatele, dosáhla odpovídajícího vzdě-
lání podle § 3d odst. 3,

g) profesní životopisy osob, které budou pro žadatele
provádět sjednání a vypořádání bezhotovostních
obchodů s cizí měnou, a osoby uvedené v od-
stavci 3 písm. a), s uvedením všech vykonávaných
zaměstnání, podnikatelských aktivit, jiných samo-
statně výdělečných činností, členství v profesních
sdruženích a členství v orgánech jiných právnic-
kých osob, včetně členství již ukončených,

h) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit
podnikání žadatele, a osoby, které pro žadatele
budou provádět sjednání nebo vypořádání bezho-
tovostních obchodů s cizí měnou, úspěšně dokon-
čily alespoň střední vzdělání,

i) účetní závěrka žadatele za poslední účetní období
a v případě, že žadatel je součástí konsolidovaného
celku, též konsolidovaná účetní závěrka; pokud
tak stanoví zvláštní právní předpis, musí být účetní
závěrka, popřípadě konsolidovaná účetní závěrka
ověřena auditorem a

j) vzory smluv, které žadatel hodlá uzavírat s klienty,
včetně vzorů dokladů o sjednání a o vypořádání
bezhotovostního obchodu.

§ 3c

Peněžní služby

(1) Devizovou licenci k poskytování peněžních
služeb lze udělit pouze právnické osobě nebo fyzické
osobě, která dosáhla věku 18 let a je způsobilá k práv-
ním úkonům.

(2) Je-li žadatelem o udělení devizové licence k po-
skytování peněžních služeb fyzická osoba, žádost musí
mimo náležitostí stanovených správním řádem obsaho-
vat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občan-
ství, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum na-
rození, adresu trvalého nebo jiného pobytu žada-
tele,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občan-
ství, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum na-
rození, adresu trvalého nebo jiného pobytu sku-
tečného majitele a osoby, která bude řídit podni-
kání žadatele, v případě, že se jedná o osobu od
žadatele odlišnou,

c) doklady prokazující bezúhonnost žadatele, skuteč-
ného majitele a osoby, která bude řídit podnikání
žadatele,

d) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit
podnikání žadatele, dosáhla odpovídajícího vzdě-
lání podle § 3d odst. 3.

(3) Je-li žadatelem o udělení devizové licence k po-
skytování peněžních služeb právnická osoba, žádost
musí mimo náležitosti stanovené správním řádem ob-
sahovat

a) výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc
nebo jeho úředně ověřenou kopii nebo doklad
prokazující vznik právnické osoby v případě, že
se tato právnická osoba do obchodního rejstříku
nezapisuje; právnická osoba se sídlem mimo území
České republiky předloží obdobný dokument,
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b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občan-
ství a adresu trvalého nebo jiného pobytu osoby,
která je společníkem žadatele, statutárním orgá-
nem a členem statutárního orgánu žadatele; je-li
společníkem právnická osoba, doklad podle pís-
mene a) a údaje k identifikaci jejích společníků
a členů jejího statutárního orgánu, až po určení
konkrétních fyzických osob,

c) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občan-
ství, datum narození a adresu trvalého nebo jiného
pobytu skutečného majitele a osoby, která bude
řídit podnikání žadatele,

d) doklady prokazující bezúhonnost společníka ža-
datele, osoby, která je statutárním orgánem žada-
tele a členem statutárního orgánu žadatele, skuteč-
ného majitele a osoby, která bude řídit podnikání
žadatele,

e) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit
podnikání žadatele, dosáhla odpovídajícího vzdě-
lání podle § 3d odst. 3.

§ 3d

Společná ustanovení pro registraci
a udělování devizových licencí

(1) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona
nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena
pro trestný čin
a) spáchaný úmyslně, nebo
b) spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata

souvisí s předmětem zamýšleného podnikání,

pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena9).

(2) Bezúhonnost se prokazuje

a) u fyzické osoby s místem trvalého nebo jiného
pobytu na území České republiky výpisem z evi-
dence Rejstříku trestů, ne starším než 1 měsíc; to
neplatí v případě, kdy si může tento výpis vyžádat
Česká národní banka podle zvláštního právního
předpisu,

b) u fyzické osoby s místem trvalého nebo jiného
pobytu mimo území České republiky a u osoby,
která se v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala
mimo území České republiky po dobu delší než
6 měsíců, dokladem obdobným výpisu z evidence
Rejstříku trestů vydaným k tomu oprávněným
orgánem státu trvalého nebo jiného pobytu této
osoby, a států, ve kterých se tato osoba v posled-
ních 5 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší
než 6 měsíců; pokud stát trvalého nebo jiného po-
bytu této osoby není totožný se státem, jehož je
tato osoba občanem, též dokladem vydaným stá-
tem, jehož je občanem.

(3) Odpovídajícím vzděláním se pro účely tohoto
zákona rozumí takové vzdělání, včetně vzdělání získa-
ného praxí, které umožňuje provádět registrovanou
nebo licencovanou činnost a plnit povinnosti spojené
s jejím prováděním podle právního řádu České repu-
bliky. Ukončené střední vzdělání10) se za odpovídající
vzdělání považuje vždy. Za dostatečnou praxi se pova-
žuje pracovní zkušenost s činností registrovanou nebo
licencovanou podle tohoto zákona, a to nejméně v délce
6 měsíců. Při uznávání odborné kvalifikace oprávně-
ných osob se postupuje podle zákona o uznávání od-
borné kvalifikace11).

(4) Česká národní banka vede seznam devizových
míst a jim udělených platných povolení (registrací nebo
devizových licencí) a zveřejňuje jej i způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup. Seznam obsahuje tyto údaje
a) u podnikající fyzické osoby její jméno, případně

jména, a příjmení, případně obchodní firmu, místo
podnikání a identifikační číslo,

b) u právnické osoby její obchodní firmu, sídlo nebo
místo podnikání a identifikační číslo,

c) u registrace její číslo a dobu, na kterou se uděluje,
d) u devizové licence její číslo, rozsah oprávnění

a dobu, na kterou se uděluje.

Povinnosti při výkonu
registrovaných a licencovaných činností

§ 3e

Devizové místo, které bylo registrováno ke smě-
nárenské činnosti, je při výkonu této činnosti povinno
a) informovat bez zbytečného odkladu Českou ná-

rodní banku o změně podstatných údajů uvede-
ných v žádosti o registraci; tyto podstatné údaje
stanoví prováděcí právní předpis,

b) vykonávat nákup a prodej cizí měny pouze v pro-
vozovnách předem evidovaných Českou národní
bankou,

c) zajistit, aby směnárenská činnost byla vykonávána
pouze osobami, které jsou držiteli osvědčení o ab-
solvování odborného kurzu o rozpoznávání plati-
del podezřelých z padělání nebo pozměňování, vy-
daného Českou národní bankou nebo osobou jí
k tomu pověřenou; ustanovení zvláštního práv-
ního předpisu o uznávání odborné kvalifikace
tím nejsou dotčena,

d) opatřit si, aktualizovat a užívat soubor informací
v tištěné nebo elektronické podobě s vyobrazením
a popisem platných platidel v měnách, které devi-
zové místo nakupuje a prodává, a informacemi o je-
jich vydání, platnosti a lhůtě výměny,

e) informovat klienty zřetelně a jednoznačně o pod-
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mínkách nákupu a prodeje cizí měny, používaných
nákupních a prodejních kurzech a cenách posky-
tovaných služeb; bližší podmínky pro informování
klientů stanoví prováděcí právní předpis,

f) provádět nákup a prodej cizí měny podle nákup-
ního nebo prodejního kurzu uvedeného v kurzov-
ním lístku devizového místa; podrobnosti stanoví
prováděcí právní předpis,

g) nepoužívat při propagaci svých služeb nesprávné
nebo neúplné informace,

h) vykazovat České národní bance údaje o množství
nakoupených a prodaných cizích měn v souladu
s vyhláškou České národní banky.

§ 3f

(1) Devizové místo je na základě devizové licence
k bezhotovostním obchodům s cizí měnou oprávněno
poukázat konvertované peněžní prostředky na účet po-
dle dispozic klienta.

(2) Devizové místo, jemuž byla udělena devizová
licence k bezhotovostním obchodům s cizí měnou, je
při výkonu této činnosti povinno
a) informovat bez zbytečného odkladu Českou ná-

rodní banku o změně podstatných údajů uvede-
ných v žádosti o devizovou licenci; tyto podstatné
údaje stanoví prováděcí právní předpis,

b) provádět bezhotovostní obchody s cizí měnou
pouze v provozovnách předem evidovaných
Českou národní bankou,

c) vést a archivovat evidenci a doklady o bezhotovost-
ních obchodech s cizí měnou v souladu s provádě-
cím právním předpisem,

d) uzavřít s klientem před uskutečněním služby pí-
semnou smlouvu o bezhotovostních obchodech
s cizí měnou, která musí obsahovat postupy a pod-
mínky pro sjednávání, provádění a vypořádání jed-
notlivých obchodů, a vydat klientovi doklad
o sjednání a doklad o vypořádání bezhotovostního
obchodu s cizí měnou; náležitosti těchto dokladů
stanoví prováděcí právní předpis,

e) provádět bezhotovostní obchody s cizí měnou po-
dle směnného kurzu dohodnutého s klientem,

f) zajistit převod peněžních prostředků ve prospěch
účtu určeného klientem ve lhůtě dohodnuté s klien-
tem při sjednání obchodu,

g) informovat klienta zřetelně a jednoznačně o cenách
poskytovaných služeb před uskutečněním služby,

h) vést peněžní prostředky klientů na samostatném
účtu, odděleném od ostatních účtů devizového
místa,

i) evidovat stav a pohyb peněžních prostředků jed-

notlivých klientů odděleně od majetku devizového
místa,

j) zavést informační a organizační bariéry omezující
možnost střetu zájmů mezi ním a jeho klientem
nebo mezi jeho klienty navzájem,

k) vnitřním předpisem stanovit pravidla pro obchody
uzavírané zaměstnanci devizového místa na vlastní
účet nebo na účet osob jim blízkých a zajistit kon-
trolu dodržování těchto pravidel,

l) zajistit, aby při provádění bezhotovostních ob-
chodů s cizí měnou bylo organizačně a personálně
odděleno
1. sjednávání těchto obchodů,
2. vypořádání těchto obchodů,
3. průběžná kontrola dodržování právních povin-

ností a vnitřních předpisů devizového místa
(dále jen „funkce compliance“),

4. účetnictví,
m) zajistit soustavné provádění vnitřní kontroly,

včetně funkce compliance, a to všech činností sou-
visejících s bezhotovostními obchody s cizí mě-
nou; podrobnosti stanoví prováděcí právní před-
pis,

n) prokazatelným způsobem upozorňovat klienty ze-
jména na důležité skutečnosti, závazky a možné
finanční ztráty související s bezhotovostním ob-
chodem s cizí měnou, jakož i na další peněžní zá-
vazky, pokud z provedení obchodu vyplynou,

o) nepoužívat při propagaci služeb nesprávné nebo
neúplné informace a nenabízet výhody, které ne-
může zajistit.

(3) Jestliže držitel devizové licence je oprávněn
pouze zprostředkovávat bezhotovostní obchody s cizí
měnou a není přitom oprávněn přijímat peněžní pro-
středky ani pokyny klientů, nevztahují se na něj povin-
nosti uvedené v odstavci 2 písm. c), e), f), h), i) a l).

§ 3g

(1) Devizové místo, kterému byla udělena devi-
zová licence k poskytování peněžních služeb, je rovněž
oprávněno k provádění nebo zprostředkování převodů
peněžních prostředků v tuzemsku podle zákona o pla-
tebním styku.

(2) Devizové místo, kterému byla udělena devi-
zová licence k poskytování peněžních služeb, je po-
vinno

a) informovat bez zbytečného odkladu Českou ná-
rodní banku o změně podstatných údajů uvede-
ných v žádosti o devizovou licenci; tyto podstatné
údaje stanoví prováděcí právní předpis,
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b) poskytovat peněžní služby pouze v provozovnách
předem evidovaných Českou národní bankou,

c) zajistit, aby peněžní služby byly poskytovány
pouze osobami, které jsou držiteli osvědčení o ab-
solvování odborného kurzu o rozpoznávání plati-
del podezřelých z padělání nebo pozměňování, vy-
daného Českou národní bankou nebo osobou jí
k tomu pověřenou; ustanovení zákona o uznávání
odborné kvalifikace11) tím nejsou dotčena,

d) opatřit si, aktualizovat a užívat soubor informací
v tištěné nebo elektronické podobě s vyobrazením
a popisem platných platidel v měnách, které devi-
zové místo přijímá a vyplácí v rámci poskytování
peněžních služeb, a informacemi o jejich vydání,
platnosti a lhůtě výměny.

(3) Pokud devizovému místu byla udělena devi-
zová licence k poskytování peněžních služeb s vylouče-
ním vyplácení prostředků v hotovosti v cizí měně,
nevztahují se na něj povinnosti uvedené v odstavci 2
písm. c) a d).

§ 3h

(1) Devizové místo, které není bankou, pobočkou
zahraniční banky nebo spořitelním či úvěrním druž-
stvem, může provádět směnárenskou činnost či bezho-
tovostní obchody s cizí měnou nebo poskytovat peněž-
ní služby pouze v provozovnách, které byly k tomuto
účelu předem zaevidovány Českou národní bankou; za
provozovnu se pro účely tohoto zákona považují také
směnárenské automaty.

(2) Evidenci provozovny k výkonu registrované
nebo licencované činnosti Česká národní banka pro-
vede na základě doložení

a) adresy provozovny,

b) právního titulu užívání provozovny,

c) kolaudačního souhlasu11a), pokud provozovna ko-
laudačnímu souhlasu podléhá.

(3) Devizové místo je povinno bez zbytečného
odkladu oznámit České národní bance změnu či zru-
šení evidované provozovny. Evidenci provozovny Čes-
ká národní banka změní či zruší na základě tohoto
oznámení devizového místa. Evidenci provozovny
může Česká národní banka zrušit také tehdy, pokud
zjistí, že devizové místo v evidované provozovně nevy-
konává registrovanou nebo licencovanou činnost po
dobu delší než 12 měsíců.

(4) Nesdělí-li Česká národní banka žadateli o pro-
vedení, změnu či zrušení evidence provozovny do
30 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, že se žá-
dost zamítá, platí, že se žádosti vyhovuje.

9) Například § 69 a 70 trestního zákona, § 363 a násl. trestního
řádu.

10) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské
unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání od-
borné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

11a) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon).“.

6. V § 5 odst. 3 se za slovem „podnikáním“ odkaz
na poznámku č. 6 zrušuje.

7. V § 8 odst. 4 se slova „může provést pouze ty
operace, které jsou“ nahrazují slovy „je povinno vy-
konávat svou činnost“ a slova „ , koncesními listinami
ke směnárenské činnosti vydanými podle zvláštního zá-
kona5)“ se nahrazují slovem „a“.

8. V § 8 se odstavec 6 zrušuje.

9. § 9 se zrušuje.

10. § 22 až 24 včetně nadpisů znějí:

„§ 22

Postup devizových orgánů při zjištění
porušení devizových předpisů

(1) Zjistí-li devizový orgán, že osoba porušila de-
vizové předpisy, může této osobě
a) uložit opatření k nápravě zjištěných nedostatků

a za tím účelem stanovit lhůtu k odstranění těchto
nedostatků,

b) pozastavit činnost, která je v rozporu s devizovými
předpisy,

c) zakázat činnost, která je v rozporu s devizovými
předpisy,

d) změnit rozsah nebo podmínky udělené devizové
licence,

e) zrušit registraci, odejmout devizovou licenci nebo
zvláštní povolení,

f) uložit peněžitou pokutu.

(2) Za porušení devizových předpisů se považuje
i překročení rozsahu povolení a nedodržení podmínek
stanovených v registraci, devizové licenci nebo ve
zvláštním povolení (§ 32 odst. 1 a 2).

(3) Osoba, které bylo uloženo opatření podle od-
stavce 1 písm. a), je povinna informovat devizový
orgán o způsobu odstranění zjištěných nedostatků,
a to ve lhůtě stanovené devizovým orgánem.

(4) V rozhodnutí o pozastavení činnosti podle od-
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stavce 1 písm. b) devizový orgán stanoví dobu a rozsah
pozastavení činnosti.

(5) Účastníkem řízení podle odstavce 1 písm. b)
až f) je pouze osoba podezřelá z porušení devizových
předpisů.

§ 23

Změna devizové licence

(1) Česká národní banka může změnit rozsah
a podmínky devizové licence, jestliže zjistí závažné po-
rušení devizových předpisů při výkonu činnosti devi-
zového místa nebo závažné nebo opakované porušení
podmínek, za kterých byla devizová licence vydána.

(2) Česká národní banka může změnit devizovou
licenci na žádost devizového místa.

(3) V rozhodnutí o změně devizové licence Česká
národní banka uvede nový rozsah a podmínky povole-
ných činností.

§ 24

Zrušení registrace nebo odejmutí devizové licence

(1) Česká národní banka může zrušit registraci
nebo odejmout devizovou licenci, pokud

a) registrace byla provedena nebo devizová licence
byla udělena na základě nepravdivých nebo ne-
úplných údajů,

b) došlo k podstatné změně skutečností, na jejichž
základě byla provedena registrace nebo udělena
devizová licence, zejména pokud devizové místo
již nesplňuje podmínky provedení registrace sta-
novené v § 3 odst. 6 tohoto zákona nebo pod-
mínky udělení devizové licence stanovené v § 3a
odst. 4 tohoto zákona, nebo

c) držitel registrace nebo devizové licence opakovaně
nebo závažným způsobem porušuje devizové
předpisy.

(2) Česká národní banka zruší registraci nebo ode-
jme devizovou licenci na žádost jejího držitele.“.

11. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:

„§ 24a

Registrace nebo devizová licence zaniká též dnem,
kdy došlo k úmrtí fyzické osoby nebo zrušení práv-
nické osoby.“.

12. § 25 až § 28 včetně nadpisu znějí:

„Správní delikty

§ 25

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 3 odst. 1 a 2 nabízí nebo provádí
směnárenskou činnost bez registrace nebo v roz-
poru s ní,

b) v rozporu s § 3a odst. 1 a 2 nabízí nebo provádí
bezhotovostní obchody s cizí měnou nebo peněžní
služby bez devizové licence nebo v rozporu s ní,

c) jako tuzemec nesplní oznamovací povinnost podle
§ 5 odst. 1 nebo 2,

d) jako cizozemec, který podniká v tuzemsku, ne-
splní oznamovací povinnost podle § 5 odst. 3,

e) jako tuzemec nebo cizozemec

1. nepředloží devizovému místu zvláštní povolení
podle § 7 odst. 2, nebo

2. neoznačí účel úhrady došlé ze zahraničí podle
§ 7 odst. 3,

f) nesplní informační povinnost podle § 22 odst. 3,

g) nesplní depozitní povinnost podle § 31a odst. 1,

h) v rozporu s § 31a odst. 3 po dobu trvání depozitní
povinnosti volně nakládá s peněžními prostředky
uloženými na zvláštním účtu nebo převede své
právo na jejich výplatu na jinou osobu,

i) poruší zákaz podle § 32 odst. 1 nebo 2, nebo

j) jako provozovatel hromadného informačního pro-
středku v rozporu s § 32 odst. 5 neuveřejní infor-
maci o vyhlášení nouzového stavu v devizovém
hospodářství.

(2) Centrální depozitář, jiné osoby oprávněné
k vedení evidence investičních nástrojů nebo obchod-
ník s cennými papíry se dopustí správního deliktu tím,
že nesplní oznamovací povinnost podle § 5 odst. 4.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. c) až f) nebo podle odstavce 2,

b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. a),

c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. b),

d) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. h), i) nebo j),

e) 0,3 % částky povinného depozita za každý kalen-
dářní den neplnění depozitní povinnosti, jde-li
o správní delikt podle odstavce 1 písm. g).
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§ 26

(1) Devizové místo se dopustí správního deliktu
tím, že
a) v rozporu s § 3h odst. 1 provádí směnárenskou

činnost či bezhotovostní obchody s cizí měnou
nebo poskytuje peněžní služby na jiném místě
než v provozovně evidované Českou národní ban-
kou,

b) neoznámí změnu či zrušení provozovny podle
§ 3h odst. 4,

c) nepředá jemu oznámenou skutečnost devizovému
orgánu podle § 5 odst. 6,

d) nakládá s informacemi získanými v rámci plnění
oznamovací povinnosti v rozporu s § 5 odst. 7,

e) nevyžádá povolení před provedením úhrady podle
§ 8 odst. 1, nebo

f) neoznámí zjištěná porušení devizových předpisů
nebo podezření z jejich porušení podle § 8 odst. 5.

(2) Devizové místo oprávněné k nákupu a prodeji
cizí měny v hotovosti se dopustí správního deliktu tím,
že nesplní povinnost stanovenou mu pro výkon smě-
nárenské činnosti v § 3e.

(3) Devizové místo, kterému byla udělena devi-
zová licence k bezhotovostním obchodům s cizí mě-
nou, se dopustí správního deliktu tím, že nesplní po-
vinnost stanovenou mu pro bezhotovostní obchody
s cizí měnou v § 3f.

(4) Devizové místo, kterému byla udělena devi-
zová licence k poskytování peněžních služeb, se do-
pustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost sta-
novenou mu pro poskytování peněžních služeb v § 3g.

(5) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1

písm. c) až f),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-

stavce 1 písm. a) nebo b) nebo odstavce 2 nebo 4,
c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-

stavce 3.

§ 27

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 1 a 2 nabízí nebo provádí

směnárenskou činnost bez registrace nebo v roz-
poru s ní,

b) v rozporu s § 3a odst. 1 a 2 nabízí nebo provádí
bezhotovostní obchody s cizí měnou nebo peněžní
služby bez devizové licence nebo v rozporu s ní,

c) jako tuzemec nesplní oznamovací povinnost podle
§ 5 odst. 1 nebo 2,

d) jako tuzemec nebo cizozemec
1. nepředloží devizovému místu zvláštní povolení

podle § 7 odst. 2, nebo
2. neoznačí účel úhrady došlé ze zahraničí podle

§ 7 odst. 3,
e) nesplní informační povinnost podle § 22 odst. 3,
f) nesplní depozitní povinnost podle § 31a odst. 1,
g) v rozporu s § 31a odst. 3 po dobu trvání depozitní

povinnosti volně nakládá s peněžními prostředky
uloženými na zvláštním účtu nebo převede své
právo na jejich výplatu na jinou osobu,

h) poruší zákaz podle § 32 odst. 1 nebo 2, nebo
i) jako provozovatel hromadného informačního pro-

středku v rozporu s § 32 odst. 5 neuveřejní infor-
maci o vyhlášení nouzového stavu v devizovém
hospodářství.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1

písm. c), d) nebo e),
b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-

stavce 1 písm. a),
c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-

stavce 1 písm. b),
d) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-

stavce 1 písm. g), h) nebo i),
e) 0,3 % částky povinného depozita za každý kalen-

dářní den neplnění depozitní povinnosti, jde-li
o správní delikt podle odstavce 1 písm. f).

§ 28

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti za-
bránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnos-
tem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní de-
likt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává Česká národní banka.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti
a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá orgán, který je uložil, a vymáhá
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celní úřad. Uložená pokuta je splatná do 30 dnů ode
dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

(7) Náhrady nákladů řízení za porušení povin-
ností podle tohoto zákona jsou příjmem rozpočtu Čes-
ké národní banky a jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy
rozhodnutí o jejich uložení nabylo právní moci. Ná-
klady řízení vybírá v době jejich splatnosti Česká ná-
rodní banka.“.

13. § 30 zní:

„§ 30

Rozklad podaný proti rozhodnutí podle § 22
odst. 1 písm. b), c), d) nebo e) nemá odkladný účinek.“.

14. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 30a
Zmocňovací ustanovení

Česká národní banka stanoví vyhláškou
a) podstatné údaje, uváděné v žádosti o registraci

a o devizovou licenci, o jejichž změně je devizové
místo povinno Českou národní banku bez zbyteč-
ného odkladu informovat,

b) způsob informování klientů devizových míst,
c) podmínky pro provádění bezhotovostních ob-

chodů s cizí měnou,
d) rozsah, období, způsob, lhůty plnění a strukturu

údajů vykazovaných o množství hotovostně na-
koupených a prodaných cizích měn,

e) rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací
povinnosti podle § 5.“.

Čl. XXII
Přechodná ustanovení

1. Koncese pro směnárenskou činnost a devizové
licence k prodeji cizí měny v hotovosti vydané podle
dosavadních právních předpisů pozbývají platnosti
uplynutím lhůty 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, nebyla-li v této lhůtě podána České ná-
rodní bance žádost o registraci ke směnárenské činnosti
podle § 3 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Do dne vydání rozhodnutí o registraci ke směnárenské
činnosti podle § 3 zákona č. 219/1995 Sb., devizový
zákon, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, postupují držitelé koncesí pro směnáren-
skou činnost a podléhají devizové kontrole podle do-
savadních právních předpisů. Nabytím právní moci

rozhodnutí o registraci směnárenské činnosti zaniká
koncese pro směnárenskou činnost vydaná podle do-
savadních právních předpisů. Česká národní banka
v přechodném období informuje živnostenské úřady
o provedených registracích držitelů koncesních listin
ke směnárenské činnosti.

2. Držitelé devizových licencí, vydaných Českou
národní bankou podle dosavadních právních předpisů,
ve lhůtě do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, prokáží České národní bance, že skuteční ma-
jitelé a osoby, které řídí podnikání devizového místa,
jsou způsobilé a bezúhonné osoby ve smyslu § 3d zá-
kona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Devizová místa, kterým byla vydána devizová
licence k poskytování peněžních služeb podle dosavad-
ních právních předpisů, zajistí ve lhůtě 18 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, aby tuto činnost
vykonávaly pouze osoby, které mají osvědčení podle
§ 3g odst. 2 písm. c) zákona č. 219/1995 Sb., devizový
zákon, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

4. Na osvědčení o absolvování odborného kurzu
o rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo
pozměňování, vydaná Českou národní bankou podle
§ 4 odst. 2 písm. g) vyhlášky č. 434/2002 Sb., kterou
se stanoví náležitosti žádosti o udělení devizové licence,
předpoklady a podmínky pro provádění některých ob-
chodů s devizovými hodnotami a postup pro nakládání
s padělanými nebo pozměněnými prostředky, se po-
hlíží jako na osvědčení vyžadovaná podle § 3e písm. c)
a podle § 3g odst. 2 písm. c) zákona č. 219/1995 Sb.,
devizový zákon, ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

5. Devizové licence ke směně cizí měny za herní
měnu a směně výher v cizí měně za jinou měnu při
provozování sázkových her v kasinu dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona pozbývají platnosti.

6. Provozovny schválené Českou národní bankou
k výkonu směnárenské činnosti podle dosavadních
právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona považují za provozovny evidované Českou ná-
rodní bankou.

7. Řízení o porušení devizových předpisů zahá-
jená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se do-
končí podle dosavadních právních předpisů; je-li to pro
osobu, která porušila devizové předpisy příznivější, do-
končí se podle zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

8. Řízení o udělení devizové licence zahájená po-
dle dosavadních právních předpisů se dokončí podle
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zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Lhůty
řízení, jejichž běh začal přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona znovu.

9. Banka, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zá-
kona má v bankovní licenci povolenou směnárenskou
činnost podle § 1 odst. 3 písm. k) zákona č. 21/1992
Sb., o bankách, ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, a současně obchodování na
vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodno-
tami podle § 1 odst. 3 písm. m) zákona č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, je nadále oprávněna vykonávat
směnárenskou činnost podle § 1 odst. 3 písm. k) zá-
kona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to v rozsahu
činností zahrnujících hotovostní nákup a prodej cizí
měny, pokud jí tyto činnosti nebyly v bankovní licenci
vyloučeny nebo omezeny rozhodnutím vydaným
Českou národní bankou podle dosavadních právních
předpisů.

10. Osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona vykonává na základě devizové licence nebo vy-
jádření České národní banky, nahrazujícího devizovou
licenci, vydaných podle zákona č. 219/1995 Sb., devi-
zový zákon, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, činnost, která odpovídá poskytování
investičních služeb podle zákona o podnikání na kapi-
tálovém trhu, může v této činnosti pokračovat nejdéle
po dobu 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona. Po uplynutí této lhůty oprávnění k výkonu této
činnosti na základě devizové licence zaniká.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o platebním styku

Čl. XXIII

Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních
prostředků, elektronických platebních prostředcích
a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve
znění zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 62/2006 Sb.,
zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 120/2007 Sb., se mění
takto:

1. Nad § 2 se vkládá nový nadpis „Základní usta-
novení“.

2. Nadpis pod § 2 se zrušuje.

3. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně po-
známky pod čarou č. 2a zní:

„§ 2a

(1) Převádějící instituce mohou provádět nebo
zprostředkovávat převody peněžních prostředků jen
na základě licence k provádění nebo zprostředkování
převodů peněžních prostředků (dále jen „licence k pře-
vodům peněžních prostředků“), nejsou-li tyto činnosti
vykonávány na základě bankovní, jednotné nebo devi-
zové licence anebo povolení podle zvláštního právního
předpisu2a). Licence se dále nepožaduje, jedná-li se
o podnikání osoby, která je k výkonu těchto činností
oprávněna na základě zvláštního právního předpisu.

(2) K provádění nebo zprostředkování přeshranič-
ních převodů podle § 2 odst. 2 se uděluje devizová
licence podle devizového zákona.

2a) Čl. 36 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES
ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního
systému k praní peněz a financování terorismu.“.

4. Za § 13 se vkládají nové § 13a až 13e, které
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 8a až 8d znějí:

„§ 13a
Licence k převodům peněžních prostředků

(1) Žádost o udělení licence k převodům peněž-
ních prostředků (dále jen „žádost“) se předkládá České
národní bance.

(2) Česká národní banka licenci k převodům pe-
něžních prostředků udělí, jestliže
a) žadatel, osoba, která je společníkem žadatele, sta-

tutárním orgánem žadatele, členem statutárního
orgánu žadatele, osoba, která pro žadatele bude
provádět nebo zprostředkovávat převody peněž-
ních prostředků, a skutečný majitel žadatele podle
zákona o některých opatřeních proti legalizaci vý-
nosů z trestné činnosti a financování terorismu8a)
(dále jen „skutečný majitel“) jsou osobami bez-
úhonnými podle odstavce 3 a

b) osoba, která bude řídit podnikání žadatele, je oso-
bou bezúhonnou a má odpovídající vzdělání podle
odstavce 5.

(3) Za bezúhonnou osobu se pro účely tohoto zá-
kona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsou-
zena pro trestný čin
a) spáchaný úmyslně,
b) spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata

souvisí s předmětem podnikání,

pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena8b).

(4) Bezúhonnost se prokazuje
a) u fyzické osoby s místem trvalého nebo jiného
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pobytu na území České republiky výpisem z evi-
dence Rejstříku trestů, ne starším než 1 měsíc; to
neplatí v případě, kdy si může tento výpis vyžádat
Česká národní banka podle zvláštního právního
předpisu,

b) u zahraniční fyzické osoby a u osoby, která se
v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala mimo
území České republiky po dobu delší než 6 mě-
síců, dokladem obdobným výpisu z evidence Rej-
stříku trestů vydaným k tomu oprávněným orgá-
nem státu trvalého nebo jiného pobytu této osoby,
a států, ve kterých se tato osoba v posledních
5 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než
6 měsíců. Jestliže stát trvalého nebo jiného pobytu
této osoby není totožný se státem, jehož je tato
osoba občanem, též dokladem vydaným státem,
jehož je občanem.

(5) Odpovídajícím vzděláním se pro účely tohoto
zákona rozumí takové vzdělání, včetně vzdělání získa-
ného praxí, které umožňuje provádět licencovanou čin-
nost a plnit povinnosti spojené s jejím prováděním po-
dle právního řádu České republiky. Ukončené střední
vzdělání8c) se za odpovídající vzdělání považuje vždy.
Za dostatečnou praxi se považuje pracovní zkušenost
s činností registrovanou nebo licencovanou podle to-
hoto zákona, a to nejméně v délce 6 měsíců. Při uzná-
vání odborné kvalifikace oprávněných osob se postu-
puje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace8d).

(6) Licence k převodům peněžních prostředků se
uděluje na dobu neurčitou a není převoditelná na jinou
osobu ani nepřechází na právního nástupce.

§ 13b

Žádost o udělení licence
k převodům peněžních prostředků

(1) Vedle náležitostí stanovených správním řádem
musí žádost obsahovat též

a) základní údaje o žadateli,

b) listinné dokumenty a doklady.

(2) Základními údaji o žadateli podle odstavce 1
písm. a) jsou

a) je-li žadatelem právnická osoba, datum jejího
vzniku a stát registrace,

b) je-li žadatelem fyzická osoba, státní občanství
a dále číslo cestovního dokladu zahraniční fyzické
osoby,

c) jméno a příjmení, státní občanství, datum narození
a adresa trvalého nebo jiného pobytu osoby, která
bude řídit podnikání žadatele, a skutečného maji-
tele.

(3) Listinnými dokumenty a doklady podle od-
stavce 1 písm. b) jsou,
a) je-li žadatelem právnická osoba

1. výpis z obchodního rejstříku ne starší než
1 měsíc; právnická osoba, která se nezapisuje
do obchodního rejstříku, předloží doklad pro-
kazující její existenci; zahraniční právnická
osoba předloží doklad obdobného charakteru
ne starší než 1 měsíc,

2. doklad prokazující bezúhonnost statutárního
orgánu nebo členů statutárního orgánu žadatele
a dále osoby, která bude řídit podnikání žada-
tele, a skutečného majitele,

3. dokumenty a doklady prokazující, že osoba,
která bude řídit podnikání žadatele, dosáhla od-
povídajícího vzdělání podle § 13a odst. 5,

4. doklad o státním občanství a adrese trvalého
nebo jiného pobytu osob, které jsou společníky
žadatele, statutárním orgánem žadatele nebo
členy statutárního orgánu žadatele; je-li společ-
níkem právnická osoba, doklad podle bodu 1
a údaje k identifikaci jejích společníků až po
určení konkrétních fyzických osob a k identifi-
kaci členů jejího statutárního orgánu nebo osob,
které jsou jejím statutárním orgánem,

5. prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné
údaje a předložené dokumenty a doklady jsou
aktuální, úplné a pravdivé,

b) je-li žadatelem fyzická osoba
1. výpis z obchodního rejstříku ne starší než

1 měsíc; osoba, která se nezapisuje do obchod-
ního rejstříku, předloží příslušná oprávnění
k podnikatelské činnosti; zahraniční fyzická
osoba předloží doklad obdobného charakteru
ne starší než 3 měsíce,

2. doklad prokazující bezúhonnost žadatele, oso-
by, která bude řídit podnikání žadatele, a sku-
tečného majitele,

3. dokumenty a doklady prokazující, že osoba,
která bude řídit podnikání žadatele, dosáhla od-
povídajícího vzdělání podle § 13a odst. 5,

4. prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné
údaje a předložené dokumenty a doklady jsou
aktuální, úplné a pravdivé.

§ 13c
Opatření k nápravě

(1) Česká národní banka dohlíží na dodržování
podmínek, za nichž byla udělena licence k převodům
peněžních prostředků.

(2) Zjistí-li Česká národní banka porušení podmí-
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nek, za nichž byla udělena licence k převodům peněž-
ních prostředků, může podle povahy a závažnosti po-
rušení
a) požadovat, aby převádějící instituce ve stanovené

lhůtě zjednala nápravu,
b) pozastavit výkon činností vyplývajících z licence

k převodům peněžních prostředků na dobu, do-
kud převádějící instituce nezjedná nápravu,

c) odejmout převádějící instituci licenci k převodům
peněžních prostředků.

§ 13d
Odnětí licence k převodům peněžních prostředků

(1) Jestliže byla licence k převodům peněžních
prostředků získána na základě nepravdivých údajů uve-
dených v žádosti, Česká národní banka licenci k převo-
dům peněžních prostředků převádějící instituci odejme.

(2) Česká národní banka odejme licenci k převo-
dům peněžních prostředků též na žádost jejího držitele.

(3) V rozhodnutí o odnětí licence k převodům pe-
něžních prostředků se stanoví datum, ke kterému se
licence odnímá; rozhodnutí se zveřejní v Obchodním
věstníku.

§ 13e
Zánik licence k převodům peněžních prostředků

Licence k převodům peněžních prostředků zaniká
dnem,
a) ke kterému nabylo právní moci rozhodnutí o od-

nětí licence k převodům peněžních prostředků,
b) ke kterému došlo k úmrtí fyzické osoby nebo zru-

šení právnické osoby, která je převádějící institucí,
c) od kterého podle rozhodnutí převádějící instituce

tato nebude nadále vykonávat činnost, ke které je
třeba licence k převodům peněžních prostředků.

8a) § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování tero-
rismu.

8b) Například § 69 a 70 trestního zákona, § 363 a násl. trestního
řádu.

8c) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.

8d) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské
unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání od-
borné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 31a odstavec 4 zní:
„(4) Pořádkové pokuty vybírá Česká národní

banka a vymáhá celní úřad. Příjem z pořádkových po-
kut je příjmem státního rozpočtu.“.

6. V § 34a se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 2a pro-
vádí nebo zprostředkovává převody peněžních pro-
středků bez licence nebo v rozporu s ní.“.

Dosavadní odstavce 1 až 8 se označují jako odstavce 2
až 9.

7. V § 34a odstavec 9 zní:

„(9) Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží
pokuta do 1 000 000 Kč, za správní delikt podle od-
stavce 4 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč a za správní
delikt podle odstavců 1 a 3 a odstavců 5 až 8 se uloží
pokuta do 50 000 000 Kč.“.

8. V § 34b odstavec 6 zní:

„(6) Pokuty vybíráČeská národní banka a vymáhá
celní úřad. Uložená pokuta je splatná do 30 dnů ode
dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.“.

9. V § 34b se za odstavec 6 vkládá nový odsta-
vec 7, který zní:

„(7) Náhrady nákladů řízení za porušení povin-
ností podle tohoto zákona jsou příjmem rozpočtu Čes-
ké národní banky a jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy
rozhodnutí o jejich uložení nabylo právní moci. Ná-
klady řízení vybírá Česká národní banka.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

10. V § 35 odst. 1 se slovo „třetí“ nahrazuje slo-
vem „druhé“.

11. V § 35 odstavec 3 zní:

„(3) Účastníkem řízení podle části druhé je převá-
dějící instituce, účastníkem řízení podle části třetí je
vydavatel, účastníkem řízení podle části čtvrté je pro-
vozovatel systému.“.

12. V § 35 odst. 6 se slovo „třetí“ nahrazuje slo-
vem „druhé“.

Čl. XXIV

Přechodné ustanovení

Převádějící instituce, které ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona provádějí nebo zprostředkovávají pře-
vody peněžních prostředků, jsou povinny ve lhůtě do
18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
podat žádost o licenci podle § 13a zákona č. 124/2002
Sb., o platebním styku, ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona.

Sbírka zákonů č. 254 / 2008Strana 3728 Částka 80



ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o České národní bance

Čl. XXV

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve
znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb.,
zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 278/2001 Sb., zákona
č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/
/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006
Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zá-
kona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb. a zákona
č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1. § 21 zní:

„§ 21

(1) Padělané nebo pozměněné bankovky a mince
znějící na koruny české nebo na cizí měnu, nebo ban-
kovky a mince znějící na koruny české nebo na cizí
měnu, u kterých vznikne důvodné podezření, že jsou
padělané nebo pozměněné (dále jen „podezřelé ban-
kovky a mince“), odebírají právnické osoby bez ná-
hrady a předávají je České národní bance. Tyto osoby
jsou oprávněny požadovat od toho, kdo podezřelé ban-
kovky a mince předložil, aby prokázal svou totožnost.
Odebrání podezřelých bankovek a mincí oznámí
osoba, která je odebrala, orgánům činným v trestním
řízení.

(2) Povinnosti a oprávnění podle odstavce 1 mají
i fyzické osoby provádějící směnárenskou činnost nebo
poskytující peněžní služby podle devizového zákona.“.

2. V § 22 písm. b) se slovo „padělaných“ nahra-
zuje slovem „podezřelých“.

3. V § 41 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

4. § 46d včetně nadpisu zní:

„§ 46d

Správní delikty proti peněžnímu oběhu

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba provádějící směnárenskou činnost nebo posky-
tující peněžní služby podle devizového zákona se do-
pustí správního deliktu tím, že neodebere podezřelou
bankovku nebo minci, ač je povinna tak učinit podle
§ 21 nebo přímo použitelného právního předpisu
Evropských společenství11c), a nepředá ji České ná-
rodní bance.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží po-
kuta do 1 000 000 Kč.“.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna živnostenského zákona

Čl. XXVI

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb.,
zákona č. 523/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona
č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/
/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb.,
zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona
č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/
/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996
Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zá-
kona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona
č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/
/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998
Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb.,
zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona
č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/
/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000
Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb.,
zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona
č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., č. 247/2000
Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb.,
zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona
č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/
/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001
Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb.,
zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona
č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/
/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002
Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vy-
hlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb.,
zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona
č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/
/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003
Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zá-
kona č. 167/2004 Sb., zákona č. 170/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 326/
/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 635/2004
Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zá-
kona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona
č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona
č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/
/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006
Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb.,
zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/
/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006
Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb.,
zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona
č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/
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/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 189/2008
Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 písm. a) se za slova „provozova-
telů platebních systémů11b),“ vkládají slova „činnost
osob provádějících nebo zprostředkovávajících pře-
vody peněžních prostředků11c), činnost osob podnika-
jících na základě registrace ke směnárenské činnosti11d),
činnost osob podnikajících na základě devizové licen-
ce11d),“.

Poznámky pod čarou č. 11c a 11d znějí:

„11c) § 2a zákona č. 124/2002 Sb., ve znění zákona č. 253/2008 Sb.
11d) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších

předpisů.“.

2. V § 11 odst. 8 větě druhé se slova „odst. 12“
nahrazují slovy „odst. 11“.

3. V § 31 odst. 4 se za slova „bez dokladu naby-
tí,“ vkládají slova „kulturních památek nebo předmětů
kulturní hodnoty,“ a za slova „identifikovat jeho účast-
níky“ se vkládají slova „podle zákona o některých opa-
třeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a finan-
cování terorismu“.

4. V § 31 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 19 se označují jako odstavce 5
až 18.

5. V § 31 odst. 6 se věta první včetně poznámky
pod čarou č. 31b zrušuje.

6. V § 31 odst. 6 se slova „podle odstavců 4, 5 a 6“
nahrazují slovy „odstavců 4 a 5“.

7. V § 31 odst. 12 se slova „odstavce 12“ nahrazují
slovy „odstavce 11“.

8. V § 31 odst. 13 se slova „odstavců 12 a 13“ na-
hrazují slovy „odstavců 11 a 12“.

9. V § 62 odst. 1 písm. m) se slova „odst. 7“ na-
hrazují slovy „odst. 6“ a slova „odst. 4, 5, 6“ se nahra-
zují slovy „odst. 4 a 5“.

10. V § 62 odst. 1 písm. n) se slova „odst. 8“ na-
hrazují slovy „odst. 7“.

11. V § 62 odst. 1 písm. o) se slova „odst. 9“ na-
hrazují slovy „odst. 8“.

12. V § 62 odst. 1 písm. p) se slova „odst. 10“ na-
hrazují slovy „odst. 9“.

13. V § 62 odst. 1 písm. q) se slova „odst. 12“ na-
hrazují slovy „odst. 11“.

14. V § 62 odst. 1 písm. r) se slova „odst. 13“ na-
hrazují slovy „odst. 12“.

15. V § 62 odst. 1 písm. s) se slova „odst. 15“ na-
hrazují slovy „odst. 14“.

16. V § 62 odst. 1 písm. t) se slova „odst. 16“ na-
hrazují slovy „odst. 15“.

17. V § 62 odst. 1 písm. u) se slova „odst. 17“ na-
hrazují slovy „odst. 16“.

Čl. XXVII

Přechodné ustanovení

Nedokončená řízení ve věci udělení koncese
„Směnárenská činnost“ se dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona zastavují. Živnostenský úřad do 15 pra-
covních dnů vrátí žadateli žádost o udělení koncese
a doklady připojené k žádosti a zároveň jej poučí o nové
právní úpravě registrace ke směnárenské činnosti podle
devizového zákona. Živnostenský úřad rovněž vrátí
správní poplatek, byl-li zaplacen.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XXVIII

V části I, položce 10 přílohy k zákonu č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 312/
/2006 Sb., se za písmeno b) vkládá nové písmeno c),
které včetně poznámky pod čarou č. 9a zní:

„c) Provedení identifikace a sepsání
veřejné listiny o identifikaci9a) Kč 200

9a) Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legali-
zaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d)
a e).

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o daňovém poradenství
a Komoře daňových poradců České republiky

Čl. XXIX

Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství
a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění
zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona
č. 70/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 124/
/2008 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:
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1. V § 6 odst. 8 větě druhé se za slova „Této po-
vinnosti“ vkládají slova „ , a to i pro účely trestního
řízení,“.

2. V § 6 odst. 8 větě poslední se slova „zvláštního
právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu
o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování
mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních
lidských práv a boje proti terorismu“ nahrazují slovy
„zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu a zákona
o provádění mezinárodních sankcí“.

3. V § 12 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slova „tohoto zákona“ vkládají slova „nebo zákona
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu“.

4. V § 12 odst. 1 písm. b) se slovo „Kčs“ nahra-
zuje slovem „Kč“.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna exekučního řádu

Čl. XXX

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů, ve znění zákona č. 6/2003 Sb., zákona č. 279/
/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004
Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb.,
zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/
/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006
Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.
a zákona č. 347/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 5 větě první se slovo „a“ nahrazuje
čárkou a na konci věty se doplňují slova „a nad do-
držováním povinností stanovených exekutorovi záko-
nem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu“.

2. V § 31 odst. 7 větě druhé se slova „zvláštního
právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu
o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování
mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních
lidských práv a boje proti terorismu“ nahrazují slovy
„zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu a zákona
o provádění mezinárodních sankcí“.

3. V § 116 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova
„zákonem nebo stavovským předpisem nebo“ nahra-
zují slovy „zákonem, stavovským předpisem nebo zá-
konem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu anebo“.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o auditorech

Čl. XXXI

Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně
zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002
Sb., zákona č. 169/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb.,
zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/
/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 1 větě poslední se slova „zvláštního
právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu
o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování
mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních
lidských práv a boje proti terorismu“ nahrazují slovy
„zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu a zákona
o provádění mezinárodních sankcí“.

2. V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo
„nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „směrnicí“ se vklá-
dají slova „nebo zákonem o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování tero-
rismu“.

3. V § 21 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo
„nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „směrnicemi“ se
vkládají slova „nebo zákonem o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu“.

4. V § 33 odst. 3 se slova „předpisů a“ nahrazují
slovem „předpisů,“ a za slovo „směrnic“ se vkládají
slova „nebo zákona o některých opatřeních proti lega-
lizaci výnosů z trestné činnosti a financování tero-
rismu“.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna notářského řádu

Čl. XXXII

V § 56 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích
a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 284/
/2004 Sb., zákona č. 344/2005 Sb. a zákona č. 70/2006
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Sb., se slova „zvláštního právního předpisu o boji proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního
právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí
za účelem udržování mezinárodního míru a bezpeč-
nosti, ochrany základních lidských práv a boje proti
terorismu“ nahrazují slovy „zákona o některých opa-
třeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a finan-
cování terorismu nebo zákona o provádění mezinárod-
ních sankcí“.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXXIII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem dru-
hého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


