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Abstrakt
Předkládaná kniha je věnována zásadě „Poznej svého klienta“ a jejím širším souvislostem
v českém, ve slovenském a v evropském právu. V českém právním řádu se zásada „Poznej
svého klienta (Know Your Customer)“ odráží v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění
pozdějších předpisů, na Slovensku v zákoně č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů. Povinností finančních a úvěrových
institucí, notářů, advokátů a dalších tzv. povinných osob je provádět identifikaci klienta nebo
převzetí identifikace klienta od jiné osoby (anglicky simplified due diligence) a ve
stanovených případech kontrolu klienta (due diligence). Na identifikaci a kontrolu klienta
navazují další procesy, jako například notifikace podezřelých obchodů, následné úkony
prováděné finančními analytickými útvary příslušného státu a případné sankční řízení (pokud
skutečně došlo k legalizaci výnosů z trestné činnosti, tzv. praní špinavých peněz). Tato kniha
obsahuje diskuzi o způsobech, jak může aplikace zásady „Poznej svého klienta“ zabránit
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu u konkrétních typů právních
úkonů na finančním trhu, a o efektivitě vymáhání povinností na straně povinných osob. Část
knihy je věnována dopadu zásady „Poznej svého klienta“ na vnitřní řídící a kontrolní systém
u povinného subjektu.
Abstract
The aim of this book is to address the „Know Your Customer“ principle and its wider context
in the law of the Czech Republic, Slovakia and the European Union. In the Czech law, the
Know Your Customer principle is reflected in the Act No. 253/2008 Sb. on Certain Measures
against Money Laundering and Terrorism Financing as amended. In the Slovak law, this
principle has been introduced by the Act No. 297/2008 Z. z. on the Prevention of Legalization
of Proceeds of Criminal Activity and Terrorism Financing and on Amendments and
Supplements to Certain Acts as amended. The responsibility of financial institutions, credit
institutions, notaries, attorneys-in-law and other people (obliged entities) is to perform
simplified customer due diligence and customer due diligence. The customer due diligence is
followed by other processes, such as the notification of suspicious transaction, subsequent
actions by the financial intelligence unit of the respective state and sanction procedure (if the
legalization of proceeds from criminal activities, so called money laundering, takes place).
This book discusses whether the „Know Your Customer“ principle may help to prevent the
money laundering and the terrorism financing in particular types of transactions on the
financial market. The following question is the effectiveness of AML duties enforcing with
obliged entities. The latter part of the book involves the discussion on the consequences of the
„Know Your Customer“ principle on internal management and control system of the obliged
entities.
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Seznam použitých zkratek
AML

Anti-Money Laundering

CESR

Committee of European Securities Regulators

CFT

Counter Financing of Terrorism

ČR

Česká republika

ČZAML
zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační
systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 5. 10. 2012].
ESMA

European Securities and Markets Authority

EU

Evropská unie

FATF

Financial Action Task Force

ID
Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky
a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice
(Text s významem pro EHP), ve znění pozdějších předpisů. In: EUR-lex [právní informační
systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://eurlex.europa.eu/>.
IOSCO

International Organization of Securities Commissions

KYC

know your customer

MiFID
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004
o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS, ve znění
pozdějších předpisů. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské
unie [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://eur-lex.europa.eu/>.
NNO

nestátní nezisková organizace

NOO

neobvyklá obchodná operácia

PEP

politicky exponované osoby

RBA

Risk Based Approach

SEPANař
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března
2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech
a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, ve znění pozdějších předpisů. In: EUR-lex
[právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné
z: <http://eur-lex.europa.eu/>.

SIV

structured investment vehicles

SMSG

Securities and Markets Stakeholder Group

SRI

social responsible investment

STZ
zákon č. 300/2005 Z.z., Trestný zákon, v znení neskorších predpisov. In:
JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 15. 9. 2012].
Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
SZAML
zákon č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR
[cit. 5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
SZOB
zákon č. 483/2001 Z. z., o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo
spravedlivosti SR [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů

VOP

všeobecné obchodné podmínky

ZDFT
zákon č. 747/2004 Z. z., o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační systém].
Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
ZPKT
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 5. 10. 2012].
ZPS
Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. In:
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
ZSDS
Zákon č. 43/2004 Z. z., o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SR
[cit.
5.
8.
2012].
Dostupné
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„neviditelné“
Ministerstvo
SR subjekty
[cit. (klienti).
15. 9. 2012].
účastníky systém].
finančních trhů?“
označenyspravedlivosti
jako tzv. neviditelné
Tím se Dostupné
rozumí
z:
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
subjekty, které využívají příležitosti svou skutečnou identitu zčásti nebo i zcela zastírat,
 legálních
Zákon č.možností
266/2005nebo
Z. z.,porušováním
o ochrane spotrebiteľa
pri finančných
službách
na diaľku
v rámci
platných předpisů.
Charakteristika
vybraných
a o zmene
a doplnení
zákonov,potíže
v znení
neskoršíchúčastníků,
predpisov.má
In:určitý
JASPI
druhů finančních
trhů,
na nichž niektorých
se častěji vyskytují
s identifikací
[právní
informační
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SR [cit. 5.Problémy
8. 2012]. spojené
Dostupné
význam pro
možnost
postupného
zužování
kategorie
tzv. neviditelných.
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
s komplikacemi
při identifikaci klientů bank a jiných finančních institucí vyplývají mj.
 Zákon
č. 297/2008
Z. z., oa ochrane
pred
legalizáciou
príjmov
z trestnej dohod,
činnosti
z rozdílností
národních
zákonodárství
z omezené
možnosti
aplikace
mezinárodních
a o ochrane
pred financovaním
terorizmuo adůkladnou
o zmene a doplnení
niektorých
zákonov.
které zpřísňují
povinnosti
finančních institucí
identifikaci
svých klientů.
In: úlohu
JASPIpři
[právní
Ministerstvo
[cit. 5. 8.
2012].
Významnou
řešeníinformační
problému systém].
neviditelných
klientů spravedlivosti
mohou sehrát SR
především
velké,
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
systémověDostupné
významné
finanční instituce. V podkapitole „3.3 Zneužití identity v souvislosti se
 Zákon
č. 186/2009
Z. z.,ukazujeme
o finančnom
sprostredkovaní
poradenstve
zakládáním
bankovních
účtů“
riziko,
které hrozía finančnom
klientům při
využívánía o
zmene
a doplnení
niektorých
v znení neskorších
predpisov.
JASPI
podvodných
úvěrových
služeb
a dalších zákonov,
služeb nedůvěryhodných
subjektů,
které In:
realizují
[právní
informační
Ministerstvo
SR [cit.
8. 2012].trestných
Dostupné
identifikaci
klienta
na dálku.systém].
Tyto metody
byly v spravedlivosti
minulosti zneužity
ke 5.spáchání
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
činů, protiz:nimž
má tato podkapitola varovat.
 Федеральный Закон РФ «О страховании вкладом физических лиц в Российской
Další kapitolu budeme věnovat „4 Vnitřním nástrojům sloužícím k poznání klienta.“ Jimi
Федерации» от 23. 12. 2003 N 177-ФЗ.
rozumíme bankovní útvary compliance, útvary interního auditu, metody posuzování rizik dle
Risk
Approach a způsoby archivace dokumentů pro pozdější řízení. V podkapitole
8.3Based
Judikatura
 Decision Barnes & Anor v Black Horse Ltd [2011] EWHC 1416 (QB) (31 May 2011).
[online] British and Irish Legal Information Institute [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
5
Srov. zákon č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
z: terorizmu
<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/1416.html>.
financovaním
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. In: JASPI [právní informační systém].
Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>. Dále jen ,,SZAML.“

16218 Metoda
Metodaa ekonomické
a ekonomickélimity
limityregulace
regulacevevefinančním
finančnímprávu
právu
„4.1 Compliance
2000/46/ES, ve
útvary
zněnívpozdějších
bankovních
předpisů.
institucích“
In: EUR-lex
je věnována
[právní informační
pozornost systém].
útvarům
compliance,
Úřad pro
které publikace
tvoří relativně
Evropské
novou, unie
přesto[cit.
však 5.nesmírně
8. 2012].významnou
Dostupné součást
z: http://eurstruktury
všechlex.europa.eu/
současných bankovních institucí. Náplní práce compliance útvarů je především
zajišťování
souladu –Against
a to jak
souladu
činností
v rámci
instituce
 UN Convention
Illicit
Trafficveškerých
in Narcotic
Drugs probíhajících
and Psychotropic
Substances
s interními
předpisy, Convention).
tak souladu [online]
těchto World
interníchBank
předpisů
s externími
1988 (Vienna
[cit. 15.
9. 2012].regulatorními
Dostupné
požadavky
(zákony, vyhláškami regulátora atd.). O počátcích compliance lze (ve smyslu
z: <http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aml_czech.pdf>.
útvarovém)
hovořit
zhruba odČeské
80. letnárodní
20. století,
se poprvé
tzv. compliance
 Usnesení
předsednictva
rady kdy
č. 2/1993
Sb., objevují
o vyhlášení
LISTINY
officers
jakožto součástPRÁV
managementu
firmy a spolu
tím dochází
rovněž kpořádku
rozšířeníČeské
oblasti
ZÁKLADNÍCH
A SVOBOD
jako ssoučásti
ústavního
zájmurepubliky,
compliance
o oblast
etiky apředpisů.
ochrany In:
zákazníků.
V současnosti
klíčovou
roli
ve znění
pozdějších
ASPI [právní
informačníhrají
systém].
Wolters
v činnosti
compliance
automatizované
monitorovací systémy pro boj s legalizací výnosů
Kluwer
ČR [cit. 15.
9. 2012].
z trestné
činnosti.vlády
Podkapitola
„4.2republiky
Interní audit
jako nástroj
proti legalizaci
výnosů
z trestné
 Uznesenie
Slovenskej
č. 624/2007,
ktorým
sa schvaľuje
Koncepcia
činnosti“
se
zabývá
interním
auditem,
který
nemá
ve
všech
institucích
v
České
republice
ochrany klienta v oblasti finančných služieb, zabezpečenia finančného vzdelávania
stejnéa postavení.
Pro srovnání je uvedeno
interního
auditu
ve třechtrhu.
hlavních
regulácie sprostredkovateľskej
činnostipostavení
a poradenskej
činnosti
na finančnom
oblastech,
v nichž
se užívá.
Stav interního
auditu
ve finančních
institucích
je dobrý,
má svá
 Ústavný
zákon
460/1992
Zb., Ústava
Slovenskej
republiky,
v znení
neskorších
pravidla,
podložená
zákonem
č. informační
21/1992 Sb.
o bankách,
ve znění
pozdějších
novel
predpisov.
In: JASPI
[právní
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SR [cit.
a navazující
vyhláškou
České
národní banky. Z tohoto zákona vyplývá povinnost zřízení tzv.
5. 8. 2012].
Dostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
Výboru
pro audit,
to jako orgánu
rady.požadavcích
Činnost interního
audituvnitřních
v bance zásad,
podléhá
 Vyhláška
č. a281/2008
Sb., o dozorčí
některých
na systém
bankovnímu
České opatření
národní banky.
Pokud banka
– matka
má činnosti
sídlo v jiném
státě, pak
postupůdohledu
a kontrolních
proti legalizaci
výnosů
z trestné
a financování
otázkyterorismu,
přeshraničního
dohledu stejně
jako
otázky
realizacesystém].
interního
auditu
ve zněníbankovního
pozdějších předpisů.
In: ASPI
[právní
informační
Wolters
představují
nesnáze.
Tyto obtíže pomáhá řešit tzv. Basilejský výbor Banky pro
Kluwerurčité
ČR [cit.
15. 9. 2012].
mezinárodní
platby,
založený Sb.
již koncem
minulého
století guvernéry
centrálních
bank. Dále
 Vyhláška
č. 123/2007
o pravidlech
obezřetného
podnikání
bank, spořitelních
jsou vakapitole
konkrétnís zásady
aktuálně
v bankách.
Podkapitola
úvěrníchuvedeny
družstevhlavní
a obchodníků
cennými
papíry,uplatňované
ve znění pozdějších
předpisů.
In:
„4.3 Posuzování
rizik
dle
doporučení
FATF“
se
věnuje
doporučení
Finančního
akčního
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 5.8.2012].
výboru proti praní špinavých peněz, 6 mezinárodní organizace, která se zabývá vydáváním
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI
standardů a metodologie v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
terorismu. Bude zde nastíněno, jaký dopad má revize těchto doporučení, k níž došlo 15. února
 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI
2012 v oblasti tzv. Risk-Based Approach. Poslední podkapitola „4.4 Archivace dokumentů,
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
záznamů a dalších skutečností a její vztah k AML“ se věnuje způsobu získávání důkazů pro
 Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In:
pozdější zpracování v rámci opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Kapitola
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
upozorňuje na povinnosti správců osobních údajů, kteří stanovují způsoby zpracování
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
v dotčených případech, a upozorňuje na související praxi u kamerových záznamů a dosavadní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
aplikační praxi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 Zákon č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
informační
systém]. klienta
Wolters Kluwer
[cit. 5. 8.se2012].
V kapitole
„5 Jednání
a jeho ČR
ochrana“
budeme zabývat právní úpravou
související
klienta
z jinéhoosobních
pohledu.údajů,
V podkapitole
„5.1 Vybrané
aspekty
 Zákon sč.poznáním
101/2000 Sb.,
na ochranu
ve znění pozdějších
předpisů.
In:
právneho
spotrebiteľa
na finančnom
trhu“ seČR
zásada
„Poznej
svého klienta“ bude
ASPIpostavenia
[právní informační
systém].
Wolters Kluwer
[cit. 15.
9. 2012].
aplikovat
vzhledem
k jednání
k ochraně
klientazákona
– spotřebitele
a ke
 Zákon
č. 254/2004
Sb., oklienta,
omezenís přihlédnutím
plateb v hotovosti
a o změně
č. 337/1992
způsobům
ochrany
finančního
trhu.pozdějších
Cíl ochrany
spotřebitele
se liší[právní
od cíle
Sb., ojeho
správě
daní v arámci
poplatků,
ve znění
předpisů.
In: ASPI
opatření
proti legalizaci
výnosů Kluwer
z trestnéČR
činnosti.
instituty však finanční a úvěrové
informační
systém]. Wolters
[cit. 15.Oba
9. 2012].
instituce
musí
Podkapitola
„5.2 Systém trhu,
garancie
ochrany
vkladov“
 Zákon
č. aplikovat
256/2004 najednou.
Sb., o podnikání
na kapitálovém
ve znění
pozdějších
analyzuje
a komparuje
právní informační
aspekty fungování
systému Kluwer
ochrany
předpisů.
In: ASPI [právní
systém]. Wolters
ČRvkladů
[cit. 15.ve9.Slovenské
2012].
republice,
České
republice
a
Ruské
federaci.
Cílem
této
podkapitoly
bude
poukázat
na
rozdíly
 Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších
v právních
úpravách
vybraných
a pomocí
komparativního
přístupu
předpisů.
In: ASPI
[právnístátů
informační
systém].
Wolters Kluwer
ČRzkoumat
[cit. 15. a9.analyzovat
2012].
6

Financial Action Task Force (on Money Laundering). Dále jen „FATF“.

PoužitéÚvod
zdroje 19163
efektivitu
a vliv č.jednotlivých
institutů
na subjekty
bankovního
jejich klienty.
 Zákon
253/2008 Sb.,
o některých
opatřeních
proti systému
legalizacia výnosů
z trestné
Z daného činnosti
hlediska asefinancování
tak kapitolaterorismu,
zaměřuje ve
na základy
fungování předpisů.
systému ochrany
znění pozdějších
In: ASPIvkladů,
[právní
subjekty informační
systému garance
vkladů, ČR
jejich
systém].ochrany
Wolters Kluwer
[cit. identifikaci,
15. 9. 2012]. definici vkladu a na to
navazující
okruh č.
vkladatelů
garancesprávě
ochrany
vkladů.
Zahrnujevetaké
podkapitolu
 Zákon
456/2011jako
Sb.,i výšku
o Finanční
České
republiky,
znění
pozdějších
arační analýza
právních
aspektů
fungování
systému
garance
ochrany
vkladů
státech
předpisů.
In: ASPI
[právní
informační
systém].
Wolters
Kluwer
ČRve
[cit.
15. 9.střední
2012].
a východní
Evropy.
Podkapitola
„5.3 Právne
aspekty
diskontinuít
v účasti
starobnom
 Zákon
č. 89/2012
Sb., občanský
zákoník,
ve znění
účinném
k 1. 1. na
2014.
In: ASPI
dôchodkovom
sporení“
analyzuje
nález
Ústavného
súdu
republiky, ve kterém se
[právní
informační
systém].
Wolters
Kluwer
ČR Slovenskej
[cit. 15. 9. 2012].
Ústavný
kromě
jiného Z.
vyjadřoval
ke změně
starobního
důchodového
 súd
Zákon
č. 118/1996
z., o ochrane
vkladovobdobí
a o zmene
a doplnení
niektorých spoření
zákonov,
a osobníhov znení
rozsahu
starobníhopredpisov.
důchodového
spoření[právní
vyvolané
novelizacísystém].
předmětné
právní
neskorších
In: JASPI
informační
Ministerstvo
úpravy, a spravedlivosti
diskutuje jeho SR
implikace.
[cit. 5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 částí
Zákon
č. 483/2001
Z. z.,část,
o bankách
a o zmene
a doplnení
niektorých
v znení
Druhou
knihy
je zvláštní
jejíž kapitola
aplikuje
zásadu
„Poznej zákonov,
svého klienta“
neskoršíchfinančního
predpisov.
JASPI obecně.
[právní informační systém]. Ministerstvo
v dílčích oblastech
trhu aIn:
ekonomiky
spravedlivosti SR [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
Tvoří ji kapitola
Zásada Z.
„poznej
svého kontrole,
klienta“ vveznení
specifických
sektorech.“
Zákon č.„6128/2002
z., o štátnej
neskorších
predpisov. Kapitola
In: JASPI
ukazuje širší
souvislosti
poznání
klienta,
procesů
jednání
s
klientem
a
regulatorní
omezení
[právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné
V této části
je tedy nejprve zásada „Poznej svého klienta“ resp. „Poznej svého zákazníka“
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
aplikována
na investiční
služby
a investování
na kapitálovém
trhu.
Podkapitola
„6.1 a„Poznej
 Zákon
č. 43/2004
Z. z.,
o starobnom
dôchodkovom
sporení
a o zmene
doplnení
svého zákazníka“
a
investiční
poradenství
–
koncepce
vhodnosti“
se
z
celé
komplexní
oblasti,
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační
kterou lzesystém].
považovat za
základní předpoklad
naplnění řady
na8.pravidla
se
Ministerstvo
spravedlivosti
SR požadavků
[cit.
5.
2012]. jednání
Dostupné
zákazníkyz:(conduct
of business rules), věnuje pouze koncepci vhodnosti (suitability), a to
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
7
specificky
v souvislosti
s poskytováním
investičnínad
služby
podle § trhom
4 odst. a2opísm.
 Zákon
č. 747/2004
Z. z., o dohľade
finančným
zmenee) aZPKT,
doplnení
investičníniektorých
poradenství.
Nebudeme
zde tedy predpisov.
zabývat koncepcí
vhodnosti
případě
zákonov
v zneníse neskorších
In: JASPI
[právní vinformační
investičnísystém].
služby podle
§ 4 odst. 2 písm.
d) ZPKT, obhospodařování
zákazníka,
je-li
Ministerstvo
spravedlivosti
SR
[cit. majetku
15. 9. 2012].
Dostupné
jeho součástí
investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (dále jen
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
„assetmanagement“).
Některých
s povahou
vhodnosti
u této investiční
služby
Zákon č. 266/2005
Z. z.,srovnání
o ochrane
spotrebiteľa
pri finančných
službách
na však
diaľku
využijeme.
Pro
zjednodušení
a
zachování
náležité
obecnosti
textu
a
úvah
v
něm
obsažených
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI
budeme v[právní
této kapitole
mj. odhlížet
od kategorizace
zákazníků,
ze které
ZPKT
informační
systém].také
Ministerstvo
spravedlivosti
SR [cit.
5. 8. vychází
2012]. Dostupné
8
(zejména z:
§ <http://jaspi.justice.gov.sk>.
2a – 2d ZPKT) a dále od odchylek, které by mohly vyplynout z ustanovení tzv.
spotřebitelského
CílemZ.podkapitoly
„6.2
Investování
neziskových
organizací
na
 Zákon č.práva.
297/2008
z., o ochrane
pred
legalizáciou
príjmov z trestnej
činnosti
kapitálovém
trhu“ je pred
předestření
možných
problémů,
které ajsou
spojeny
s investováním
a o ochrane
financovaním
terorizmu
a o zmene
doplnení
niektorých
zákonov.
neziskových
organizací
na
kapitálovém
trhu.
Problémy
jsou
určeny
v
oblasti
samotné
In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012].
identifikace
klienta,z:dále
pak v poznání jeho rizikového profilu a rovněž v aktivech, do nichž
Dostupné
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
by neziskové
se zabývámea finančnom
specifiky nebankovních
 Zákonorganizace
č. 186/2009mohly
Z. z., investovat.
o finančnomDále
sprostredkovaní
poradenstve a o
poskytovatelů
platebních
služeb
v
podkapitole
„6.3
Nebankovní
poskytovatelé
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.platebních
In: JASPI
služeb a [právní
poznáníinformační
klienta.“ Poslední
podkapitola
„6.4
Inspirace
opatřeními
AML
v
systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. sektoru
Dostupné
bankovnictví
pro
jiné
subjekty“
zahrnuje
diskuzi
nad
aktuálními
problémy
a
nad
otázkami
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Kapitola uvádí náměty de lege
 Федеральный Закон РФ «О страховании вкладом физических лиц в Российской
ferenda a diskutuje potenciální dopad některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné
Федерации» от 23. 12. 2003 N 177-ФЗ.
činnosti, která jsou v současnosti využívána pouze v bankovnictví a v jiných odvětvích

8.3 Judikatura
7

 Decision Barnes & Anor v Black Horse Ltd [2011] EWHC 1416 (QB) (31 May 2011).

Srov. Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
[online] British and Irish Legal Information Institute [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 5. 10. 2012]. Dále jen „ZPKT.“
8
z: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/1416.html>.
Srov. KRUITHOF
M., GERVEN W. A Differentiated Approach to Client Protection: The Example of MiFID.
Ghent University Financial Law Institute Working Paper No. 2010-07, 2010.
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regulacevevefinančním
finančnímprávu
právu
finančního
2000/46/ES,
trhu – tento
ve znění
dopad
pozdějších
by mohlpředpisů.
nastat, pokud
In: EUR-lex
by se tato
[právní
opatření
informační
vztáhlasystém].
i na jiná
odvětví
Úřad
ekonomiky
pro publikace
a na jiné povinné
Evropské
osoby.
unie [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/
Jednotlivé výzkumné otázky budou následně shrnuty a vyhodnoceny v závěru, v němž budou
 UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
uvedeny také odkazy na relevantní kapitoly knihy.
1988 (Vienna Convention). [online] World Bank [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
<http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aml_czech.pdf>.
Knihaz:zachycuje
právní úpravu účinnou k 1. červenci 2012. S ohledem na složení autorského

Usnesení
předsednictva
Českédvojjazyčně,
národní radytj.č. v2/1993
LISTINY
kolektivu je kniha koncipována
českémSb.,a ovevyhlášení
slovenském
jazyce
ZÁKLADNÍCH
PRÁV
A
SVOBOD
jako
součásti
ústavního
pořádku
České
s dominantní českou částí.
republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 624/2007, ktorým sa schvaľuje Koncepcia
ochrany klienta v oblasti finančných služieb, zabezpečenia finančného vzdelávania
a regulácie sprostredkovateľskej činnosti a poradenskej činnosti na finančnom trhu.
 Ústavný zákon 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, v znení neskorších
predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit.
5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 Vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad,
postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 Vyhláška č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních
a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů. In:
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 5.8.2012].
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In:
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 Zákon č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 5. 8. 2012].
 Zákon č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. In:
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].

PoužitéÚvod
zdroje 21163
 Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném k 1. 1. 2014. In: ASPI
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 Zákon č. 118/1996 Z. z., o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo
spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 Zákon č. 483/2001 Z. z., o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo
spravedlivosti SR [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 Zákon č. 128/2002 Z. z., o štátnej kontrole, v znení neskorších predpisov. In: JASPI
[právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 Zákon č. 43/2004 Z. z., o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SR
[cit.
5. 8. 2012].
Dostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 Zákon č. 747/2004 Z. z., o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SR
[cit.
15. 9. 2012].
Dostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 Zákon č. 266/2005 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI
[právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 Zákon č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012].
Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 Zákon č. 186/2009 Z. z., o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI
[právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 Федеральный Закон РФ «О страховании вкладом физических лиц в Российской
Федерации» от 23. 12. 2003 N 177-ФЗ.

Obecná část

8.3 Judikatura
 Decision Barnes & Anor v Black Horse Ltd [2011] EWHC 1416 (QB) (31 May 2011).
[online] British and Irish Legal Information Institute [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
z: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/1416.html>.
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právu
2000/46/ES, ve znění pozdějších předpisů. In: EUR-lex [právní informační systém].
Úřad pro publikace
[cit. a5.opatření
8. 2012]. Dostupné
2 Legalizace
výnosů zEvropské
trestné unie
činnosti
proti ní z: http://eurBoj slex.europa.eu/
praním špinavých peněz představuje zásadní otázku pro velký počet společností,
 UNfinančních
Conventioninstitucí,
Againsthlavně
Illicit Traffic
Narcoticdobě
Drugs
and Psychotropic
Substances
zejména
bank. Vinposlední
je stále
obtížnější splnit
a vyhovět
1988
(Viennamezinárodního
Convention). regulatorního
[online] World
Bank
[cit. 15. 9.právním
2012]. požadavkům
Dostupné
rozsáhlé
soustavě
rámce
a souvisejícím
z: <http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aml_czech.pdf>.
a ve stejném
okamžiku také vyhovět požadavkům svých klientů. Sektor finančních služeb čelí
vážnému
poškození
svého jména
a velkýmrady
pokutám
v případě,
kdy dojdeLISTINY
k selhání
 Usnesení
předsednictva
České národní
č. 2/1993
Sb., o vyhlášení
nastaveného
kontrolníhoPRÁV
mechanismu.
Regulátoři
v současné
posuzujípořádku
jakékolivČeské
selhání
ZÁKLADNÍCH
A SVOBOD
jako
součástidobě
ústavního
v této republiky,
oblasti stále
vepřísněji.
znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
Cílem této kapitoly je naznačit základní právní rámec zaměřený na prevenci praní špinavých
 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 624/2007, ktorým sa schvaľuje Koncepcia
peněz a popsat blíže aktuální přístup bankovních institucí k této regulaci a zabývat se
ochrany klienta v oblasti finančných služieb, zabezpečenia finančného vzdelávania
možnými souvisejícími problémy. V kapitole bude rovněž popsán současný stav splnění
a regulácie sprostredkovateľskej činnosti a poradenskej činnosti na finančnom trhu.
všech KYC požadavků ze strany bankovních institucí („Know Your Customer Check,“
 Ústavný zákon 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, v znení neskorších
„KYC“). Zaměříme se na identifikaci totožnosti klienta podle druhu osoby, tedy rozdělení na
predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit.
osobu fyzickou a osobu právnickou.
5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 Vyhláška
č. 281/2008
Sb.,úseku
o některých
požadavcích
systém
vnitřních
zásad,
Základními
českými
předpisy na
opatření proti
legalizacina
výnosů
z trestné
činnosti
jsou
postupů
a
kontrolních
opatření
proti
legalizaci
výnosů
z
trestné
činnosti
a
financování
zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
terorismu,
ve znění pozdějších
předpisů. In:
ASPI [právní
informační
a financování
terorismu,
ve znění pozdějších
předpisů,
odkazovaný
jako systém].
ČZAML,Wolters
a zákon
Kluwer
ČR
[cit.
15.
9.
2012].
č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň
 Vyhláška
123/2007jsou
Sb. aplikována
o pravidlech
obezřetného
podnikání
bank, spořitelních
s těmito
českýmič. předpisy
přímo
účinná nařízení
Evropského
parlamentu
a úvěrních
družstev aze
obchodníků
s cennými
papíry, ve znění
pozdějších
In:do
a Rady
(ES) č. 1889/2005
dne 26. října
2005 o kontrolách
peněžní
hotovostipředpisů.
vstupující
ASPI [právní
systém].
Kluwer ČRpředpisů,
[cit. 5.8.2012].
Společenství
nebo informační
je opouštějící,
ve Wolters
znění pozdějších
a nařízení Evropského
parlamentu
(ES)Sb.,
č. 1781/2006
ze dne 15.
listopadu
2006 opředpisů.
informacích
plátci
 Zákon ač.Rady
40/1964
občanský zákoník,
ve znění
pozdějších
In: oASPI
doprovázejících
převodysystém].
peněžních
prostředků,
pozdějších
[právní informační
Wolters
Kluwerve
ČRznění
[cit. 15.
9. 2012].předpisů. Dílčí právní
otázky
týkající
se vnitřních
bank aobčanů,
dalších subjektů
konkretizovány
 Zákon
č. 83/1990
Sb.,pravidel
o sdružování
ve znění jsou
pozdějších
předpisů.ve
In:vyhlášce
ASPI
č. 281/2008
Sb.,
o
některých
požadavcích
na
systém
vnitřních
zásad,
postupů
a
kontrolních
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
9
opatření
protič.legalizaci
trestnéČeské
činnosti
a financování
terorismu.
 Zákon
283/1991výnosů
Sb., o zPolicii
republiky,
ve znění
pozdějších předpisů. In:
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
Nad rámec výše uvedených dokumentů můžeme vycházet z metodologických
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
a interpretačních dokumentů zveřejněných Českou národní bankou ve formě úředních
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
sdělení.10 Tyto dokumenty nejsou právně závazné, ale regulované subjekty včetně z nich
 Zákon
21/1992
Sb. odůvodně
bankách,
ve znění pozdějších
předpisů.
In: bude
ASPIrealizován
[právní
velmi
často č.
vychází,
neboť
předpokládají,
že dohled
nad nimi
informační
systém].úředními
Wolters sděleními.
Kluwer ČR [cit. 5. 8. 2012].
v souladu
s předchozími
 Zákon č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. In:
Legislativa
zakotvující
trestnostsystém].
praní špinavých
peněz vČR
České
je ve stavu, který je
ASPI [právní
informační
Wolters Kluwer
[cit.republice
15. 9. 2012].
ve velké
míře
souladu Sb.,
s FATF
standardy.
Je nutné
poznamenat,
že rozsah
činu
Zákon
č. v254/2004
o omezení
plateb
v hotovosti
a o změně
zákona trestného
č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
9
Srov. informační
vyhlášku č. 281/2008
o některých
požadavcích
na 15.
systém
vnitřních zásad, postupů a kontrolních
systém].Sb.,
Wolters
Kluwer
ČR [cit.
9. 2012].
opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. In:
 [právní
Zákoninformační
č. 256/2004
o Kluwer
podnikání
na15.kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších
ASPI
systém].Sb.,
Wolters
ČR [cit.
9. 2012].
10
Jsou předpisů.
vydávány i In:
v anglickém
jazyce,
jako
například
Official
Information
of
the
Czech
of 26
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer
ČR National
[cit. 15.Bank
9. 2012].
May 2009 on certain requirements for the system of internal principles, procedures and control measures
 Zákon
č. 69/2006
o provádění
mezinárodních
sankcí,
znění
pozdějších
against
the legitimisation
of the Sb.,
proceeds
of crime and financing
of terrorism.
[online]veČeská
národní
banka [cit.
předpisů.
In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
5. 10. 2012].
Dostupné
z: <http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/en/supervision_financial_market/legislation/money_la
undering/download/v_2009_08_21109560_en.pdf>.

Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření
Použité
proti
zdroje
ní 23163
praní špinavých
peněz
je zakotven
užším rozsahu,
než v proti
Úmluvě
Organizace
spojených
Zákon č.
253/2008
Sb., ov některých
opatřeních
legalizaci
výnosů
z trestné
11
národů proti
nedovolenému
obchodu
s omamnými
a psychotropními
látkami (90/611/EHS).
činnosti
a financování
terorismu,
ve znění
pozdějších předpisů.
In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
2.1 Právna
úprava prostriedkov proti legalizácii výnosov z trestnej
Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších
12
činnosti
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
Problematika
fungovania
nelegálneho
finančného
sa účinném
môže dotýkať
slovenskej
 Zákon
č. 89/2012
Sb., občanský
zákoník,systému
ve znění
k 1. 1.tiež
2014.
In: ASPI
ekonomiky.
Javom,
ktorý
túto
problematiku
umocňuje
a
dostáva
ho
do
kvalitatívne
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
nebezpečnejšej
je legalizácia
príjmov
z trestnej
činnosti
(ďalej niektorých
len „legalizácia“)
 Zákon roviny,
č. 118/1996
Z. z., o ochrane
vkladov
a o zmene
a doplnení
zákonov,
a financovanie
terorizmu,
prípadne
iných
subjektov
a
aktivít
ohrozujúcich
medzinárodný
mier
v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo
a bezpečnosť.
Legalizácia
trestnej
činnostiz:a<http://jaspi.justice.gov.sk>.
financovanie terorizmu sú hrozby,
spravedlivosti
SR príjmov
[cit. 5. 8.z2012].
Dostupné
ktorých eliminácia si vyžaduje dôkladné inštitucionálne a legislatívne opatrenia, a to rovnako
 Zákon č. 483/2001 Z. z., o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Medzinárodné spoločenstvo stupňuje snahy
neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo
o prijatie efektívnych krokov, ktoré zabezpečia účinnejšiu ochranu finančných systémov
spravedlivosti SR [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
(osobitne bankových)13 a umožnia koordinovaný postup celého spoločenstva proti ich
 Zákon č. 128/2002 Z. z., o štátnej kontrole, v znení neskorších predpisov. In: JASPI
zneužitiu na legalizáciu a financovanie terorizmu.
[právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
Na základe
týchto skutočností konštatujeme, že existuje výrazné úsilie medzinárodného
 Zákon
č. 43/2004 Z.postup
z., o starobnom
a o zmeneterorizmu.
a doplnení
spoločenstva
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zameraný dôchodkovom
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a financovaniu
niektorých
zákonov,
znení neskorších
predpisov.
In: JASPI
[právní
informační
Z týchto dôvodov
dôležitú
úlohuv zohrávajú
medzinárodné
dokumenty,
v ktorých
sa prejavuje
Ministerstvok uvedeným
spravedlivosti
SR javom.
[cit. Medzi
5. 8. 2012].
Dostupné
filozofia systém].
prístupu spoločenstva
negatívnym
najvýznamnejšie
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
dokumenty
s medzinárodnou pôsobnosťou, ktoré súčasne predstavujú východisko pre
 Zákon
č. úpravu,
747/2004patria
Z. z., najmä
o dohľade
nad finančným
a o zmene obchodu
a doplnení
slovenskú
právnu
Dohovor
OSN protitrhom
nedovolenému
niektorých
zákonov vlátkami,
znení neskorších
predpisov.
In: JASPI [právní
informační
s omamnými
a psychotropnými
Dohovor OSN
proti nadnárodnému
organizovanému
systém]. Rady
Ministerstvo
spravedlivosti
SRvyhľadávaní,
[cit.
15.zhabaní
9. 2012].
Dostupné
zločinu, Dohovor
Európy o praní
špinavých peňazí,
a konfiškácii
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
ziskov z trestnej
činnosti a 40 Financial Action Task Force (FATF). Z hľadiska Európskej
únie najdôležitejšie
dokumenty
smernica Európskeho
parlamentu
a Rady
Zákon č. 266/2005
Z. z., predstavujú
o ochrane spotrebiteľa
pri finančných
službách na
diaľku
2005/60/ES
26. októbra
2005niektorých
o predchádzaní
využívania
finančného predpisov.
systému na
a o zzmene
a doplnení
zákonov,
v znení neskorších
In:účely
JASPI
prania špinavých
peňazí a systém].
financovania
terorizmu
(ďalej lenSR
„Smernica
2005/60/ES“),
[právní informační
Ministerstvo
spravedlivosti
[cit. 5. 8. 2012].
Dostupné
smernica z:
Komisie
2006/70/ES z 1. augusta 2006, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
smernice
2005/60/ES,
pokiaľZ.idez., oovymedzenie
„politicky
exponovaná
 Zákon
č. 297/2008
ochrane predpojmu
legalizáciou
príjmov
z trestnejosoba“,
činnosti
technické akritériá
postupov
zjednodušenej
povinneja ostarostlivosti
vo vzťahu
ku klientovi
o ochrane
pred financovaním
terorizmu
zmene a doplnení
niektorých
zákonov.
a výnimkyIn:na
základe
činnosti
príležitostne alebo
veľmi
JASPI
[právnífinančnej
informační
systém].vykonávanej
Ministerstvo spravedlivosti
SR [cit.vo5. 8.
2012].
Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI
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Decision
19
Srov. čl. 1 ods. 4 Smernica 2005/60/ES a články 1 až 4 Rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV.
[online] British and Irish Legal Information Institute [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
20
Srov. Dôvodová správa k zákonu o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
z: terorizmu.
<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/1416.html>.
financovaním
21
Ďalej len ,,NOO“.
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[cit. 15.
9. 2012].
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taxatívny výpočet NOO by bol neúplný a ľahko by ho bolo možné v praxi obísť.
z: <http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aml_czech.pdf>.
 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY
Plnenie povinností ustanovených v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu predpokladá včasné odhalenie a ohlásenie
republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
NOO. Ťažisko vyhodnotenia, či ide o NOO, zostáva na povinných osobách (§ 5), ktoré najmä
Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
na základe svojich skúseností vo vzťahu k právnickým osobám a fyzickým osobám, s ktorými
 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 624/2007, ktorým sa schvaľuje Koncepcia
pripravujú alebo realizujú obchod (§ 9 písm. h)), posúdia, či je obvyklý alebo neobvyklý.
ochrany klienta v oblasti finančných služieb, zabezpečenia finančného vzdelávania
Pojem obchodná operácia definuje spojenie pojmov obchod a majetok, ktoré sú v zákone
a regulácie sprostredkovateľskej činnosti a poradenskej činnosti na finančnom trhu.
používané.22 Týmto spôsobom sa vyjadruje, že obchodom je aj operácia či nakladanie
 Ústavný zákon 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, v znení neskorších
s majetkom, ktoré klient vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet.
predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit.
5. 8. 2012].
Dostupné
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
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prichádzajú
styku so skutočnosťami,
resp.
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Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
terorizmu upravuje v slovenskom právnom poriadku nový pojem „politicky exponovaná
 Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In:
osoba“ (§ 6). Uvedený pojem je transpozíciou jeho definície zo Smernice 2005/60/ES
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
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15.
9.
2012].
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15.
9.
2012].
alebo povinné osoby majú dôvod domnievať sa, že takýto vzťah existuje.
 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
V druhej
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předpisů.
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systém].
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základná,mezinárodních
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69/2006jeSb.,
o provádění
znění pozdějších
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konkrétne
prípady,
kedy Wolters
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systém].
Kluwer ČR
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Srov. § 9 písm. a) a h) SZAML.

Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření
Použité
proti
zdroje
ní 27163
klientovi
základnú
due diligence)
jej rozsah,výnosů
ktorý povinná
 Zákon
č. starostlivosť
253/2008 Sb.,(customer
o některých
opatřenícha určuje
proti legalizaci
z trestné
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na základe
svojej kvalifikovanej
závislosti od
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znění vpozdějších
předpisů.
In: ASPI alebo
[právní
financovania
terorizmu.
informační
systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších
Okrem prípadov, kedy povinná osoba musí uplatniť základnú starostlivosť, sú rozlíšené
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
prípady, kedy musí identifikovať klienta a verifikovať takto získané údaje bez povinnosti
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném k 1. 1. 2014. In: ASPI
vykonať ďalšie úkony základnej starostlivosti. Keďže povinná osoba musí posudzovať
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
operácie klienta, tento je povinný poskytnúť jej informácie a doklady, ktoré môže povinná
 Zákon č. 118/1996 Z. z., o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
osoba použiť len na vykonanie príslušnej starostlivosti. Ustanovenie § 10 rozlišuje aj prípady,
v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo
kedy vzniká pre povinnú osobu povinnosť identifikovať klienta (§ 7) a verifikovať (§ 8) takto
spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
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5. 8.
2012].
Dostupné
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príslušných
údajov a dokladov. Pokiaľ úverová alebo finančná inštitúcia, ktorá má
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
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aleboZ.finančnej
inštitúcienad
údaje
a písomnétrhom
doklady
klientovi,
tieto
 od
Zákon
č. 747/2004
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neprevezme
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na zníženie
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zákonov
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predpisov.
JASPIrealizovať
[právní informační
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obchodnú
operáciu ani
založiť obchodný
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SRvzťah.
[cit.
15. 9. 2012].
Dostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
Za plnenie tretími stranami sa nepovažujú prípady zmluvných vzťahov povinných osôb
 Zákon č. 266/2005 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku
s externými poskytovateľmi služieb alebo s agentúrami, ktorí majú byť na základe zmluvy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI
považovaní za súčasť povinnej osoby.
[právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
Overenie z:
totožnosti
osoby, ktorá je oprávnená prevziať plnenie zo životného poistenia, sa
obvykle
pri uzatváraní
hocipred
je tam
uvedené. Overenie
však
 nevykonáva
Zákon č. 297/2008
Z. z.,zmluvy,
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legalizáciou
príjmov ztotožnosti
trestnej činnosti
musí byť dokončené
počas vyplatenia
poistného
plnenia.
a o ochranenajneskôr
pred financovaním
terorizmu
a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012].
Zjednodušená starostlivosť vymedzuje prípady, kedy povinná osoba nemusí vykonať
Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
základnú starostlivosť. Ide predovšetkým o klientov, ktorí sú tiež povinnými osobami
 Zákon č. 186/2009 Z. z., o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o
a o produkty, pri ktorých je len veľmi malá možnosť ich zneužitia na legalizáciu alebo
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI
financovanie terorizmu (§ 11). Výnimky zo základnej starostlivosti neznamenajú, že povinná
[právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné
osoba nemá žiadne povinnosti. Predovšetkým je povinná skúmať, či sú splnené podmienky na
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
uplatnenie zníženej starostlivosti (napr. v situácii, keď je klient prítomný, musí ho
 Федеральный Закон РФ «О страховании вкладом физических лиц в Российской
identifikovať a verifikovať takto získané údaje, pričom je povinná posudzovať, či je
Федерации» от 23. 12. 2003 N 177-ФЗ.
pripravovaný alebo vykonávaný obchod obvyklý (resp. neobvyklý). Zákon o ochrane pred
legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu ustanovuje
8.3 Judikatura
povinnosť
venovaťBarnes
osobitnú
pozornosť
zložitým,
nezvyčajne
 Decision
& Anor
v Blackvšetkým
Horse Ltd
[2011] EWHC
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(QB) (31obchodom,
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produktov,
[online] British and Irish Legal Information Institute [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
obchodovz:alebo
technologických noviniek.
<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/1416.html>.
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[cit. 15. na9. účely
2012]. identifikácie
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z: <http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aml_czech.pdf>.
 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY
Vo vzťahu k uvedeným skutočnostiam možno konštatovať pozitívnu skutočnosť, že plnenie
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České
niektorého z druhov starostlivosti umožňuje povinnej osobe zistiť NOO. Z týchto dôvodov
republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
povinná osoba svoju pozornosť zameriava na každé riziko legalizácie alebo financovania
Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
terorizmu, ktoré môže pri svojej činnosti identifikovať.
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doručuje oznamovateľovi, ktorý je oprávnený proti nemu podať sťažnosť. V prípade vydania
spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
uznesenia podľa § 199 Trestného poriadku, orgán činný v trestnom konaní upovedomí
 trestného
Zákon č.stíhania
483/2001
Z. z., o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
o začatí
oznamovateľa.
neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo
Finančná spravedlivosti
spravodajská jednotka
hlásenia
povinných
osôb
o NOO prijíma, eviduje, preveruje
SR [cit. 15.
9. 2012].
Dostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
a využíva
na plnenie
úloh ustanovených
jej zákonom
SR č.neskorších
171/1993 Z.
z., o Policajnom
 Zákon
č. 128/2002
Z. z., o štátnej
kontrole,NR
v znení
predpisov.
In: JASPI
zbore, v znení
neskorších
predpisov.
V
tejto
súvislosti
treba
zvýrazniť,
že
ohlasovanie
NOO
[právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné
finančnej z:spravodajskej
jednotke polícii nie je podľa § 17 ods. 6 SZAML obmedzené
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
zákonom
ustanovenou
povinnosťou
podľa
osobitných
predpisov,
ak
 Zákon
č. 43/2004
Z. z., ozachovávať
starobnom mlčanlivosť
dôchodkovom
sporení
a o zmene
a doplnení
tento zákon
neustanovuje
inak. Zákon
odlišnosť
v prípade
niektorých
zákonov,
v zneníustanovuje
neskoršíchurčitú
predpisov.
In: napr.
JASPI
[právníadvokátov
informační
a obhajcovsystém].
(pozri ďalšíMinisterstvo
text).
spravedlivosti
SR
[cit.
5. 8. 2012].
Dostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
V prípade hmotnoprávnych následkov upozorňujeme na možnosť trestnosti činu (skutku),
 Zákon č. 747/2004 Z. z., o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení
kvalifikovaného najmä ako prečin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 234 Trestného
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační
zákona), eventuálne ako prečin neoznámenia trestného činu (§ 340 Trestného zákona).
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SR
[cit.
15. 9. 2012].
Dostupné
Uvedeným trestným činom venujeme pozornosť v ďalšej časti nášho vystúpenia.
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
Zákon č. mlčanlivosti
266/2005 Z. oz.,ohlásenej
o ochrane
spotrebiteľa
Ad e)  Povinnosť
NOO
(§ 18) pri finančných službách na diaľku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI
Účel zákona
o informační
ochrane pred
legalizáciou
príjmov
z trestnej SR
činnosti
ochrane
pred
[právní
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
[cit. 5. a8.o2012].
Dostupné
financovaním
terorizmu by nebol splnený, ak by tento zákon pri predchádzaní legalizácie
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
a financovania terorizmu neupravoval povinnosť mlčanlivosti o ohlásenej NOO. Táto sa
 Zákon č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
vzťahuje voči tretím osobám, vrátane osoby, ktorej sa hlásenie týka. Nevzťahuje sa na
a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
informácie v rámci povinnej osoby, ak zamestnanec koná podľa pravidiel povinnej osoby,
In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012].
ktorými sú upravené postupy pri predchádzaní legalizácii a financovania terorizmu.
Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
Zamestnanec musí vedieť, komu môže v rámci povinnej osoby informácie o NOO poskytnúť.
 Zákon č. 186/2009 Z. z., o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o
Ak by sprístupnil informácie osobe, ktorá nie je na to určená povinnou osobou, došlo by
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI
k porušeniu mlčanlivosti. Povinná osoba úpravou ochrany informácií, ktoré sa môžu týkať
[právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné
NOO, určením informačného toku, ako aj ďalšími opatreniami zvyšuje ochranu
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
zamestnancov, ktorí sa podieľajú na zisťovaní NOO. Povinnosť mlčanlivosti majú aj
 Федеральный Закон РФ «О страховании вкладом физических лиц в Российской
zamestnanci kontrolných orgánov.
Федерации» от 23. 12. 2003 N 177-ФЗ.
Právna úprava v tomto zákone určuje, kedy Finančná spravodajská jednotka pozbaví povinnú
8.3 Judikatura
osobu povinnosti mlčanlivosti. Pri pozbavení mlčanlivosti sa prihliada na to, aby takýto
Decisionohroziť
Barnesopatrenia
& Anor vprijaté
Black na
Horse
Ltd [2011]
EWHC 1416alebo
(QB) financovaním
(31 May 2011).
postup nemohol
ochranu
pred legalizáciou
terorizmu.[online] British and Irish Legal Information Institute [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
z: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/1416.html>.

16232 Metoda
Metodaa ekonomické
a ekonomickélimity
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regulacevevefinančním
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V záujme
2000/46/ES,
účinnejšieho
ve znění
postupu
pozdějších
pri predchádzaní
předpisů. In:legalizácii
EUR-lex [právní
a financovania
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terorizmu
systém].sa
obmedzuje
Úřad zákaz
pro publikace
výmeny informácií
Evropskéo NOO
unie medzi
[cit. 5.podnikateľsky
8. 2012]. Dostupné
prepojenými
z: http://eurúverovými
alebo lex.europa.eu/
finančnými inštitúciami a tiež medzi povinnými osobami, ktoré sa spolupodieľajú na
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obchodnejAgainst
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výmena
informácií
umožňuje
 UN Convention
Illicit
Traffic in klienta.
NarcoticTakáto
Drugs and
Psychotropic
Substances
povinným
posudzovať
ako aj
ďalšie
povinné
1988osobám
(Viennaefektívnejšie
Convention).
[online] obchody
World klienta,
Bank [cit.
15.upozorniť
9. 2012].
Dostupné
osobyz:na
identifikované riziká. Zároveň zákon ustanovuje, že povinné osoby si môžu
<http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aml_czech.pdf>.
poskytovať
informácie
aj bez súhlasu
osôb
18 ods.Sb.,
9 SZAML).
 Usnesení
předsednictva
České dotknutých
národní rady
č. (§2/1993
o vyhlášení LISTINY
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České
Vzhľadom na skutočnosť, že štátnym orgánom, ktoré plnia úlohy na úseku ochrany ústavného
republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, sú poskytované informácie získané podľa
Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
tohto zákona, osobitne je upravená aj ich povinnosť zachovávať mlčanlivosť o poskytnutých
 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 624/2007, ktorým sa schvaľuje Koncepcia
informáciách a podkladoch od Finančnej spravodajskej jednotky.
ochrany klienta v oblasti finančných služieb, zabezpečenia finančného vzdelávania
a regulácie
činnosti a mlčanlivosti,
poradenskej činnosti
finančnom
Závažnosť,
akú sprostredkovateľskej
zákon priznáva povinnosti
možnonavyvodiť
aj trhu.
z úpravy
 Ústavný zákon
460/1992
Zb., Ústava
Slovenskej
republiky,
v znení
neskorších
sankcionovania
v prípade
jej porušenia.
Ustanovenie
§ 32 ods.
1 SZAML
umožňuje
takéto
predpisov.
[právnízainformační
systém].
SRprípade
[cit.
konanie
posúdiť In:
akoJASPI
priestupok,
ktorý možno
uložiťMinisterstvo
pokutu do 3spravedlivosti
319,39 eur. V
5. 8. 2012].
Dostupné zo
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
porušenia
tejto povinnosti
strany právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
ktoré
je posúdené
iný správny
je Finančná
spravodajská
jednotka
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uložiť
 Vyhláška
č. ako
281/2008
Sb., odelikt,
některých
požadavcích
na systém
vnitřních
pokutupostupů
do 99.581,79
eur. opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
a kontrolních
terorismu, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
S povinnosťou mlčanlivosti súvisí aj spracovanie a uchovávanie údajov (§ 19). Povinná
Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
osoba môže získavať osobné a iné údaje, ktoré sú potrebné na vykonanie príslušnej
 Vyhláška č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních
starostlivosti, len v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů. In:
neskorších predpisov. Z tohto dôvodu je v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 5.8.2012].
z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu určený rozsah osobných údajov,
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI
účel ich spracúvania, ako aj okruh dotknutých osôb.24
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 Zákonzískavaných
č. 83/1990 Sb.,
o sdružování údajov
občanů,umožňuje
ve znění pozdějších
předpisů.
In: ASPI
Množstvo
a uchovávaných
v dostatočnom
rozsahu
spätne
[právní informační
Kluwer
ČR [cit.
15. 9.prípadného
2012]. trestného konania.
zadokumentovať
obchodysystém].
a získaťWolters
tak listinné
dôkazy
na účely
 Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In:
V odôvodnených
Finančná
jednotka
ASPI [právníprípadoch
informačnímôže
systém].
Woltersspravodajská
Kluwer ČR [cit.
15. 9. uložiť
2012]. povinnej osobe
povinnosť uchovávať určené údaje a doklady aj dlhšie než 5 rokov. Zmyslom tejto úpravy je
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
zabrániť zničeniu listinných dôkazov. Povinnosť uchovávať v stanovených lehotách potrebné
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
údaje a písomné doklady nezaniká pre podnikateľa ani vtedy, keď prestane byť povinnou
 Zákon č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
osobou.
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 5. 8. 2012].
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Kluwer ČR [cit.Z 15.
9. 2012].
v zákone vyplýva povinnosť uvedený program vypracovať písomne, pričom musí byť
 Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších
prístupný príslušným zamestnancom povinnej osoby.
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
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Viacej v podkapitole „4.4 Archivace dokumentů, záznamů a dalších skutečností a její vztah k AML.“
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 Decision Barnes & Anor v Black Horse Ltd [2011] EWHC 1416 (QB) (31 May 2011).

Pozri tiež ČUNDERLÍK, Ľ. 2.1.1 Požiadavky na personálnu a funkčnú organizáciu banky. In: SIDAK, M.,
[online] British and Irish Legal Information Institute [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
DURAČINSKÁ, M. a kol. Finančné právo. Praha: C. H. Beck, 2012. V tlači.
26
<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/1416.html>.
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předpisů.
na potírání
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stanovená mezinárodními smlouvami jsou platná pro všechny.
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představují
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ved%20February%202012%20reprint%20March%202012.pdf>.
28
29

Tzv. ”beneficial owner”.
Srov. §4 odst. 5 ČZAML.
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8.3 Judikatura
právnických osob.31
 Decision Barnes & Anor v Black Horse Ltd [2011] EWHC 1416 (QB) (31 May 2011).
[online] British and Irish Legal Information Institute [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
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UK, 2004, s. 76.
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súkromno-právnej
a
úvěrních
družstev
a
obchodníků
s
cennými
papíry,
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podstát
prostredníctvom
rozhodovacej
praxe
orgánu
dohľadu
(v
rozhodnutí
sa
definuje
 Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších
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Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření
Použité
proti
zdroje
ní 49163
skutok,
by č.
bolo
možné generalizovať
a premietnuť
do zákona).
Bol by to
jasný zsignál
 ktorý
Zákon
253/2008
Sb., o některých
opatřeních
proti legalizaci
výnosů
trestné
pre finančný
trh, ako
sa správať terorismu,
a aké konanie
je tolerované.
súvislosti
činnosti
a financování
ve nie
znění
pozdějších V
předpisů.
In:s churningom
ASPI [právní
boli už napríklad
formulované
aj prvé teoretické
úvahy
o potrebe
objektívnej zodpovednosti.72
informační
systém]. Wolters
Kluwer ČR
[cit. 15.
9. 2012].
 Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších
Za potrebné považujeme teda vymedziť kvalifikovanú skutkovú podstatu, z ktorej by bolo
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
zrejmé, aké konanie je zakázané. Za vzor môžu poslúžiť skutková podstata insider tradingu
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném k 1. 1. 2014. In: ASPI
(obchodovanie zasvätenej osoby) alebo skutková podstata trhovej manipulácie ako dvoch
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
foriem zneužitia kapitálového trhu. Tieto konania sú pomerne zložité a ťažko dokázateľné, no
 Zákon č. 118/1996 Z. z., o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vzhľadom na ich možný signifikantný vplyv na trh sú regulované už európskou právnou
v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo
úpravou (smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/6/ES z 28. januára 2003
spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu)
 Zákon č. smernice)
483/2001 Z.
o bankách
o zmene aimplementácie
doplnení niektorých
zákonov,
v znení
a jej vykonávacie
a vz.,dôsledku
jejanáslednej
aj národnou
právnou
neskorších §predpisov.
In: aJASPI
[právní o cenných
informační
systém]. Ministerstvo
úpravou (ustanovenia
131a až § 132d
§ 132m zákona
papieroch).
spravedlivosti SR [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
Pokiaľ ideZákon
o stavbu
a štruktúru
sankčných
finančnom
trhu,predpisov.
na Slovensku
sú
č. 128/2002
Z. z.,
o štátnejustanovení
kontrole, vna
znení
neskorších
In: JASPI
v zásade jednotne
a homogénne
upravené
pre jehospravedlivosti
jednotlivé sektory
odDostupné
českej
[právní informační
systém].
Ministerstvo
SR [cit.(narozdiel
5. 8. 2012].
právnej úpravy).
Ako som už uviedol, jednou z ich nevýhod je ich všeobecnosť. Preto ako
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
alternatíva
vytvoreniu
novýchZ.skutkových
podstátdôchodkovom
hmotno-právnych
deliktov
a ich doplneniu
 Zákon
č. 43/2004
z., o starobnom
sporení
a o zmene
a doplnení
do súčasnej
právnej
úpravy
je
na
mieste
reflexia
nad
možnosťou
kreácie
jedného
kódexu
pre
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační
sankcionovanie
subjektov
finančnéhospravedlivosti
trhu. To si všakSR
vyžaduje
širokého
tímu
systém].
Ministerstvo
[cit. vytvorenie
5. 8. 2012].
Dostupné
odborníkov,
ktorý by na seba prevzal bremeno takejto „rekodifikácie“ a vytvoril katalóg
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
deliktov
príslušnou
klasifikáciou.
 sZákon
č. 747/2004
Z. z., o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační
d) Problém preskúmateľnosti rozhodnutia
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SR
[cit.
15. 9. 2012].
Dostupné
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
Možnosti z:
preskúmania
prvostupňového ako aj druhostupňového rozhodnutia orgánu dohľadu
 Zákon
Z. z., §o32
ochrane
finančných službách
na diaľku
vymedzuje
ZDFTč.v266/2005
ustanoveniach
a § 33.spotrebiteľa
Preskúmaniepri
neprávoplatného
rozhodnutia
sa
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov,
v znení
neskorších
predpisov.
In: JASPI
realizuje jednak
na druhom
stupni
(Banková
rada NBS)
v rámci
rozhodovania
o opravnom
[právní
informační
systém].
Ministerstvo
SR [cit.
5. 8. 2012].
prostriedku,
jednak
v osobitnom
konaní
o protestespravedlivosti
prokurátora pred
Bankovou
radouDostupné
NBS.
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
Právoplatné
rozhodnutie je možné preskúmať z podnetu Bankovej rady NBS alebo iného
podnetu,
to do troch
rokov odZ.právoplatnosti
Ďalej je zákonnosť
právoplatných
 aZákon
č. 297/2008
z., o ochranerozhodnutia.
pred legalizáciou
príjmov z trestnej
činnosti
rozhodnutía opreskúmateľná
Najvyšším súdom
SRa alebo
v osobitnom
konaní o proteste
ochrane pred financovaním
terorizmu
o zmene
a doplnení niektorých
zákonov.
prokurátora
pred Bankovou
radou NBS.
Banková
rada spravedlivosti
NBS rozhoduje
bez 5.pomoci
In: JASPI
[právní informační
systém].
Ministerstvo
SR [cit.
8. 2012].
akejkoľvek
rozkladovej
komisie, ako je to napríklad u ministerstiev. Absencia rozkladovej
Dostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
komisie
bankovej
rade pritom
máoosobitný
význam
najmä v konaní
o protesteporadenstve
prokurátora.a o
 pri
Zákon
č. 186/2009
Z. z.,
finančnom
sprostredkovaní
a finančnom
V zmysle zmene
ustanovenia
§ 32 ods.
6 ZDFT banková
rozhoduje
o proteste
prokurátora
a doplnení
niektorých
zákonov,rada
v znení
neskorších
predpisov.
In: proti
JASPI
rozhodnutiu
Národnej
banky systém].
Slovenska,
tj. vždy, bez
ohľadu na to,
ide o5.právoplatné
alebo
[právní
informační
Ministerstvo
spravedlivosti
SRči[cit.
8. 2012]. Dostupné
neprávoplatné
rozhodnutie, alebo o rozhodnutie bankovej rady alebo rozhodnutie prvého
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
stupňa (útvar
dohľadu nad
finančným
trhom NBS).вкладом
Na konanie
o protesteлиц
prokurátora
sa
Федеральный
Закон
РФ «О страховании
физических
в Российской
pritom vzťahujú
zásadyотv23.
ustanoveniach
§ 22, § 23, § 24 a § 27 zákona č. 153/2001 Z. z.,
Федерации»
12. 2003 N 177-ФЗ.
o prokuratúre, v znení neskorších predpisov. Podľa ustanovenia § 12 ods. 1 ZDFT na konanie
8.3Národnou
Judikatura
pred
bankou Slovenska sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,

Decision
Barnes
& Anor vsaBlack
Horse Ltd komisii),
[2011] EWHC
1416 (QB)
(31 May
2011).
tj. správny poriadok
(zmieňujúci
o rozkladovej
na ktorého
aplikáciu
v prípade
and Irish Legal
Information
Institute
[cit. §15.279.ods.
2012].
Dostupné
konania o[online]
rozkladeBritish
proti rozhodnutiu
o proteste
prokurátora
odkazuje
1 písm.
c)
z: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/1416.html>.
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16250 Metoda
Metodaa ekonomické
a ekonomickélimity
limityregulace
regulacevevefinančním
finančnímprávu
právu
zákona
2000/46/ES,
č. 153/2001
ve znění
Z. z., pozdějších
o prokuratúre
předpisů.
v zneníIn:neskorších
EUR-lex [právní
predpisov.
informační
Obdobne
systém].
možno
vylúčiť
Úřad
aplikáciu
pro ustanovenia
publikace Evropské
§ 27 ods. 1unie
písm. [cit.
a) tohto
5. 8.
zákona,
2012].ktoré
Dostupné
sa zmieňuje
z: http://euro orgánoch
rozhodujúcich
lex.europa.eu/
v prípade, ak príslušný orgán nevyhovie protestu prokurátora alebo mu
vyhovie
čiastočne Against
a ktoré sa
zmieňuje
komisii,
to dikcia
§ 32 ods.
 UNiba
Convention
Illicit
Trafficoinrozkladovej
Narcotic Drugs
andnakoľko
Psychotropic
Substances
6 ZDFT
neumožňuje.
V oboch prípadoch
bola zabezpečená
rozhodnutí
1988
(Vienna Convention).
[online]by World
Bank [cit. preskúmateľnosť
15. 9. 2012]. Dostupné
nezávislým
poradným orgánom – rozkladovou komisiou, ktorá by vypracovala rozhodnutie
z: <http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aml_czech.pdf>.
o proteste
pre vedúceho
orgánuČeské
verejnej
moci –rady
v našom
prípade
guvernéra
NBS.LISTINY
No znenie
 Usnesení
předsednictva
národní
č. 2/1993
Sb.,
o vyhlášení
§ 32 ZÁKLADNÍCH
ods. 6 ZDFT PRÁV
nepočítaA s vytváraním
rozkladovej
s rozhodovacou
SVOBOD jako
součásti komisie
ústavníhoanipořádku
České
právomocou
guvernéra.
že v každej
protestu
banková
republiky,
ve zněníSkutočnosť,
pozdějších předpisů.
In:veci
ASPI
[právníprokurátora
informační rozhoduje
systém]. Wolters
rada kolektívne,
Kluwer ČRmožno
[cit. 15.považovať
9. 2012]. za porušenie princípu objektívnosti rozhodovania, keďže
v tej
veci koná
tenSlovenskej
istý orgán. republiky
V súvislosti
obmedzeným
počtom
členov bankovej
rady
 istej
Uznesenie
vlády
č. s624/2007,
ktorým
sa schvaľuje
Koncepcia
na 5 aochrany
vzhľadom
na
jej
zloženie
(guvernér,
dvaja
viceguvernéri,
ostatní
dvaja
členovia,
ktorí
klienta v oblasti finančných služieb, zabezpečenia finančného vzdelávania
sú právnymi
laikmi)
je tu veľmi obmedzený
na kvalifikované
rozhodovanie,
a regulácie sprostredkovateľskej
činnostipriestor
a poradenskej
činnosti naprávne
finančnom
trhu.
preto
by
vytvorenie
rozkladovej
komisie
bolo
prínosom
(napríklad
podľa
vzoru
rozkladovej
 Ústavný zákon 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, v znení neskorších
komisie
bývaléhoIn:
Úradu
pre[právní
finančný
trh).
predpisov.
JASPI
informační
systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit.
5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
Samostatným procesným problémom je existencia nejednotnej právnej úpravy subjektívnych
 Vyhláška lehôt
č. 281/2008
Sb., o uloženie
některých
požadavcích
na systém
a objektívnych
na právoplatné
sankcie.
Keďže tieto
lehoty vnitřních
prikazujú zásad,
konanie
postupů
a
kontrolních
opatření
proti
legalizaci
výnosů
z
trestné
činnosti
a
financování
ukončiť právoplatným rozhodnutím v ich rozpätí, je potrebné predvídať prvostupňovým
terorismu,
znění pozdějších
předpisů.
In: ASPI
[právní
informační
systém].
Wolters
orgánom
podanieveopravného
prostriedku,
o ktorom
sa bude
musieť
osobitne
rozhodnúť,
čo si
Kluwer
ČR
[cit.
15.
9.
2012].
vyžiada ďalší čas, ktorý nesmie presiahnuť subjektívnu a objektívnu lehotu. Pritom procesne
 Vyhláška
č. 123/2007
Sb. oprekročiť
pravidlech
obezřetného
platí,
že subjektívna
lehota nesmie
objektívnu
lehotu.podnikání bank, spořitelních
a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů. In:
2.4.3 ASPI
Zhrnutie
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 5.8.2012].
V kapitole
identifikovali
a podrobne
analyzovali
problémy
vyvodzovania
Zákonsme
č. 40/1964
Sb., občanský
zákoník,
ve znění
pozdějších
předpisů. In:finančnoASPI
právnej
zodpovednosti
na
finančnom
trhu.
Ide
prevažne
o
nedostatky
hmotno-právnych
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
ustanovení
regulujúcich
finančný
Súčasne sme
vybrali
 Zákonvč.právnych
83/1990 predpisoch,
Sb., o sdružování
občanů,
ve zněnítrh.
pozdějších
předpisů.
In:niektoré
ASPI
inovatívne
spôsoby
správania
subjektov
finančného
trhu,
ktoré
možno
za
splnenia
zákonných
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
predpokladov
za protiprávne
v súkromnom
aj ve
verejnom
práve. Aplikovali
sme
 Zákon č.považovať
283/1991 Sb.,
o Policii České
republiky,
znění pozdějších
předpisů.
In:je
v kontexte
finančného systém].
spotrebiteľa
hovoríme
nekalej
nekalých obchodných
ASPIochrany
[právní informační
Wolters
Kluwero ČR
[cit. súťaži,
15. 9. 2012].
praktikách
správnych
na finančnom
trhu. Stavba
a štruktúra
sankčných
 Zákona č.
563/1991deliktoch
Sb., o účetnictví,
ve znění
pozdějších
předpisů.
In: ASPIustanovení
[právní
na finančnom
trhu
na
Slovensku
je
v
zásade
jednotná
pre
jeho
jednotlivé
sektory
(narozdiel
od
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
českej
právnejč. úpravy).
 Zákon
21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 5. 8. 2012].
 Zákon č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. In:
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].

Hospodářská a finančníPoužité
kriminalita
zdroje 51163
 Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
73 pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
3 Hospodářská
a finanční
kriminalita
činnosti a financování
terorismu,
ve znění
informační
ČR [cit.
15. 9. 2012].legalizace výnosů z trestné
V projektu
„Zvýšení systém].
účinnostiWolters
postupůKluwer
a opatření
při odhalování
činnosti
zamezení
financování
strukturČeské
v sektoru
poskytovatelů
 aZákon
č. 456/2011
Sb.,zločineckých
o Finanční správě
republiky,
ve zněnífinančních
pozdějších
služeb“ jepředpisů.
možné In:
takéASPI
sledovat
publikace
a informace,
které jsou
dostupné
které
nově
[právní
informační
systém]. Wolters
Kluwer
ČR [cit.a 15.
9. 2012].
vznikají.
pojmem
hospodářská
se setkáváme
stále účinném
častěji. k 1. 1. 2014. In: ASPI
 SZákon
č. 89/2012
Sb., kriminalita
občanský zákoník,
ve znění
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
Hospodářská kriminalita patří k nejvýznamnějším faktorům, které nepříznivě ovlivňují
 Zákon č. 118/1996 Z. z., o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
současné podnikání. Proto je zcela evidentní, že je důležité s hospodářskou kriminalitou
v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo
bojovat. V této kapitole definujeme hospodářskou kriminalitu a její rysy, dále pak příčiny,
spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
které napomáhají vzniku hospodářské kriminality.
 Zákon č. 483/2001 Z. z., o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
predpisov.
In: JASPI
[právní zabývají
informační
systém].
Z pohleduneskorších
teorie i praxe
se hospodářskou
kriminalitou
Chmelík,
Hájek Ministerstvo
a Nečas,74
SR [cit. 15.
9. 2012].
Dostupnéhospodářské
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
kteří řešíspravedlivosti
základní teoretickou
otázku
definování
kriminality, ekonomické
 Zákon
č. 128/2002
Z. z., ovztahu
štátnejmezi
kontrole,
znení neskorších
In: JASPI
a finanční
kriminality
a vzájemného
nimi. vStěžejním
obsahempredpisov.
jejich publikace
je
[právní rozbor
informační
systém].
Ministerstvoekonomické
spravedlivosti
SR [cit. 5.
8. 2012]. Dostupné
proto teoretický
a definice
hospodářské,
a finanční
kriminality
a jejich
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
vzájemnýz:vztah,
dále se v ní autoři zabývají otázkou forem odčerpávání zločineckého zisku
(výnosů
trestnéč.činnosti).
dávají příklad
činnosti zločineckých
organizací
při
 zZákon
43/2004 Modelově
Z. z., o starobnom
dôchodkovom
sporení a o zmene
a doplnení
legalizaci niektorých
výnosů a základní
na jejich
řešení.predpisov.
Tento proces
označován
teorie
zákonov,návod
v znení
neskorších
In: je
JASPI
[právníjako
informační
posloupnosti
investování
prostředků. spravedlivosti
Další oblastí, která
odborné5. publikaci
je
systém].
Ministerstvo
SR je v[cit.
8. 2012]. řešena,
Dostupné
vztah ekonomické
kriminality a organizovaného zločinu, protože s ekonomickou
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
a hospodářskou
kriminalitou
souvisínad
i organizovaný
zločin. aTen
je již relativně
 Zákon č. 747/2004neoddělitelně
Z. z., o dohľade
finančným trhom
o zmene
a doplnení
stálým fenoménem
trestné
činnosti
páchané
i
v
ČR
a
vysokým
tempem
nabývá
na
důraznosti.
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SR
[cit.
15. 9. 2012].
Dostupné
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první ZÁKLADNÍCH
stránce uvedenéhoPRÁV
vzájemného
vztahu, na jako
jehož základě
v bankovnictví
A SVOBOD
součástivzniká
ústavního
pořádku důvěra.
České
republiky,
ve zněníbanky
pozdějších
předpisů.
ASPI část
[právní
informační
systém]. Wolters
Identifikace
zákazníka
představuje
jenIn:malou
rozsáhlé
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16262 Metoda
Metodaa ekonomické
a ekonomickélimity
limityregulace
regulacevevefinančním
finančnímprávu
právu
ve zněníchování
pozdějších
předpisů.
In:avoidance).
EUR-lex [právní informační systém].
 2000/46/ES,
omezení rizikového
(risky
behaviour
Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné z: http://eurTyto lex.europa.eu/
komponenty jsou téměř ortogonální, což způsobuje, že se u spotřebitelů projevuje
tendence
rozhodnout Against
se jen pro
jediný
z uvedených
nezajímají Substances
je však jiné
 UN Convention
Illicit
Traffic
in Narcoticprvků
Drugschování;
and Psychotropic
komponenty.
V důsledku
této jednostrannosti
chování
spotřebitelů
vážné
mezery
1988 (Vienna
Convention).
[online] World
Bank
[cit. 15. vznikají
9. 2012].
Dostupné
v celkovém
systému, který je má chránit proti zcizování identity a podvodům. Při poučování
z: <http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aml_czech.pdf>.
a přesvědčování spotřebitelů finančních služeb proto je nutno usilovat o to, aby si spotřebitelé
 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY
uvědomili, že při ochraně své identity proti jejímu zcizení a proti podvodům se musí naučit
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České
využívat všech výše uvedených složek chování a tím minimalizovat případná rizika a ztráty.
republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
ČR [cit.
15. 9. 2012].
3.2.1 Kluwer
Charakter
finančních
trhů a některé překážky spojené s identifikací
 Uznesenie
vlády
Slovenskej
republiky č. 624/2007, ktorým sa schvaľuje Koncepcia
účastníků
ochrany
klienta
v oblasti
finančných
služieb,
finančného
vzdelávania
Finanční
trhy tvoří
složitý,
bohatě
strukturovaný
celekzabezpečenia
vztahů. Jednotlivé
tržní segmenty
mají
a
regulácie
sprostredkovateľskej
činnosti
a
poradenskej
činnosti
na
finančnom
trhu.
kromě společných rysů, jimiž jsou spojovány v celek, i řadu specifických rysů, jimiž se
 Ústavný
zákon
Slovenskej
v znení segmenty
neskoršíchse
navzájem
odlišují.
Tyto460/1992
specifickéZb.,
rysyÚstava
například
spočívají vrepubliky,
tom, že jednotlivé
In: JASPI
[právní nástrojů),
informačníco
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SR [cit.
liší copredpisov.
do produktů
(investičních
do typu
a počtu účastníků,
svou rozdílnou
5. 8. 2012]. způsobem,
Dostupné z:jakým
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
transparentností,
fungují, a nepochybně i významem, který mají. Soudobé

Vyhláška
č.
281/2008
Sb.,
o
požadavcích
na systém
vnitřních (zejména
zásad,
finanční trhy jsou dynamické; dnešní některých
vysoká volatilita
některých
jejich segmentů
postupů a derivátů)
kontrolních
opatření
legalizaci
trestnérizikům.
činnosti a financování
trhu finančních
je vyšší
než proti
v minulosti,
cožvýnosů
vede k zvyšším
terorismu, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
Finanční
trhy ČR
jsou[cit.
vystaveny
nebezpečí různých druhů nelegální činnosti. Neviditelní klienti
Kluwer
15. 9. 2012].
bank
i jiných č.institucí
finančního
trhu, obvykle
dobře podnikání
znalí specifických
podmínek
 Vyhláška
123/2007
Sb. o pravidlech
obezřetného
bank, spořitelních
existujících
na jednotlivých
tržních segmentech,
umějí ve
těchto
ve In:
svůj
a úvěrních
družstev a obchodníků
s cennými papíry,
zněnízvláštností
pozdějšíchvyužít
předpisů.
prospěch.
k tomu, žesystém].
míra regulace
tržních
segmentů finančních trhů
ASPIVzhledem
[právní informační
Woltersjednotlivých
Kluwer ČR [cit.
5.8.2012].
dodnes není stejná, a stejnou není ani míra transparentnosti jednotlivých segmentů, lze
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI
předpokládat, že půda pro nelegální činnosti na některých dílčích trzích je lepší než na jiných.
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 možnost
Zákon č.
83/1990 Sb.,
o sdružování
občanů,
ve znění
pozdějších
předpisů.
In:které
ASPIlze
Pro
postupného
omezování
nelegálního
působení
účastníků
finančních
trhů,
informační
Wolters má
Kluwer
ČR specifických
[cit. 15. 9. 2012].
zařadit[právní
do kategorie
tzv.systém].
neviditelných,
znalost
rysů jednotlivých tržních
 Zákonznačný
č. 283/1991
Sb.,I okdyž
Policii
republiky,
znění pozdějších
předpisů.
In:
segmentů
význam.
se České
tato stať
zabývávepředevším
bankovním
sektorem
ASPI [právní
Wolters
Kluwer
ČR [cit.
15. 9. 2012].
a bankovními
trhy, informační
nebude od systém].
věci určité
odbočení:
stručně
se zmíníme
o některých druzích
 vyznačujících
Zákon č. 563/1991
Sb.,transparentností
o účetnictví, vea znění
pozdějších
předpisů.
In:lze
ASPI
[právní
trhů,
se nižší
nižší mírou
regulace;
u nich
předpokládat
informačnípro
systém].
Wolters
Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
více příležitostí
nelegální
činnosti.
 Zákon č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
Z hlediska
tématu,systém].
jímž seWolters
zde zabýváme,
informační
Kluwer je
ČRúčelné
[cit. 5.rozlišovat
8. 2012].zejména legální trhy od trhů na
hranici legálnosti až po zjevně nelegální trhy. Problém neviditelných klientů bank se týká
 Zákon č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. In:
především legálních trhů. Na legální trhy se snaží pronikat majitelé finančních aktiv (hlavně
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
hotových peněz), získaných z činností na různých finančních trzích, kteří plně nemohou
 Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992
prokázat původ těchto aktiv, neboť může být na hraně zákona.
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
informační
systém].
Kluwer ČR
[cit.své
15.„barvy“
9. 2012].
Některé
druhy trhů
bývají Wolters
také označovány
podle
jako černé (black market), šedé
 Zákon
256/2004
Sb., o market).
podnikání„Černý“
na kapitálovém
trhu, ve sznění
pozdějších
(gray
market)č. nebo
bílé (white
trh bývá spojován
tzv. underground
92
předpisů.
In: ASPI ekonomika,
[právní informační
systém].
Wolters šmelina,
Kluwer ČR
[cit.aj.),
15. 9.která
2012].
kvete
economics
(„suterénní“
kontroverzní
spekulace,
veksl
 Zákon
č. 69/2006
o provádění
mezinárodních
sankcí,
ve znění trhů
pozdějších
hlavně
v dobách
různých Sb.,
hospodářských
poruch,
válek apod.
V označování
různými
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
92

Srov. ŠÁMAL, P. a kol. Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice. 1. vyd. Praha: C. H. BECK,
2001. 776 s. ISBN 8071794937. s. 438 – 475.

Hospodářská a finančníPoužité
kriminalita
zdroje 63163
barvami
projevuje
snaha odlišit
povahu
trhů. Na finančních
trzích výnosů
se rozeznávání
 se
Zákon
č. 253/2008
Sb.,rozdílnou
o některých
opatřeních
proti legalizaci
z trestné
„barvy“ trhu
a s ním
spojená „barvoslepost“
již pozdějších
vědomě předstíraná
nevědomá)
činnosti
a financování
terorismu, ve (ať
znění
předpisů. nebo
In: ASPI
[právní
obvykle pojí
s oblastísystém].
„praní“ peněz,
z šedých
černých trhů.
informační
Wolterspocházejících
Kluwer ČR [cit.
15. 9.nebo
2012].
 Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších
Problémy spojené s nedostatečnou identifikací klientů se mohou vyskytovat i v oblasti tzv.
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
stínové ekonomiky (shadow-economy) a s tím spojených stínových financí a stínového
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném k 1. 1. 2014. In: ASPI
bankovnictví (shadow banking), které dnes existuje paralelně s „oficiálním“ bankovnictvím.
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
Zákon č.bankovnictví
118/1996 Z. z.,
vkladov
o zmene a doplnení
niektorých
Vznik stínového
je ov ochrane
USA datován
doa sedmdesátých
let, kdy
vzniklyzákonov,
fondy
v
znení
neskorších
predpisov.
In:
JASPI
[právní
informační
systém].
Ministerstvo
peněžního trhu. Účty těchto fondů, na nichž jsou vedena finanční aktiva v nepeněžní podobě,
SRfunkci
[cit. 5. 8.
2012].
Dostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
většinou spravedlivosti
plní podobnou
jako
bankovní
deposita,
avšak tyto fondy nepodléhají
bankovní
regulaci.
 Zákon
č. 483/2001 Z. z., o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo
Stínové banky
mohou SR
tradičním
dokonce levněji, než je na
spravedlivosti
[cit. 15. bankám
9. 2012]. poskytovat
Dostupné z:úvěry
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
mezibankovním trhu běžné, neboť díky své specializaci mají nižší náklady. Stínové banky
 Zákon č. 128/2002 Z. z., o štátnej kontrole, v znení neskorších predpisov. In: JASPI
také mohou poskytovat úvěry lidem, kteří by od tradičních regulovaných bank úvěr nikdy
[právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné
nemohli získat. Vzhledem k nepřesným hranicím mezi různými druhy finančních aktiv
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
existujících v peněžní a nepeněžní formě se do soustavy stínových bank mohou (často od
 Zákon č. 43/2004 Z. z., o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
neviditelných klientů) dostat finanční prostředky, které se nakonec materializují v hotovostní
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační
formě.
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SR
[cit.
5. 8. 2012].
Dostupné
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
Do rámcez:stínového
bankovnictví dnes jsou zahrnovány tzv. hedgové fondy, fondy peněžního
č. 747/2004
z., o dohľade
nad finančným
trhom
a o zmenevehicles
a doplnení
trhu atzv.Zákon
strukturované
fondyZ.kolektivního
investování
(structured
investment
–
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační
SIV).
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SR
[cit.
15. 9. 2012].
Dostupné
Podíl stínového
bankovnictví,
které
dnes
funguje
po
celém
světě,
na
objemu
světové
bankovní
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
soustavy
je
odhadován
na ccaZ.25-30
Hodnota
tohoto v podstatě
neregulovaného
 Zákon
č. 266/2005
z., o %.
ochrane
spotrebiteľa
pri finančných
službách sektoru,
na93diaľku
která v roce
2002
představovala
27
trilionů
USD,
v
roce
2010
již
činila
60
trilionů
USD.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI
informační
systém].
spravedlivosti
SR [cit. 5.v8.
2012].
Vzhledem[právní
k problémům,
které
stínovéMinisterstvo
bankovnictví
způsobuje, regulátoři
USA
i v Dostupné
Evropě
z:
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
usilují o posílení regulace tohoto sektoru. Konečná opatření v oblasti regulace a dohledu,
 seZákon
č. 297/2008
o ochrane
pred legalizáciou
príjmov
z trestnej
činnosti
týkající
stínových
bank, majíZ.býtz.,v USA
a v Evropské
unii připravena
do konce
r. 2012.
a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Hlavní námitkou
proti
stínovému
bankovnictví
je dnes to, žespravedlivosti
během světové
In: JASPI
[právní
informační
systém]. Ministerstvo
SR finanční
[cit. 5. 8.krize
2012].
sehrálo destabilizační
úlohu; vzhledem k nedostatečné regulaci je činnost stínových bank
Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
nebezpečím
pro
národní
i mezinárodní
finanční stabilitu
a zvyšuje úroveň
systémového
rizika.a o
 Zákon č. 186/2009
Z. z., o finančnom
sprostredkovaní
a finančnom
poradenstve
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI
Lord Turner spatřuje tři velká rizika stínového bankovnictví: za prvé v jeho procykličnosti, za
[právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné
druhé v netransparentní transformaci splatnosti úvěrů v dlouhých složitých řetězcích a za třetí
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
v nepřehlednosti vztahu mezi financováním a likviditou trhu.94
 Федеральный Закон РФ «О страховании вкладом физических лиц в Российской
Федерации»
23. 12. 2003v N
177-ФЗ.
Vývoj podílu
stínovéhoот
bankovnictví
České
republice je uveden v tabulce č. 2.

8.3 Judikatura
93

 Decision Barnes & Anor v Black Horse Ltd [2011] EWHC 1416 (QB) (31 May 2011).

Srov. Shadow Banking Agenda Should Have “Bias Against Complex Interconnectivity” – Lord Turner.
[online] British and Irish Legal Information Institute [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
[online] Financial Services Authority. Publikováno 15 March 2012 [cit. 5. 4. 2012]. Dostupné
z: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/1416.html>.
z: <http://www.icffr.org/Resources/News/Shadow-Banking-Agenda-Should-Have--Bias-Against-Co.aspx>.
94
Srov. tamtéž.

16264 Metoda
Metodaa ekonomické
a ekonomickélimity
limityregulace
regulacevevefinančním
finančnímprávu
právu
2000/46/ES, 1999
ve znění
pozdějších
předpisů.
In: EUR-lex
[právní
informační
Stát/Rok
2000
2001 2002
2003
2004 2005
2006
2007 systém].
Průměr
Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné z: http://eurČeskálex.europa.eu/
republika 19.3 19.1 18.9 18.8 18.7 18.4 17.8 17.3 17.00 18.4
 UN Convention
Against
Illicitpodílu
Traffic
in Narcotic
Drugs and
Substances
Tabulka
2: Vývoj
stínového
v bankovnictví
ČRPsychotropic
(v %).95
1988 (Vienna Convention). [online] World Bank [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
Českáz: republika
v roce 2007 z celkového počtu 162 zemí co do objemu stínového
<http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aml_czech.pdf>.
bankovnictví
29. místo.
Tento
podíl rady
ČR během
sledovaného
období let LISTINY
1999-2007
 Usnesenízaujímala
předsednictva
České
národní
č. 2/1993
Sb., o vyhlášení
vykazoval
sestupnou tendenci.
ZÁKLADNÍCH
PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České
republiky,
ve znění pozdějších
In: ASPI
[právní informační
systém].
V soudobém
bankovnictví
fungujícípředpisů.
quasi-banky
(non-banks,
ne-banky)
nemajíWolters
úplnou
Kluwer
ČR
[cit.
15.
9.
2012].
bankovní licenci nebo nad nimi nevykonává dohled ani národní, ani mezinárodní regulátor;
 Uznesenie
vlády Slovenskej
624/2007,
ktorým
schvaľuje
Koncepcia
zabývají
se poskytováním
řady republiky
finančníchč.služeb.
Mezi
tyto sa
instituce
patří
například
ochrany
klienta
v
oblasti
finančných
služieb,
zabezpečenia
finančného
vzdelávania
poskytovatelé nebankovních půjček, některé směnárny, zastavárny, emitenti některých druhů
a regulácie
činnosti
a poradenskej
finančnom
trhu. moci
šeků apod.
Také sprostredkovateľskej
pro tyto druhy podniků
se připravuje
určitá činnosti
regulace,napomocí
níž bude
 kÚstavný
460/1992 Zb.,transakcí,
Ústava pohybujících
Slovenskej republiky,
znení neskorších
dojít
omezenízákon
počtu kontroversních
se na hraněvzákona.
predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit.
Na některých
druzích
finančních
trhů, na nichž operují i banky a quasi-banky, se problém
5. 8. 2012].
Dostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
identifikovatelnosti
klientů mění
jiné roviny:
totiž nanaproblém,
banka skutečně
 Vyhláška č. 281/2008
Sb.,v problém
o některých
požadavcích
systém zda
vnitřních
zásad,
klientapostupů
identifikovat
chce nebo
nikoliv,
na problém
dodržování
předpisů
a kontrolních
opatření
protitj.legalizaci
výnosů
z trestné identifikačních
činnosti a financování
a pravidel.
Mezivelicencovanými
bankami
a quasi-bankami
(non-banks)
v tomto
ohledu
terorismu,
znění pozdějších
předpisů.
In: ASPI [právní
informační je
systém].
Wolters
rozdílKluwer
v přísnosti
na identifikaci. V kategorii non-banks jsou tyto požadavky méně
ČR požadavků
[cit. 15. 9. 2012].
rigorósní,
disciplína
non-banksSb.
bývá
volnější, možnosti
proniknutí
nelegálně
získaných
peněz
 Vyhláška
č. 123/2007
o pravidlech
obezřetného
podnikání
bank,
spořitelních
do bank,
jejich legalizace,
snazší a možnosti
postihu
non-banks
nižší,
ne-li téměř
nulové.
a úvěrních
družstev ajeobchodníků
s cennými
papíry,
ve znění
pozdějších
předpisů.
In:
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 5.8.2012].
3.2.2 Úloha systémově významných finančních institucí pro integritu finančních
 Zákon
trhů č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI
[právní
informační
systém]. Wolters
Kluwer ČR
[cit. 15.
9. 2012].
Problémy
spojené
s komplikacemi
při identifikaci
klientů
bank
a jiných finančních institucí

Zákon
č.
83/1990
Sb.,
o
sdružování
občanů,
ve
znění
pozdějších
ASPI
vyplývají mj. z rozdílností národních zákonodárství a z omezené předpisů.
možnostiIn:aplikace
[právní informační
systém]. Wolters
Kluwer
ČR [cit. 15.
9. 2012]. institucí o důkladnou
mezinárodních
dohod, usilujících
o zpřísnění
povinnosti
finančních
 Zákonklientů.
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In:
identifikaci
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
Významnou
úlohu
při řešení
neviditelných
klientů mohou
sehrátIn:především
velké,
 Zákon č.
563/1991
Sb., problému
o účetnictví,
ve znění pozdějších
předpisů.
ASPI [právní
systémově
významné
instituce,
které15.disponují
informační
systém].finanční
Wolters Kluwer
ČR [cit.
9. 2012]. v dané ekonomice velkou
ekonomickou
 Zákon č.silou.
21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 5. 8. 2012].
Některé z velkých mezinárodních bank, které v současné době figurují na seznamu tzv.
 Zákon č.
101/2000 významných
Sb., na ochranu
osobních
ve znění
pozdějších
předpisů.
globálních,
systémově
bank
(tzv. údajů,
G-SIFIs),
vytvořily
v roce
2000 In:
tzv.
ASPI
[právní
informační
systém].
Wolters
Kluwer
ČR
[cit.
15.
9.
2012].
96
Wolfsbergskou skupinu. Tyto banky se spojily proto, aby pro celý “finanční průmysl”
 Zákon
č. 254/2004
o omezení
v hotovosti
a o změně
zákona č.
vyvinuly
určité
standardy Sb.,
a s nimi
spojenéplateb
produkty.
Tyto standardy
a produkty
se 337/1992
týkají dále
Sb.,
o
správě
daní
a
poplatků,
ve
znění
pozdějších
předpisů.
In:
ASPI
[právní
uvedených oblastí:
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
95 
Zákon
č. 256/2004
Sb., oA., podnikání
na kapitálovém
trhu, veAllznění
Pramen:
SCHNEIDER,
F., BUEHN.
MONTENEGRO,
C.E. Shadow Economies
over thepozdějších
World. New
Estimates
for
162
Countries
from
1999
to
2007.
[online]
The
World
Bank
Development
Research
Group.
July
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
2010. WPS5356. [cit. 15. 9. 2012] Dostupné z: <http://www Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2010/10/14/000158349_20101014160704/Re
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
ndered/PDF/WPS5356.pdf>.
96

Wolfsberg News (October 14th, 2011) [online]. Wolfsberg Group [cit. 28. 4. 2012] Dostupné
z: <http://www.wolfsberg-principles.com>.

Hospodářská a finančníPoužité
kriminalita
zdroje 65163
  Standardy
Zákon č.týkající
253/2008
se povinnosti
Sb., o některých
bank co nejlépe
opatřeních
poznat
protisvélegalizaci
zákazníkyvýnosů
(KnowzYour
trestné
Customer),
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
informační
systém].
Wolters
Kluwer
ČR(Anti-Money
[cit. 15. 9. 2012].
 Standardy
směřující
proti
tzv. praní
peněz
Laundering),
Zákon č. směřující
456/2011 proti
Sb., ofinancování
Finanční správě
České (Counter
republiky,Terrorist
ve zněníFinancing
pozdějších
  Standardy
terorismu
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
policies).
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném k 1. 1. 2014. In: ASPI
Záměr Wolfsbergské
skupiny,
která Wolters
reprezentovala
mezinárodní bankovní
[právní informační
systém].
Kluwer špičky
ČR [cit.tehdejší
15. 9. 2012].
elity, byl pokusem ovlivnit další vývoj existujících předpisů směrem, který měl více
 Zákon č. 118/1996 Z. z., o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
odpovídat zájmům zúčastněných bank zejména v oblasti privátního bankovnictví. Banky,
v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo
sdružené v uvedené skupině, již v době jejího vzniku patřily mezi nejvlivnější globální banky,
spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
tj. byly to banky se značným významem pro vývoj bankovního sektoru na celém světě a jejich
 Zákon č. 483/2001 Z. z., o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
aktivita měla značný vliv na bezpečnost finančních aktiv nejmajetnějších skupin lidí na světě.
neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo
spravedlivosti
[cit. 15. těchto
9. 2012].
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
Wolfsbergskou
skupinuSR
vytvořilo
12Dostupné
velkých z:
mezinárodních
bank: ABN AMRO,
Zákon č. 128/2002
z., o štátnej kontrole,
znení neskorších
predpisov.
JASPI
Banco Santander,
Bank of Z.Tokyo-Mitsubishi
UFJ, vBarclays,
Citigroup,
Credit In:
Suisse,
informačníSachs,
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SR [cit.Générale
5. 8. 2012].
Dostupné
Deutsche [právní
Bank, Goldman
HSBC,
JP Morgan
Chase, Société
a USB.
Při
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
založení této
skupiny (v roce 2000 ve švýcarském zámku Wolfsberg) byly za účasti předních
 Zákon
43/2004 společnosti
Z. z., o starobnom
dôchodkovom
sporení
a o zmene a přijaty
doplnení
odborníků
(včetněč. zástupců
Transparency
International)
– vypracovány
niektorýchprincipy.
zákonov,Výsledkem
v znení neskorších
JASPI proti
[právní
tzv. Wolfsbergské
první faze predpisov.
prací byly In:
směrnice
praníinformační
peněz,
systém].
Ministerstvo
SR roce[cit.
8. 2012]. v Dostupné
určené pro
privátní banky,
které bylyspravedlivosti
uveřejněny v říjnu
2000 5.
a revidovány
květnu
roku 2002.z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 Zákon č. 747/2004 Z. z., o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení
V roce 2004
vytvořily
globální
bankyneskorších
sdružené ve
Wolfsbergské
skupině
ve spolupráci
niektorých
zákonov
v znení
predpisov.
In: JASPI
[právní
informační
97
centrální
místo
(tzv.
central
repository)
pro
s Bankovním
almanachem
(Bankers’
Almanac)
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SR
[cit.
15. 9. 2012].
Dostupné
ukládání prvotních informací, které členské banky vyžadují při provádění kontroly obchodů
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
s protistranami (tzv. due dilligence). Toto centrum napomáhá bankám, aby podnikaly
 Zákon č. 266/2005 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku
v souladu s předpisy o bankovní regulaci tím, že pro ně zajišťuje služby odborníků, kteří se
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI
zabývají potíráním nelegálních transakcí („praní peněz“) a mají přístup k centralizovaným
[právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné
informacím. V centru je uloženo kolem 36 tisíc různých dokumentů, které obsahují informace
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
o téměř 11 tisících finančních institucí ve světě. V centru jsou uloženy také informace
 Zákon č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
o vlastnictví bank, o struktuře různých bankovních skupin, údaje o regulátorech bankovního
a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
sektoru a o bankovních produktech a službách.
In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012].
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
Tabulka č.Dostupné
2 obsahuje
údaje o dokumentech, vydaných Wolfsbergskou skupinou.
 Zákon č. 186/2009 Z. z., o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o
Rok Název
dokumentu
zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI
[právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné
2002 Statement on the Financing of Terrorism
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
Anti-Money
Principles for
Correspondent
Banking
 Wolfsberg
Федеральный
Закон Laundering
РФ «О страховании
вкладом
физических
лиц в Российской
Федерации» от 23. 12. 2003 N 177-ФЗ.
2003 Wolfsberg Statement on Monitoring Screening and Searching

8.3 Judikatura

2004 Due diligence model for financial institutions, in co-operation with Banker's Almanac
 Decision Barnes & Anor v Black Horse Ltd [2011] EWHC 1416 (QB) (31 May 2011).
[online] British and Irish Legal Information Institute [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
97
<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/1416.html>.
Srov. Duez:Diligence
[online] Bankers' Almanac [cit. 16. 5. 2012] Dostupné
z: <http://www.bankersalmanac.com/addcon/products/due_diligence.aspx>.

16266 Metoda
Metodaa ekonomické
a ekonomickélimity
limityregulace
regulacevevefinančním
finančnímprávu
právu
zněníBased
pozdějších
předpisů.
In: EUR-lex
[právní
informační
2006 2000/46/ES,
Guidance onvea Risk
Approach
for Managing
Money
Laundering
Riskssystém].
Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné z: http://eurAML Guidance for Mutual Funds and Other Pooled Investment Vehicles
lex.europa.eu/
 UN
Convention
Traffic of
in Investment
Narcotic Drugs
and Psychotropic
Substances
FAQ
on AML Against
issues inIllicit
the Context
and Commercial
Banking
1988 (Vienna Convention). [online] World Bank [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
on Correspondent Banking
z:FAQs
<http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aml_czech.pdf>.
 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY
FAQs on Beneficial Ownership, Politically Exposed Persons and Intermediaries
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České
znění pozdějších
2007 republiky,
Statementveagainst
Corruption předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
2008
FAQs on PEPs
 Uznesenie
vlády (refreshment)
Slovenskej republiky č. 624/2007, ktorým sa schvaľuje Koncepcia
ochrany klienta v oblasti finančných služieb, zabezpečenia finančného vzdelávania
2009 Trade Finance Principles
a regulácie sprostredkovateľskej činnosti a poradenskej činnosti na finančnom trhu.
Guidancezákon
on Credit/Charge
CardÚstava
Issuing Slovenskej
and Merchant
AcquiringActivities
 Ústavný
460/1992 Zb.,
republiky,
v znení neskorších
predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit.
2011 Wolfsberg Anti-Corruption Guidance98
5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 Vyhláška
č. Private
281/2008
Sb., Principles
o některých požadavcích na systém vnitřních zásad,
2012
Wolfsberg
Banking
postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
WolfsbergveFAQs
Intermediaries
terorismu,
zněníon
pozdějších
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
Wolfsberg FAQs on Beneficial Ownership
 Vyhláška č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních
Tabulka
3: Přehled
dokumentů
Wolfsbergské
skupiny
globálních
bank. 99 předpisů. In:
a úvěrních
družstev
a obchodníků
s cennými
papíry,
ve znění
pozdějších
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 5.8.2012].
V centru jsou uchovávány kopie bankovních dokumentů, které se týkají dále uvedených
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI
skutečností:
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 Zákon
83/1990 Sb.,
o sdružování
občanů,
ve znění
pozdějších
předpisů.
In: ASPI
kopieč.bankovních
licencí
a licencí jejich
poboček
nebo
jiná oficiální
potvrzení
o tom,
[právní
informační
systém].bankovní
Wolters Kluwer
ČR [cit. 15. 9. 2012].
že banka
může provádět
obchody,
 Zákon
283/1991 Sb.,
o PoliciiseČeské
znění
pozdějších
předpisů.
In:
kopieč.dokumentů
týkajících
řízenírepubliky,
a správy ve
bank
(například
interní
bankovní
ASPI
[právnívýňatky
informační
systém]. Wolters
Kluwer
ČR [cit.
15.vedení
9. 2012].
předpisy,
z obchodního
rejstříku,
životopisy
členů
banky a vedoucích
 Zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
manažerů),
systém]. Wolters
[cit. 15. 9. 2012]. bank v oblasti opatření proti
 informační
kopie dokumentů
o politiceKluwer
bankyČR
a korespondenčních
 Zákon
č. 21/1992
o bankách,
ve znění
pozdějších
předpisů. In:
ASPI [právní
legalizaci
výnosůSb.
z trestné
činnosti
a dokumentů
o příslušných
procedurách,
které
informační
systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 5. 8. 2012].
banka uplatňuje,
 Zákon
101/2000 Act
Sb., Certification
na ochranu osobních
údajů,
ve znění
předpisů.
In:
USA č.PATRIOT
pro banky,
od nichž
se pozdějších
vyžaduje, aby
byly tímto
ASPI
[právnícertifikovány,
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
způsobem
 Zákon
č. 254/2004
Sb., o banky
omezení
plateb zprávy
v hotovosti
o změně zákona č. 337/1992
poslední
výroční zprávy
a výroční
jejíchapoboček,
o správě
daní a poplatků,
ve znění
pozdějších
předpisů. In: ASPI [právní
 Sb.,
dotazník
Wolfsbergské
skupiny týkající
se „praní
peněz“.
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
98
Srov.předpisů.
WolfsbergIn:
Anti-Corruption
Papersystém].
August-2011
(published).pdf.
[online]
Wolfsberg
Group
ASPI [právníGuidance
informační
Wolters
Kluwer ČR
[cit. 15.
9. 2012].
[cit.
28.
4.
2012]
Dostupné
z:
<http://www.wolfsberg Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších
principles.com/pdf/standards/Wolfsberg%20Anti%20Corruption%20Guidance%20Paper%20August%2018předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
2011%20%28Published%29.pdf>.
99

Pramen: Wolfsberg News (October 14th, 2011) [online]. Wolfsberg Group [cit. 28. 4. 2012] Dostupné z:
<http://www.wolfsberg-principles.com>.

Hospodářská a finančníPoužité
kriminalita
zdroje 67163
Představu
o rozměrech
podnikání
mezinárodních
 Zákon
č. 253/2008
Sb.,největších
o některých
opatřeníchbank
protiilustrujeme
legalizacivybranými
výnosů z údaji
trestné
o dvou z těchto
(I když jsme
si vědomi
tyto údajepředpisů.
nelze zobecnit
na ostatní
činnostibank.
a financování
terorismu,
ve faktu,
znění žepozdějších
In: ASPI
[právní
banky.) informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších
HSBC (založená v r. 1865) má svou bankovní síť v 85 zemích na všech kontinentech. Její
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
akcie jsou kótovány na burzách v Londýně, Hong-Kongu, New Yorku, Paříži a na
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném k 1. 1. 2014. In: ASPI
Bermudách. Akcie společnosti HSBC Holdings plc jsou v rukou více než 220 tisíc akcionářů
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
žijících ve 132 zemích. Počet zákazníků banky je odhadován na 89 milionů osob.100
 Zákon č. 118/1996 Z. z., o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
znení HSBC
neskorších
predpisov.
In: siJASPI
[právní
informační
Přestože vbanka
usiluje
o to, aby
udržela
pověst
banky s systém].
vynikajícíMinisterstvo
reputací,
spravedlivosti
SR
[cit.
5.
8.
2012].
Dostupné
z:
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
nedokázala v poslední době zabránit několika skandálům. Jedním z nich například je, že
bankaHSBC
– č.
podle
zjištění
amerického
– pravděpodobně
již od vroku
Zákon
483/2001
Z. podvýboru
z., o bankách
a o zmeneSenátu
a doplnení
niektorých zákonov,
znení
2005 prala
špinavé peníze
pro mexickou
narkomafii
účtů vsystém].
pobočce Ministerstvo
HSBC na
neskorších
predpisov.
In: JASPI
[právní pomocí
informační
Kajmanských
ostrovech.
spravedlivosti SR [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 Zákon č. 128/2002 Z. z., o štátnej kontrole, v znení neskorších predpisov. In: JASPI
Banka Barclays (Barclays PLC) je velká britská mezinárodní banka se sídlem v Londýně.
[právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné
Vznikla roku 1690 a patří k nejstarším bankám v Anglii. Dnes tato universální banka má více
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
než 4750 pracovišť ve více než 50 zemích na světě. Kolem 1600 bankovních míst je
 Zákon č. 43/2004 Z. z., o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
lokalizováno v Anglii. Banka je kótována na Londýnské burze (je zde jako jedna z největších
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační
kótovaných společností 22. v pořadí). Je kótována také na burze v New Yorku. Koncem roku
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SR
[cit.
5. 8. 2012].
Dostupné
2011 její burzovní kapitalizace dosáhla 21.8 bil. liber št. Ani tato banka se nevyhnula četným
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
problémům. Ke skandálům z posledních let patří to, že se provinila proti předpisům o praní
 Zákon č. 747/2004 Z. z., o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení
peněz tím, že ve své pobočce v Paříži vedla bankovní účet pro syna prezidenta jedné africké
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační
země, na němž probíhaly finanční machinace. V roce 2009 se banka pokusila o daňový únik;
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SR
[cit.
15. 9. 2012].
Dostupné
když tato skutečnost vyšla najevo, banka v roce 2012 musela zaplatit pokutu ve výši 500 mil.
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
liber.101
 Zákon č. 266/2005 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku
a o zmene finančních
a doplnení skandálů
niektorých
zákonov,
zneníjeneskorších
predpisov.
In: JASPI
Jedním z největších
poslední
dobyv však
to, že po několik
let docházelo
[právní sinformační
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
5. 8. řady
2012]. velkých
Dostupné
k manipulacím
mezibankovní
úrokovou
sazbou
LIBOR SR
ze [cit.
strany
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
mezinárodních
bank. Tato nabídková sazba je vypočítávána jako průměr sazeb, za které si
bankyna Zákon
mezibankovním
trhuZ.v Londýně
navzájem
peníze;príjmov
na jejímz sestavování
se
č. 297/2008
z., o ochrane
pred půjčují
legalizáciou
trestnej činnosti
podílí celkem
18 bank.
v otázce
manipulace
uvedenou
sazbou niektorých
byly vyšetřovány
a o ochrane
predProzatím
financovaním
terorizmu
a o zmene
a doplnení
zákonov.
banky Barclays,
Deutsche
Société
Générale,
HSBC aspravedlivosti
Credit Agricole.
Do 5.
současné
In: JASPI
[právní Bank,
informační
systém].
Ministerstvo
SR [cit.
8. 2012].
102
vyšetřování
nebylo uzavřeno.
doby však
Dostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 Zákon č. 186/2009 Z. z., o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o
Tato nepříjemná kauza je svědectvím toho, kam až faktické nedodržování základních principů
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI
bankovnictví může vést. Jestliže velké mezinárodní banky se jedním dechem hlásí
[právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné
k dodržování dohodám o boji proti finanční kriminalitě a k etickým kodexům, ale současně
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
tyto dohody a kodexy porušují, svědčí to jak o morálním úpadku, tak o málo soudném,
 Федеральный Закон РФ «О страховании вкладом физических лиц в Российской
bezohledném a chamtivém chování vrcholových manažerů některých bank.
Федерации» от 23. 12. 2003 N 177-ФЗ.

8.3 Judikatura
100

 Decision Barnes & Anor v Black Horse Ltd [2011] EWHC 1416 (QB) (31 May 2011).

Srov. HSBC. [online] HSBC Bank [cit. 28. 2. 2012]. Dostupné z: <http://www.hsbc.com/1/2/about/network>.
[online] British and Irish Legal Information Institute [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
101
Srov. Barclays Bank told by Treasury to pay £500m avoided tax. [online] BBC News. [cit. 28. 2. 2012]
<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/1416.html>.
Dostupné z:z:<http://www.bbc.co.uk/news/business-17181213>.
102
Tedy do září 2012.

16268 Metoda
Metodaa ekonomické
a ekonomickélimity
limityregulace
regulacevevefinančním
finančnímprávu
právu
3.2.3 2000/46/ES,
Shrnutí ve znění pozdějších předpisů. In: EUR-lex [právní informační systém].
Úřadpravidlo
pro publikace
Evropské
unie
[cit. aplikováno
5. 8. 2012].v určitých
Dostupnépodmínkách
z: http://eurBankovní
„Poznej svého
klienta“
je vždy
místa
a času;lex.europa.eu/
tyto podmínky v posledním desetiletí probíhají rychlým vývojem, jehož společným
jmenovatelem
je všeobecná
k jejich
a posilování
vazeb na ostatní
„zlatá
 UN Convention
Againsttendence
Illicit Traffic
in zpřísňování
Narcotic Drugs
and Psychotropic
Substances
pravidla,“
je „due
dilligence.“ [online]
Při poznání
klienta
(v jeho
podobách)
1988 jako
(Vienna
Convention).
World
Bank
[cit.různých
15. 9. možných
2012]. Dostupné
nejde z:jen
o identifikaci „osoby,“ ale hlavně o prokázání původu jeho finančních aktiv a po
<http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aml_czech.pdf>.
otevření
účtu také
o sledování transakcí,
prováděných
 Usnesení
předsednictva
České národní
rady č.z tohoto
2/1993účtu.
Sb., o vyhlášení LISTINY
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České
Domníváme se, že je účelné zabývat se nejen těmito pravidly, ale také zkoumáním širšího
republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
prostředí finančních trhů, v němž se bankovní obchody s různými klienty (včetně těch tzv.
Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
neviditelných) uskutečňují. Zpřísnění bankovní regulace, orientující se na zúžení možnosti
 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 624/2007, ktorým sa schvaľuje Koncepcia
narušování integrity finančních trhů, bude provázeno snahou blíže propojit všechny součásti
ochrany klienta v oblasti finančných služieb, zabezpečenia finančného vzdelávania
dnešního systému do jednoho celku a vyjasnit vzájemné souvislosti jeho jednotlivých složek.
a regulácie sprostredkovateľskej činnosti a poradenskej činnosti na finančnom trhu.
Ústavný
zákon
460/1992
Ústava
Slovenskej
v znení
neskorších
V určitém
smyslu
se mění
i samoZb.,
pojetí
bankovní
regulace,republiky,
která, chápaná
v širším
smyslu,
JASPI transparentnosti
[právní informační
systém]. činnosti
Ministerstvo
bude predpisov.
zahrnovat In:
posílení
bankovní
(mj. spravedlivosti
také změnouSRv [cit.
pojetí
5. 8. 2012].
Dostupné
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
bankovního
tajemství,
kteréz:přináší
jeho určité omezení, odklonem od anonymity majitelů
 Vyhláška
č. boje
281/2008
Sb., o (spojeného
některých požadavcích
systém
vnitřních
akcií
aj.), posílení
proti korupci
se změnami vna
oblasti
řízení
a správyzásad,
bank),
postupů apoznatku,
kontrolních
legalizaci
z trestné
činnosti
a financování
zohledněním
žeopatření
daňovéproti
podvody
nebovýnosů
i pouhá
daňová
opomenutí
bývají
terorismu,
ve znění
pozdějších
In: ASPI
[právní
informační
systém].
předstupněm
k praní
peněz
(srov. předpisů.
připravované
změny
předpisů
FATF
v tétoWolters
oblasti),
Kluwerřady
ČRdalších
[cit. 15.prvků.
9. 2012].
i zahrnutím
 Vyhláška č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních
V této stati bylo poukázáno i na mimořádně významnou úlohu velkých mezinárodních bank,
a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů. In:
které by měly sehrávat i roli strážců integrity finančních trhů, což se bohužel zatím příliš
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 5.8.2012].
nedaří. Ukazuje se, že ani příliš složité a rigorózní předpisy obsahující i sankce, leckdy
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI
nepostačují k tomu, aby neviditelné se stalo „viditelným“ natolik, že zlo bude muset být
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
důsledně trestáno. Důležitými kroky k tomuto cíli jsou hlavně dva nástroje: výchova
 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI
a prevence.
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
103
 Zákon
č. 283/1991
o Policii České
republiky, ve bankovních
znění pozdějších
předpisů.
In:
3.3
Zneužití
identitySb.,
v souvislosti
se zakládáním
účtů
ASPI
[právní
informační
systém].sWolters
[cit. 15. 9. 2012].
Ačkoliv
aktuální
legislativa
v souladu
vývojemKluwer
trendů ČR
v komunikaci
a vývojem technologií
 Zákonjižč.delší
563/1991
o účetnictví,
ve znění
pozdějších
In: ASPI
[právní
umožňuje
dobu Sb.,
provedení
identifikace
fyzické
osoby předpisů.
bez její fyzické
přítomnosti
informační
Wolters
Kluwer
ČR [cit.
9. 2012].
(tzv. „na
dálku“),systém].
nebylo ještě
nedávno
využití
této 15.
možnosti
v rámci poskytovatelů služeb na
 Zákontrhu
č. 21/1992
o bankách,
ASPI [právní
finančním
výraznějiSb.
rozšířeno.
Totoveseznění
však pozdějších
změnilo s předpisů.
příchodemIn:nových
produktů
informační
systém]. nových
Woltersbank
Kluwer
ČR [cit.
5. 8. 2012].
a především
s příchodem
na český
bankovní
trh. Zejména mladé banky ve snaze
 Zákon
101/2000
Sb.,možnost
na ochranu
osobníchnaúdajů,
pozdějších
předpisů.
In:
oslovit
nové č.klienty
začaly
identifikace
dálkuve
přiznění
zřizování
účtu hojně
využívat.
Je to ASPI
samozřejmě
i z hlediska
samotných
bank,
mohou eliminovat
[právní pochopitelné
informační systém].
Wolters
Kluwer ČR
[cit. které
15. 9. tak
2012].
nevýhodu
nízkého
počtu Sb.,
obchodních
míst,plateb
jakožvihotovosti
snadněji prodávat
produkty.
Možnost
 Zákon
č. 254/2004
o omezení
a o změněsvé
zákona
č. 337/1992
otevření
u bankydaní
bez nutnosti
dostavit
osobně
na konkrétní
místo In:
či sjednávat
setkání
Sb.,účtu
o správě
a poplatků,
ve se
znění
pozdějších
předpisů.
ASPI [právní
s pověřenou
osobou
můžeWolters
být přijatelnější
pro 15.
mnohé
klienty, a to i přesto, že proces
informační
systém].
Kluwer ČRi [cit.
9. 2012].
otevření
účtuč.tímto
způsobem
něco komplikovanější
a náročnější
 Zákon
256/2004
Sb., jeo opodnikání
na kapitálovém
trhu, veoproti
znění„standardnímu
pozdějších
procesu“
s
fyzickou
přítomností.
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
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Tato podkapitola vznikla a byla financována z prostředků specifického výzkumu Masarykovy univerzity –
MUNI/A/0922/2011 Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu.

Hospodářská a finančníPoužité
kriminalita
zdroje 69163
V souvislosti
s rozšiřováním
uzavírání
smlouvy
prolegalizaci
poskytování
bankovních
 Zákon
č. 253/2008nového
Sb., ozpůsobu
některých
opatřeních
proti
výnosů
z trestné
služeb (přesněji
způsobu provedení
dle ČZAML)
se objevily
i způsoby,
činnostiřečeno
a financování
terorismu, identifikace
ve znění pozdějších
předpisů.
In: ASPI
[právní
kterými lze
tento inovativní
způsob
identifikace
majitele
účtu
zneužít pro nelegální účely.104
informační
systém].
Wolters
Kluwer ČR
[cit. 15.
9. 2012].
 Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších
3.3.1 Způsoby zneužití identity klienta a formy prevence
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
Situací kolem zneužívání identity osob se významněji zabýval i Finanční analytický útvar
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném k 1. 1. 2014. In: ASPI
Ministerstva financí ČR v průběhu roku 2012,105 a to v návaznosti na zvýšené množství
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
odhalených případů, ve kterých hrála hlavní roli zneužitá identita osob. Zneužití bylo
 Zákon č. 118/1996 Z. z., o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
provedeno právě díky možnosti identifikace na dálku, tj. bez fyzické přítomnosti klienta –
v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo
majitele účtu.
spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 Zákon
483/2001 Z.v z.,
o bankách případech
a o zmene ake
doplnení
niektorých
v znení
Způsob,
jakým č.docházelo
konkrétních
zneužití
identity,zákonov,
je poměrně
neskorších
JASPIvětšinou
[právnívyužívali
informační
jednoduchý.
Pachatelépredpisov.
této trestnéIn:činnosti
toho, systém].
že klient Ministerstvo
má zájem
spravedlivosti
SR [cit.
15. 9.
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
o určité specifické
služby
– jako
je 2012].
třeba Dostupné
poskytnutíz: úvěru,
půjčky apod. Pachatelé se
prezentují
se jakoč.poskytovatelé
nebo
zprostředovatelé
a služeb
se slibem,
že
 Zákon
128/2002 Z. z.,
o štátnej
kontrole, vtěchto
znení produktů
neskorších
predpisov.
In: JASPI
tuto službu
dovedou
pro
zájemce
zajistit.
Na
základě
toho
tak
poměrně
jednoduše
mohou
[právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné
získat od z:
klientů
veškeré potřebné informace, podklady a materiály, které jsou pro založení
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
a využívání
účtů potřeba.
 Zákon
č. 43/2004 Z. z., o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační
Pro využití možnosti založit účet na dálku je potřeba splnit požadavky dané zákonným
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SR
[cit.
5. 8. 2012].
Dostupné
ustanovením (konkrétně se jedná o ustanovení § 11 odst. 4 ČZAML). Není pravděpodobné, že
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
by banky obecně vyžadovaly další náležitosti nad rámec požadavků vyplývajících ze zákona,
 Zákon č. 747/2004 Z. z., o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení
a to především z obchodních důvodů, kdy chtějí samotného klienta zatížit procesem co
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační
nejméně. Proces založení účtu je tak víceméně u všech institucí, umožňující otevření účtu na
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SR
[cit.
15. 9. 2012].
Dostupné
dálku, obdobný.
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 je
Zákon
Z. nutné
z., o ochrane
pri finančných
službách
na diaľku
Nejprve
tedy č.pro266/2005
pachatele
získat odspotrebiteľa
klienta detaily
o jeho identitě,
kopie
jeho
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov,
v znení neskorších
predpisov.
In: JASPI
identifikačních
dokladů
a také kopii
smlouvy
o již existujícím
bankovním
účtu klienta.
Dle
[právní
Ministerstvo
spravedlivosti
[cit. 5.podpůrný
8. 2012]. Dostupné
zákona musí
býtinformační
poskytnutysystém].
dva doklady
– průkaz
totožnostiSRa další
doklad.
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
Průkazemz:totožnosti
nejčastěji bývá občanský průkaz nebo cestovní pas – musí se však jednat
 totožnosti
Zákon č. ve
297/2008
z., o6ochrane
o průkaz
smyslu §Z.4 odst.
ČZAML.pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pro pachatele
není problém
tyto kopie systém].
od klienta
obdržet, a spravedlivosti
to jednoduše pod
záminkou,
že
In: JASPI
[právní informační
Ministerstvo
SR [cit.
5. 8. 2012].
tyto kopieDostupné
jsou nutnéz:pro
vytvoření a další zpracování žádosti o vytouženou půjčku.
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
 Zákon
186/2009
Z. z., o finančnom
sprostredkovaní
finančnom
poradenstve
Vyplnění
žádostič.nebo
přímo smlouvy
pro zřízení bankovního
účtu anení
pro pachatele
také nica o
zmene a Žádosti
doplneníjsou
niektorých
zákonov,
v znení
neskorších predpisov.
In: JASPI
nepřekonatelného.
vyplňovány
velice často
prostřednictvím
internetu, případné
informační
systém]. Ministerstvo
spravedlivosti
[cit. 5. 8. 2012].
Dostupné
papírové [právní
formuláře
jsou vyplňovány
a podepisovány
klientemSRsamostatně
neověřeným
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
podpisem,z:proto
tedy není opět problém, aby byly za klienta (samozřejmě bez jeho vědomí)

Федеральный
Закон РФ «О
вкладом
физических
в Российской
vyplněny a podepsány pachatelem.
V страховании
rámci aktuálně
existujících
služeb лиц
na českém
trhu
Федерации» от 23. 12. 2003 N 177-ФЗ.
104

Mnohé případy zneužití identity byly popsány v literatuře, například ČÍRTKOVÁ, L. Podvody, zpronevěry,
8.3 Judikatura
machinace:
možnosti prevence, odhalování a ochrany před podvodným jednáním. 2005. vyd. Armex, 2005.
ISBN 8086795128;
nebo:
BIEGELMAN,
T. Identity
Theft
Handbook:
Detection,
Prevention,
and Security.
 Decision
Barnes
& Anor vM.Black
Horse
Ltd
[2011] EWHC
1416
(QB) (31
May 2011).
Hoboken: John Wiley & Sons Inc, 2009. 416 s. ISBN 9780470444818. s. 8 a násl.
[online] British and Irish Legal Information Institute [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
105
Srov. Tisková zpráva Ministerstva financí: Ministerstvo financí upozorňuje na množící se případy zneužití
z: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/1416.html>.
identifikačních
údajů („ukradená identita“). [online] Ministerstvo financí ČR [cit. 21.5.2012]. Dostupné
z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_ministerstva_69951.html?year=2012

16270 Metoda
Metodaa ekonomické
a ekonomickélimity
limityregulace
regulacevevefinančním
finančnímprávu
právu
existuje
2000/46/ES,
například možnost
ve znění podpisu
pozdějších
smlouvy
předpisů.
o běžném
In: EUR-lex
účtu pouze
[právní
jednoduchou
informačníformou
systém].
online. Pachatelé
Úřad protedy
publikace
poskytnouEvropské
bance potřebné
unie údaje
[cit. a5.podklady
8. 2012].dodané
Dostupné
klientem.
z: http://eurlex.europa.eu/
Posledním požadavkem, který je potřeba splnit pro završení identifikace na dálku, je
 UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
provedení první identifikační platby. Tato platba musí být provedena z příslušného účtu
1988 (Vienna Convention). [online] World Bank [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
klienta (k němuž byla bance poskytnuta kopie smlouvy) na bankovní účet nově založený
z: <http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aml_czech.pdf>.
bankou. Okamžikem připsání platby je tento nový účet aktivován a služby jsou poskytovány
 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY
na základě smlouvy mezi bankou a klientem.
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České
republiky,
ve znění
předpisů.
ASPIpachatelé
[právní informační
systém].
Wolters
Za účelem
provedení
tétopozdějších
identifikační
platbyIn:
proto
požádají klienta
o provedení
Kluwerkterý
ČR [cit.
15. 9. 2012].
této platby,
o skutečném
účelu platby nemá tušení. Není stanovena minimální výše pro

Uznesenie
vlády
Slovenskej
č. 624/2007,
ktorým asaz schvaľuje
Koncepcia
danou platbu, proto se tak většinourepubliky
jedná pouze
o jednu korunu
tohoto důvodu
není ze
ochrany
klienta
v
oblasti
finančných
služieb,
zabezpečenia
finančného
vzdelávania
strany klientů problém takovou platbu provést, jedná-li se v jejich očích o požadavek pro
a regulácie
činnosti a poradenskej činnosti na finančnom trhu.
získání
slibovanésprostredkovateľskej
půjčky.
 Ústavný zákon 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, v znení neskorších
Podstatné
je, že In:
veškeré
komunikacesystém].
mezi bankou
a jejichspravedlivosti
novým klientem
jsou
predpisov.
JASPIúkony
[právnía informační
Ministerstvo
SR [cit.
reálně5.vykonávány
právě pachateli
a klienti ani netuší, že na jejich jméno byl otevřen u dané
8. 2012]. Dostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
banky
účet. Pachatelé
majíSb.,
k dispozici
kompletní
smluvní
a prostředky
 Vyhláška
č. 281/2008
o některých
požadavcích
na dokumentaci
systém vnitřních
zásad,
(elektronické klíče, hesla) k ovládání nového účtu. Účet tak může být pachateli využit pro
postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
páchání
trestné činnosti,
například pro
zasíláníIn:částek
získanýchsystém].
na jiných
lidech
terorismu,
ve znění pozdějších
předpisů.
ASPI podvodně
[právní informační
Wolters
následnou
činností
pachatelů.
Kluwer
ČR [cit.
15. 9. 2012].
 Vyhláška
č. 123/2007
Sb.pachatelů
o pravidlech
obezřetného
bank,a spořitelních
Klientovi
je nakonec
ze strany
sděleno,
že půjčka podnikání
byla zamítnuta
ukončí s ním
a
úvěrních
družstev
a
obchodníků
s
cennými
papíry,
ve
znění
pozdějších
předpisů.
In:se
komunikaci. Ta však vždy probíhala pouze elektronicky nebo telefonicky. Ve skutečnosti
ASPI [právní
informační
systém].
Kluwer
ČR [cit.
tak podvedení
klienti
s pachateli
osobněWolters
nesetkali
a nemohou
tak5.8.2012].
v pozdější době poskytnout
 Zákon
č. 40/1964vedoucí
Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI
žádné
bližší informace
k jejich odhalení.
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
Výše
uvedený
je bohužel
následkempředpisů.
uplatněníIn:možnosti
 Zákon
č. proces
83/1990zneužití
Sb., o identity
sdružování
občanů, negativním
ve znění pozdějších
ASPI
provedení
identifikace
na
dálku.
Nicméně
i
přes
existenci
tohoto
rizika
lze
souhlasit,
že
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
identifikace
dálku má Sb.,
své opodstatnění.
Existuje
zde potřeba
tuto možnost
využívat,
 Zákon na
č. 283/1991
o Policii České
republiky,
ve zněnítrhu
pozdějších
předpisů.
In:
zejméně
s
rozvojem
fungování
a
využívání
technologií
při
kontraktaci
a
i
při
samotném
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
fungování v rámci finančního trhu, kdy se stále více prosazuje trend fungování služeb bez
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
fyzické přítomnosti klientů v bance.
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 Zákon
č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
3.3.2
Shrnutí
informační
Wolters
Kluwer
ČR [cit.
5. 8. 2012].
Příslušná
úprava systém].
identifikace
na dálku
v českém
zákoně
je ve srovnání s požadavky směrnice

Zákon
č.
101/2000
Sb.,
na
ochranu
osobních
údajů,
znění
pozdějších
předpisů.
In:
Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. ve
října
2005
o předcházení
zneužití
ASPI [právní
systém].
Wolters Kluwer
ČR [cit.
15. 9. 2012].
finančního
systémuinformační
k praní peněz
a financování
terorismu
dokonce
přísnější, než by dle
106
 Zákon
č. 254/2004
Sb., o omezení
plateb identifikace
v hotovosti anao dálku
změnězazákona
337/1992
směrnice
mohla
být . Směrnice
sama potřebu
využitíč. identifikace
107
Sb., ov minulosti
správě daní
poplatků,institucí
ve znění
pozdějších
ASPI
a není In:
důvod
tuto [právní
možnost
provedené
jinoua finanční
výslovně
uznávápředpisů.
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
106
Podmínky
pro využití
možnosti
identifikace
na dálku
ve členském
státuKluwer
jsou uvedeny
v čl. 13
2
předpisů.
In: ASPI
[právní
informační
systém].
Wolters
ČR [cit.
15.odst.
9. 2012].
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního
 Zákon
69/2006
Sb., terorismu,
o provádění
sankcí,
ve znění
systému
k praní č.
peněz
a financování
ve zněnímezinárodních
pozdějších předpisů.
In: EUR-lex
[právní pozdějších
informační
předpisů.
In: ASPIEvropské
[právní unie
informační
Wolters
Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
systém].
Úřad pro publikace
[cit. 5. 8. systém].
2012]. Dostupné
z: <http://eur-lex.europa.eu/>.
107

Srov. bod (27) úvodu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005
o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Hospodářská a finančníPoužité
kriminalita
zdroje 71163
v českém
prostředí
nevyužít. Například
českým opatřeních
zákonem vyžadovaná
identifikační
 Zákon
č. 253/2008
Sb., o některých
proti legalizaci
výnosů zplatba
trestné
není z hlediska
směrnice
č. 2005/60/ES
nezbytnou předpisů.
podmínkou,
se
činnosti evropské
a financování
terorismu,
ve znění pozdějších
In: nicméně
ASPI [právní
domníváme,
že je vhodnou
povinnou
hlediska
informační
systém].náležitostí
Wolters Kluwer
ČR z[cit.
15. 9. českého
2012]. prostředí, která alespoň
částečně
nelegálním
účelům.
Dalšírepubliky,
vhodná opatření
být
 zamezuje
Zákon č. zneužití
456/2011procesu
Sb., ok Finanční
správě
České
ve zněnímohou
pozdějších
realizována
samotnými
bankami
vlastní iniciativy
a nad rámec
po
předpisů.
In: ASPI
[právní zinformační
systém]. Wolters
Kluwerzákona,
ČR [cit.zejména
15. 9. 2012].
zkušenostech
popsanými
případy. zákoník,
Může se vejednat
 Zákons výše
č. 89/2012
Sb., občanský
zněnínapříklad
účinném ko 1.ověřování
1. 2014. žádosti
In: ASPI
adresované
banceinformační
přímo na systém].
příslušnéWolters
poštovní
adreseČR
klienta,
pomocí
běžného dopisu, což
[právní
Kluwer
[cit. 15.
9. 2012].
nemusí
nutně Z.
výrazné
navýšení
nákladů
pro banku,
přičemž
přínosem
je
 představovat
Zákon č. 118/1996
z., o ochrane
vkladov
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov,
z hlediskavbanky
i udrženípredpisov.
jejího dobrého
jména.[právní informační systém]. Ministerstvo
znení jistě
neskorších
In: JASPI
spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
Samozřejmě je též vhodné v návaznosti na zjištěné případy zneužití identity provést
 Zákon
Z. z.,
o bankách
a o zmene
a doplnení
zákonov,
v znení
v nezbytné
mířeč. 483/2001
i opatření
přímo
v platné
legislativě,
aby niektorých
k obdobným
případům
neskorších
JASPI
[právní
informační
systém].
Ministerstvo
v budoucnosti
nemohlopredpisov.
docházet aIn:
finanční
instituce
i klienti
mohli nadále
využívat
výhod
spravedlivosti
SR
[cit.
15.
9.
2012].
Dostupné
z:
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
identifikace na dálku bez nadměrného rizika.
 Zákon č. 128/2002 Z. z., o štátnej kontrole, v znení neskorších predpisov. In: JASPI
[právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 Zákon č. 43/2004 Z. z., o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SR
[cit.
5. 8. 2012].
Dostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 Zákon č. 747/2004 Z. z., o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SR
[cit.
15. 9. 2012].
Dostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 Zákon č. 266/2005 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI
[právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 Zákon č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012].
Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 Zákon č. 186/2009 Z. z., o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI
[právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 Федеральный Закон РФ «О страховании вкладом физических лиц в Российской
Федерации» от 23. 12. 2003 N 177-ФЗ.

8.3 Judikatura
 Decision Barnes & Anor v Black Horse Ltd [2011] EWHC 1416 (QB) (31 May 2011).
[online] British and Irish Legal Information Institute [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/1416.html>.
In: EUR-lexz:[právní
informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné

z: <http://eur-lex.europa.eu/>.

16272 Metoda
Metodaa ekonomické
a ekonomickélimity
limityregulace
regulacevevefinančním
finančnímprávu
právu
2000/46/ES, ve znění pozdějších předpisů. In: EUR-lex [právní informační systém].
Úřad pro
publikace
Evropské
unie [cit.klienta
5. 8. 2012]. Dostupné z: http://eur4 Vnitřní
nástroje
sloužící
k poznání
lex.europa.eu/
Tato kapitole
se věnuje vnitřním nástrojům, které slouží povinným osobám ke korektnímu
 UNpovinností,
Convention
Against
Illicitprávní
Trafficpředpis
in Narcotic
Drugs
and Psychotropic
Substances
splnění
které
upravuje
týkající
se opatření
proti legalizaci
výnosů
(Vienna
Convention).
[online] World Bank [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
trestné1988
činnosti
a financování
terorismu.
z: <http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aml_czech.pdf>.
První dvě podkapitoly se věnují dvěma zásadním oddělením, které prakticky musí zavést
 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY
každá banka. Není významné, jak se konkrétní oddělení v rámci banky nazývá. Může se
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České
jednat o oddělení compliance a o oddělení interního auditu.
republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
Kluwer
ČR banky
[cit. 15.je9.prováděno
2012]. posuzování rizik, které je obsahem nových doporučení,
V rámci
činnosti
 Uznesenie
vlády Action
Slovenskej
č. 624/2007,
ktorým
sa schvaľuje
Koncepcia
které
vydala Financial
Task republiky
Force. Těmto
metodám se
bude věnovat
třetí podkapitola.
ochrany klienta v oblasti finančných služieb, zabezpečenia finančného vzdelávania
Poslední
podkapitola
se bude týkat nutné
součásti
všech vnitřních
proti legalizaci.
a regulácie
sprostredkovateľskej
činnosti
a poradenskej
činnostinástrojů
na finančnom
trhu.
Tou
je
archivace,
která
finanční
či
úvěrové
instituci
umožní
v
pozdější
době
nést
důkazní
 Ústavný zákon 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, v znení neskorších
břemeno
vůči orgánu
dohledu
neboinformační
vůči soudu.systém].
Archivaci
je však nutné
realizovat vSR
souladu
predpisov.
In: JASPI
[právní
Ministerstvo
spravedlivosti
[cit.
se zákonem
o
ochraně
osobních
údajů.
5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 Vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad,
4.1 Compliance útvary v bankovních institucích108
postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
Útvary compliance tvoří relativně novou, přesto však nesmírně významnou součást struktury
terorismu, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
všech současných bankovních institucí. Patrně v důsledku právě oné nedlouhé historie těchto
Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
útvarů zůstává jejich existence stranou pozornosti většiny české (a nejen české) odborné
 Vyhláška
123/2007 akademických
Sb. o pravidlech
obezřetného
podnikání
spořitelních
literatury.
Řada č.především
odborníků
přiřazuje
činnostibank,
compliance
jiným
a
úvěrních
družstev
a
obchodníků
s
cennými
papíry,
ve
znění
pozdějších
předpisů.
In:to
„tradičnějším“ bankovním útvarům (například vnitřnímu auditu, útvarům řízení rizik atd.),
ASPI
[právní
informační
systém].
Kluwer
ČR [cit. za
5.8.2012].
však již
dnes
neodpovídá
realitě.
V tétoWolters
podkapitole
si klademe
cíl stručně charakterizovat

Zákon
č.
40/1964
Sb.,
občanský
zákoník,
ve
znění
pozdějších
předpisů.
In:ostatním
ASPI
činnosti separátního útvaru compliance v bankovních strukturách, vymezit
jej oproti
[právní informačníútvarům
systém]. aWolters
Kluwer ČR
[cit. 15.
9. 2012].
podpůrným/kontrolním
charakterizovat
metody
jeho
činností, především pak ve

Zákon
č.
83/1990
Sb.,
o
sdružování
občanů,
ve
znění
pozdějších
předpisů. In: ASPI
vztahu k problematice praní špinavých peněz.
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
Co konkrétně
útvarySb.,
compliance
v rámcirepubliky,
bank zajišťují?
Částečnou
odpověď
na In:
tuto
Zákon č. tedy
283/1991
o Policii České
ve znění
pozdějších
předpisů.
otázkuASPI
dává[právní
již samotný
překlad
tohoto,Wolters
již i v Kluwer
českém ČR
prostředí
zažitého,
anglického slova.
informační
systém].
[cit. 15.
9. 2012].
Compliance
(či563/1991
lépe soulsoví
comply“)velzeznění
přeložit
jako „vyhovět“,
v souladu“.
 Zákon č.
Sb., o„toúčetnictví,
pozdějších
předpisů. či
In:“být
ASPI
[právní
Náplníinformační
compliance
útvarů
je
skutečně
především
zajišťování
souladu
–
a
to
jak
souladu
systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
veškerých
probíhajících
v rámcive instituce
s interními
předpisy
se systémem
 Zákončinností
č. 21/1992
Sb. o bankách,
znění pozdějších
předpisů.
In: aASPI
[právní
vnitřních
zásad,
tak
souladu
těchto
interních
předpisů
s
externími
regulatorními
požadavky
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 5. 8. 2012].
(zákony,
vyhláškami
regulátora
Na kontrolu
vnitřních
zásad se následně
dleIn:
jím
 Zákon
č. 101/2000
Sb., naatd.).
ochranu
osobníchsystému
údajů, ve
znění pozdějších
předpisů.
publikovaných
informací
zaměřuje
Finanční
analytický
Ministerstva
financí ČR při své
ASPI [právní
informační
systém].
Wolters
Kluwer útvar
ČR [cit.
15. 9. 2012].
109
kontrolní
činnosti.
 Zákon
č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
108
podnikání
na kapitálovém
trhu, veVysokou
znění školou
pozdějších
TatoZákon
kapitolač.
byla256/2004
vytvořena vSb.,
rámcioprojektu
Ministerstva
vnitra ČR realizovaného
finanční
a správní,
o.
p.
s.,
Katedrou
bankovnictví
a
pojišťovnictví
„Zvýšení
účinnosti
postupů
a
opatření
při
odhalování
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
legalizace výnosů z trestné činnosti a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů
 Zákon
č. (identifikační
69/2006 Sb.,
o provádění
mezinárodních
sankcí,
vetis.znění
pozdějších
finančních
služeb"
kód projektu
VG 20122014087,
s výší podpory
2 238
Kč), koordinace
této
předpisů.
ASPI
[právní informační
systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
kapitoly
JUDr. Ing.In:
Otakar
Schlossberger,
Ph.D.
109

Srov. Činnost Finančního analytického útvaru v roce 2009. [online] Finanční analytický útvar Ministerstva
financí ČR. [cit. 22. 5. 2012]. Dostupné z: <http://www.mfcr.cz>.

Vnitřní nástroje sloužící k poznání
Použité
klienta
zdroje 73163
Z konkrétních
které Sb.,
compliance
zajišťuje,
je pak proti
možnolegalizaci
vyjmenovat
především
 Zákončinností,
č. 253/2008
o některých
opatřeních
výnosů
z trestné
následující:
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
 činnost v oblasti opatření proti praní špinavých peněz a financování terorizmu (patrně
 Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších
nejvýznamnější část činností);
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
Zákondat,
č. 89/2012
Sb.,
zákoník,
znění účinném
k 1. 1. 2014. In: ASPI
  ochrana
především
pakobčanský
ve smyslu
ochranyve
bankovního
tajemství;
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
  vyšetřování
vnitřních Z.
podvodů,
whistle-blowing
pro příjem
podnětů
od
Zákon č. 118/1996
z., o ochrane
vkladov a o(zažitý
zmenetermín
a doplnení
niektorých
zákonov,
zaměstnanců
vztahujících
se k interním
podvodům);
v znení neskorších
predpisov.
In: JASPI
[právní informační systém]. Ministerstvo
spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 problematika možného zneužívání trhu (například insider trading);
 Zákon č. 483/2001 Z. z., o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších
In: JASPI
[právní informační systém]. Ministerstvo
 obecná
pravidlapredpisov.
etického chování
zaměstnanců.
spravedlivosti SR [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
Z hlediska
organizačního
zařazení
útvar compliance,
stejněneskorších
jako jeho predpisov.
blízký příbuzný
–
 Zákon
č. 128/2002
Z. z., oje štátnej
kontrole, v znení
In: JASPI
vnitřní audit,
součástí
vnitřního
kontrolního
systému.
V českémSR
právním
prostředí
je toto
[právní
informační
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
[cit. 5. 8.
2012]. Dostupné
zařazení dáno
vyhláškou 123/2007 Sb., konkrétně především §32. Vyhláška však nehovoří
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
o nutnosti
vznikuč.odděleného
útvaru,dôchodkovom
resp. osoby zajišťující
funkci,
ale
 Zákon
43/2004 Z.konkrétního
z., o starobnom
sporení a danou
o zmene
a doplnení
pouze o nutnosti
zajištění
této
funkce
(na
rozdíl
například
od
požadavku
na
vnitřní
audit,
kde
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační
vyhláška systém].
vysloveně Ministerstvo
požaduje zajištění
jeho funkceSRprostřednictvím
alespoň jednoho
spravedlivosti
[cit.
5. 8. 2012].
Dostupné
zaměstnance
nebo
prostřednictvím
outsourcingu).
Z
regulatorního
pohledu
je
tedy
stále
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
teoreticky
možnéč.zajistit
compliance
nutnosti
 Zákon
747/2004
Z. z., obez
dohľade
nad vytvoření
finančnýmseparátního
trhom a oútvaru,
zmene nicméně
a doplnení
v bankovním
sektoru
toto
není
zvykem
a
i
relativně
malé
bankovní
instituce
mají
útvar
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační
compliance
zřízen. JeMinisterstvo
tomu tak zejména
pro poměrněSRspecifické,
kvalifikační,
systém].
spravedlivosti
[cit. především
15. 9. 2012].
Dostupné
požadavky na zaměstnance compliance.
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
Zákon č. 266/2005
z., o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku
4.1.1  Historický
pohled naZ.compliance
o zmenecompliance
a doplneníčinností
niektorých
v znení
neskorších
In:první
JASPI
Definovatapočátky
nenízákonov,
jednoduché.
Ve smyslu
internípredpisov.
činnosti, lze
[právní informační
systém].logicky
Ministerstvo
spravedlivosti
SR [cit.
5. 8.právních
2012]. Dostupné
aktivity označitelné
za compliance
spojovat
již se vznikem
prvních
úprav
z:
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
týkajících se podnikání – s prvními zákony či normami, které bylo potřeba dodržovat, bylo
Zákon
č. 297/2008
Z. z.,
o ochrane
pred legalizáciou
príjmov
z trestnej činnosti
nutné toto
dodržování
nějakým
způsobem
kontrolovat
a zajišťovat.
Je pochopitelné,
že
a
o
ochrane
pred
financovaním
terorizmu
a
o
zmene
a
doplnení
niektorých
zákonov.
v těchto dobách ještě neexistovalo jednoznačné vymezení compliance činnosti a tato byla
In: víceméně
JASPI [právní
informační
systém]. Ministerstvo
SR [cit.zhruba
5. 8. 2012].
vykonávána
automaticky.
V moderním
smyslu, lze spravedlivosti
o compliance hovořit
od
Dostupné
z:
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
sedmdesátých let 20. století, kdy byl tento pojem již jednoznačně vymezen. V té době dochází
Zákon
č. 186/2009
Z. z.,
o finančnom
sprostredkovaní
a finančnomčiporadenstve
v řaděsilně
regulovaných
oborů
– například
potravinářském,
farmaceutickém
hračkářskéma o
zmene
a doplnení
niektorých
v znení
neskorších
predpisov.
In: úřady
JASPI
– k jistému
odklonu
od čistě
centrálnězákonov,
zajišťované
kontroly
prováděné
vládními
informační
Ministerstvo
SR [cit. 5.o8.útvary,
2012].ale
Dostupné
směrem k[právní
preferenci
interníchsystém].
compliance
systémů.spravedlivosti
Stále se však nejednalo
spíše
z:
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
o jednotlivé činnosti prolínající se skrz naskrz organizací.
 Федеральный Закон РФ «О страховании вкладом физических лиц в Российской
Ve smysluФедерации»
útvarovém lze
o počátcích
80. let, kdy se poprvé objevují
от 23.
12. 2003 compliance
N 177-ФЗ. hovořit od110
tzv. compliance officers jakožto součást managementu firmy a spolu s tím dochází rovněž
k rozšíření
zájmu compliance o oblast etiky a ochrany zákazníků.
8.3 Judikatura
 Decision Barnes & Anor v Black Horse Ltd [2011] EWHC 1416 (QB) (31 May 2011).
[online] British and Irish Legal Information Institute [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
110
Vznik těchto manažerských pozic byl odstartován skandálem na americkém ministerstvu obrany
z: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/1416.html>.
v osmdesátých
letech týkajícím se extrémně předražených zakázek (jako příklad byl medii uváděn nákup
toaletních sedátek za 600$ za kus). Tento skandál vedl k utvoření tzv. Defense Industry Initiative – vlastní
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limityregulace
regulacevevefinančním
finančnímprávu
právu
Vedle2000/46/ES,
výše uvedeného,
ve znění
de pozdějších
facto přirozeného
předpisů.vývoje,
In: EUR-lex
lze za [právní
jednu zinformační
příčin organizačního
systém].
vymezení
Úřad útvaru
pro publikace
complianceEvropské
považovat
unie
především
[cit. 5. 8.
vývoj
2012].
v oblasti
Dostupné
metodologie
z: http://eurútvaru
interního
lex.europa.eu/
auditu, u kterého lze předpokládat, že by činnosti compliance jinak primárně
zajišťoval.
 UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
1988 (Vienna Convention). [online] World Bank [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
Interní audit je jako samostatná disciplína znám zhruba 70 let. Během této doby došlo v jeho
z: <http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aml_czech.pdf>.
metodologické základně k velmi podstatným změnám a z původně jakési nadstavby externího
 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY
auditu zabývající se převážně finančními výkazy se v průběhu času stal útvar zaměřující se na
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České
rizika spojená s podnikáním auditované instituce a na jejich mitigaci.
republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
Kluwer původní
ČR [cit. 15.
9. 2012].fungování interního auditu – tedy již zmíněné „externěPo opuštění
koncepce
 Uznesenie
Slovenskej
republiky
č. 624/2007,
Koncepcia
auditní“
orientacivlády
spočívající
v analýze
finančních
výkazů ktorým
a toků –sabylschvaľuje
po relativně
dlouhou
ochrany
klienta
v
oblasti
finančných
služieb,
zabezpečenia
finančného
vzdelávania
dobu interní audit prováděn dle metodologie označované jako compliance či control based
a regulácie
sprostredkovateľskej
činnosti
a poradenskej
činnosti souladu
na finančnom
auditing.
Jak již název
napovídá, jednalo
se primárně
o prověřování
dílčíchtrhu.
činností
111
 Ústavnýči zákon
460/1992opatřeními
Zb., Ústavaa kontrolu
Slovenskej
republiky,resp.
v znení
neskorších
funkčnosti,
existence
kontrol
s metodikou
regulatorními
predpisov. In: JASPI
[právní informační
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SR [cit.
implementovaných
dle metodiky.
Toto bývalo
prováděno
prostřednictvím
prověřování
5. 8. 2012].
Dostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
jednotlivých
transakcí
v rámci
instituce.
 Vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad,
Negativem tohoto přístupu byl fakt, že vedle posouzení existence a efektivnosti daných
postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
kontrol
(efektivnosti
zde pozdějších
ve smyslupředpisů.
funkčnosti),
již nedošlo
posouzenísystém].
jejich globálního
terorismu,
ve znění
In: ASPI
[právní kinformační
Wolters
dopadu
či
významu
a
motivaci
vedoucí
k
jejich
implementaci.
Compliance
audit
tak nebyl
Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
schopen posoudit, zda určitá oblast není nadměrně kontrolována, resp. zda uplatněná míra
 Vyhláška č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních
kontroly není v komparaci s rizikem spojeným s touto oblastí nadměrná. Compliance audit se
a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů. In:
rovněž nezabýval samotnou metodikou. Neposuzoval tudíž její schopnost omezovat rizika. Je
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 5.8.2012].
tak tedy teoreticky možné, že v auditované oblasti existovala řada rizik nepokrytých platnou
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI
metodikou a z ní vycházejícími kontrolami a audit přesto nemusel označit tuto oblast jako
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
problematickou.
 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI
[právnínikoliv
informační
systém]. Wolters
Kluwer ČR
[cit. 15.
9. 2012].
Posledním,
však nevýznamným
problémem
tohoto
přístupu
byl fakt, že byl do značné
 založen
Zákon č.na283/1991
Sb., o Policii
České
republiky,
ve znění
pozdějších
předpisů.
In:
míry
tzv. transakčním
principu
(někdy
bývá jako
„transaction
based“
označována
112
ASPI [právnícompliance
informačníauditu).
systém]. Wolters
Kluwerv ČR
[cit. určitého
15. 9. 2012].
celá metodologie
To se odráží
absenci
globálního pohledu.
Výstup
compliance
audituSb.,
takoposkytoval
útržkovité
informace
o vnitřních
 Zákon
č. 563/1991
účetnictví, pouze
ve znění
pozdějších
předpisů.
In: ASPIprocesech
[právní
společnosti
(například
jedná-li
o oblast
úvěrů bankou, není tento proces
informační
systém].
WoltersseKluwer
ČRposkytování
[cit. 15. 9. 2012].
 Zákon č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 5. 8. 2012].
iniciativy zainteresovaných dodavatelů, která měla za cíl implementovat etické principy jejich chování (mimo
 i vytvoření
Zákon č.
101/2000
Sb.,
na ochranuzaosobních
veoblast).
zněníTato
pozdějších
předpisů.
jiné
pozice
manažera
zodpovědného
complianceúdajů,
a etickou
inciativa je
mimo jinéIn:
dobrýmASPI
příkladem
propojenosti
compliance/etického
rizikaKluwer
a rizika reputačního
– přestože
pro dodavatele bylo
[právní
informační
systém]. Wolters
ČR [cit. 15.
9. 2012].
výhodné nadále dodávat ministerstvu takto nadhodnocené výrobky – tedy chovat se neeticky, obava ze ztráty
 Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992
reputace je vedla k přijetí opatření, která takovýmto obchodům zamezila.
111
Sb., oRATLIFF,
správě R.daní
a poplatků,
ve znění
pozdějších
předpisů.
In: Springs:
ASPI The
[právní
Například
L. a kol.
Internal Auditing
Principle
and Techniques.
Altamonte
Institute
of Internal Auditors,
1105 s.
ISBN: 978-0894133268.
s. 262 – 263. označují přístup posuzující
informační
systém].1996.
Wolters
Kluwer
ČR [cit. 15. 9. 2012].
efektivnost kontrol předepsaných interní metodikou jako operační audit, přístup posuzující soulad
 Zákon opatřeními
č. 256/2004
Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
s regulatorními
jako compliance
audit.
112
Totopředpisů.
označení však
není
zcela
přesné,
resp.
význam
slova
„transakční“
je nutno chápat
v širším
slova
smyslu.
In: ASPI [právní informační systém].
Wolters Kluwer
ČR [cit.
15. 9.
2012].
Název transaction based vychází z metodologie externího auditu, kdy je tímto pojmem označováno
 Zákon skutečně
č. 69/2006
o provádění
znění auditu
pozdějších
přezkoumávání
pouze Sb.,
správnosti
jednotlivých mezinárodních
účetních transakcí. sankcí,
V kontextuveinterního
však lze
předpisů. based
In: ASPI
informační
systém].
Wolters
Kluwer
ČR nikoliv
[cit. 15.
9. 2012].
pojem transaction
audit [právní
chápat jako
audit zaměřený
na analýzu
průběhu
transakcí,
jejich
účetní
správnosti. Ta by měla být pouze jakýmsi vedlejším efektem. Označení compliance/control based je tedy
přesnější.

Vnitřní nástroje sloužící k poznání
Použité
klienta
zdroje 75163
posuzován
jako celek
– tedy komplexně
od prvotního
kontaktu
s žadatelem
výplatu,z resp.
 Zákon
č. 253/2008
Sb., o některých
opatřeních
proti
legalizacipovýnosů
trestné
splacení úvěru,
aleaanalyzovány
pouze jednotlivé
kontroly
či transakce
– odděleně
činnosti
financování jsou
terorismu,
ve znění dílčí
pozdějších
předpisů.
In: ASPI
[právní
je kontrolována
přítomnost
podpisu
klienta
na smlouvě,
čerpání
na správný účet atd.).
informační
systém].
Wolters
Kluwer
ČR [cit. 15.
9. 2012].
 Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších
Výše zmíněná negativa a rovněž obecný trend spočívající ve snaze vnímat interní audit jako
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
jeden z nástrojů řízení rizik, nikoliv pouze kontroly, vedl k postupnému nahrazení compliance
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném k 1. 1. 2014. In: ASPI
auditu metodologií označovanou jako risk-based auditing. Risk-based auditing, velmi
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
zjednodušeně popsáno, se při provádění kontrol zaměřuje především na oblasti s vyšším
 Zákon č. 118/1996 Z. z., o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
rizikem. Některé méně rizikové oblasti jsou tak buď zcela vynechány (možné riziko je natolik
v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo
nemateriální, že může být akceptováno), nebo je významně snížena frekvence provádění
spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
jejich kontrol. Svou kontrolní činnost provádí na základě procesního přístupu – tedy ve výše
 Zákon
č. 483/2001
Z. z.,úvěru
o bankách
a očinnost
zmene aanalyzována
doplnení niektorých
zákonov,
v znení
zmíněném
případě
poskytování
je tato
od prvotního
kontaktu
neskorších
predpisov. vyplacení
In: JASPI
[právní
systém]. Primárním
Ministerstvo
s klientem,
přes jeho ohodnocení,
úvěru,
spláceníinformační
a případně vymáhání.
SR [cit.
15. 9. 2012].
Dostupné
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
cílem riskspravedlivosti
based auditingu
je ohodnotit
proces
co doz:jeho
rizikovosti, nikoliv v souladu

Zákon
č.
128/2002
Z.
z.,
o
štátnej
kontrole,
v
znení
JASPI
s metodikou, resp. regulatorními opatřeními, která ne vždy majíneskorších
na riziko spredpisov.
procesem In:
spojené
[právní
informační
systém].zůstat
Ministerstvo
spravedlivosti
SR [cit. 5. 8.
2012]. Dostupné
vliv. Oblast
souladu
však nemohla
zcela bez
kontroly. Následkem
přechodu
k riskz:
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
based a odklonu od compliance auditingu tedy byla nutnost vytvoření separátního útvaru,
 Zákon
č. 43/2004
Z. záležitosti
z., o starobnom
sporení a o zmene a doplnení
zajišťujícího
compliance
a další
s tímto dôchodkovom
spojené.
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační
4.1.2 Současný
compliance
útvarů k boji proti
systém]. přístup
Ministerstvo
spravedlivosti
SR praní
[cit. špinavých
5. 8. 2012].peněz
Dostupné
Přestože žádnou
z
činností
vykonávaných
compliance
není
možno
považovat
za
nedůležitou,
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
jako zcela
klíčovou
vnímat především
oblast boje
legalizaci
výnosů
trestné ačinnosti
 Zákon
č. lze
747/2004
Z. z., o dohľade
nad proti
finančným
trhom
a ozzmene
doplnení
a také proti
jeho
„obrácené
formě“
–
tedy
případům,
kdy
se
z
legálních
finančních
prostředků
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační
stávají prostředky
k financování
trestné činnosti,SR
především
systém]. sloužící
Ministerstvo
spravedlivosti
[cit. terorismu.
15. 9. 2012].
Dostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
Vzhledem k obrovským objemům transakcí prováděných v rámci jednotlivých i drobných
 Zákon č. 266/2005 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku
finančních společností se dnešní běžnou praxí stává využití jednoho z tzv. AML softwarových
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI
systémů. AML systémy představují speciální softwarové řešení monitoringu klientů
[právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné
a transakcí v rámci společnosti.113 O rostoucích preferencích automatizovaných AML řešení
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
svědčí mimo jiné stále velmi rychle rostoucí trh s těmito softwarovými nástroji (zhruba 10%
 obchodů
Zákon č. ročně).
297/2008
Z. největší
z., o ochrane
pred legalizáciou
príjmovspolečnosti
z trestnej činnosti
objemu
Mezi
poskytovatele
patří například
Nice
a
o
ochrane
pred
financovaním
terorizmu
a
o
zmene
a
doplnení
niektorých
zákonov.
Actimize, Fiserv, známé jsou rovněž společnosti SAS či Norkom Technologies.
In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012].
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
Z pohleduDostupné
fungování
se tyto systémy napojí na jednotlivé transakční/schvalovací systémy
bankya automaticky
monitorují
činnosti
a transakce
v nich prováděné.
V případě,
že některáa o
Zákon č. 186/2009
Z. z.,
o finančnom
sprostredkovaní
a finančnom
poradenstve
114
je-li
činnost vykazuje
od určitého
zmene arelevantní
doplnení odchylku
niektorých
zákonov,předem
v znenínastaveného
neskorších pravidla,
predpisov. nebo
In: JASPI
odhalena [právní
shoda sinformační
určitým pravidlem
či schématem
(například nezvykle
transakce,
systém]. Ministerstvo
spravedlivosti
SR [cit. 5.vysoká
8. 2012].
Dostupné
odhalení z:
vzoru
transakcí shodného se vzorem pro praní špinavých peněz, odhalení shody
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
s některým
ze sankčníchЗакон
seznamů
osob
atd.), je systémem
automaticky лиц
vydáno
varovné
 Федеральный
РФ «О
страховании
вкладом физических
в Российской
hlášení, které
je zasláno
prostřednictvím
uživatelského rozhraní pověřeným pracovníkům
Федерации»
от 23.
12. 2003 N 177-ФЗ.
compliance k dalšímu prověření. Intenzita, s jakou systém tato hlášení vydává, je nastavitelná

8.3 Judikatura

113

Srov.
PracticesBarnes
for Anti &
Money
(AML): Ltd
System
Selection
and Implementation.
[online]
 Best
Decision
AnorLaundering
v Black Horse
[2011]
EWHC
1416 (QB) (31
MayAn
2011).
Oracle White Paper, 2010 [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné z: <http://www.oracle.com/us/industries/financial[online] British and Irish Legal Information Institute [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
services/062008.pdf>.
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z: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/1416.html>.
Srov. LEE,
G. H. Rule-Based and Case-Based Reasoning Approach for Internal Audit of Bank. KnowledgeBased Systems. 2008, roč. 21, č. 2, s. 140-147.
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(v ČR např.
unie Finanční
[cit. 5. 8.
analytický
2012]. Dostupné
útvar Ministerstva
z: http://eurfinancí
ČR). lex.europa.eu/
 UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
Přes relativně velké množství poskytovatelů je možno nalézt určité obecné principy fungování
1988 (Vienna Convention). [online] World Bank [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
těchto systémů shodné pro všechny. Trendem je snaha o poskytování tzv. end-to-end řešení,
z: <http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aml_czech.pdf>.
tedy komplexních systémů pokrývajících celou oblast monitoringu podezřelých transakcí
 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY
a klientů, včetně nástrojů řešení a to jak ve vztahu k problematice praní špinavých peněz, tak
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České
rovněž k vyšetřování podvodů interního či externího charakteru. Systémy nicméně v zájmu
republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
individuálního přizpůsobení bývají zpravidla postaveny na tzv. modulární bázi – jejich
Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
poskytovatelé umožňují institucím volit, které moduly budou v rámci jejich řešení
 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 624/2007, ktorým sa schvaľuje Koncepcia
implementovány. Základní moduly jsou zhruba následující:
ochrany klienta v oblasti finančných služieb, zabezpečenia finančného vzdelávania
regulácie
činnosti
 a modul
prosprostredkovateľskej
monitoring sankčních
listů; a poradenskej činnosti na finančnom trhu.
  Ústavný
zákon pro
460/1992
Zb., a Ústava
Slovenskej
modul sloužící
identifikaci
monitoring
klientů; republiky, v znení neskorších
 predpisov.
modul proIn:
monitoring
podezřelých
transakcí;
JASPI [právní
informační
systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit.
 5.modul
proDostupné
vyšetřování.
8. 2012].
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
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č. 281/2008
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o některých požadavcích na systém vnitřních zásad,
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a financování
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ASPI
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Wolters
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informační
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ČR [cit.
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s nastavenou
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znění pozdějších
předpisů.
ASPI –
U tohoto
modulu
je velmi
důležitý
požadavek
dostatečnou
schopnost
rozlišeníIn:klientů
[právní informační
systém].
Wolters hlášení.
Kluwer ČR
[cit.prvek
15. 9.je2012].
tedy minimalizaci
falešných
pozitivních
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samozřejmě důležitý i pro
 moduly,
Zákon č.nicméně
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Sb., ov oblasti
sdružování
občanů, black
ve znění
In: ASPI
další
monitoringu
listůpozdějších
je potenciálpředpisů.
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[právní informační
systém].
Wolters
Kluwer
15. 9.
2012].
falešně-pozitivních
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velký
(např.ČR
v [cit.
případě
PEP
registrů mnoho systémů
 Zákon
č. 283/1991
Sb.,komparace
o Policii České
zněnísepozdějších
In: –
funguje
na principu
prosté
jména republiky,
a příjmení ve
klienta
seznamempředpisů.
PEP osob
ASPIhlášení
[právnípak
informační
systém].
Wolters
ČR [cit. 15.
2012]. drobné nuance
k vydání
stačí pouhá
shoda
jmen,Kluwer
problematické
jsou9. rovněž
 Zákon č.
563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
v hláskování
cizích
jmen atd.).
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
Modul
pro identifikaci
monitoring
klientů
 Zákon
č. 21/1992a Sb.
o bankách,
ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
Modul slouží pro evidenci údajů o klientech a následně kontinuální kontrolu souladu
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 5. 8. 2012].
informací poskytnutých klientem se vzory jeho chování (typem a strukturou transakcí, objemy
 Zákon č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. In:
převodů apod.). Na rozdíl od modulu pro monitoring podezřelých transakcí je jeho primárním
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
cílem odhalovat především nepravdivé či zkreslené údaje od klienta.
 Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992
správě daní
a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
ModulSb.,
pro omonitoring
podezřelých
transakcí
informační
systém].
Wolters
Kluwer
ČR [cit.
15. 9. 2012]. přístupu. Regulatorní přístup
Tyto moduly využívají kombinace analytického
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č. 256/2004
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o podnikání
na kapitálovém
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znění pozdějších
spočívá
v prosté
komparaci
transakcí
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s předem
stanovenou
předpisů.
In: ASPI
[právnízinformační
Wolters
Kluwerpro
ČRodhalení
[cit. 15. již
9. 2012].
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vyplývající
zpravidla
metodiky. systém].
Je využíván
především
známých
 Zákon
č. 69/2006
Sb., omnožství
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sankcí,1000
ve EUR).
znění pozdějších
vzorců
praní peněz
(např. velké
transakcí
těsně pod hranicí
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].

Vnitřní nástroje sloužící k poznání
Použité
klienta
zdroje 77163
Analytický
přístup
spočívá v Sb.,
komparaci
transakce,
resp. soboru
transakcí, co
do objemu
 Zákon
č. 253/2008
o některých
opatřeních
proti legalizaci
výnosů
z trestné
a frekvence
s minulým
referenčním
obdobím,ve
buď
pro daný
účet, nebo
pro referenční
skupinu
činnosti
a financování
terorismu,
znění
pozdějších
předpisů.
In: ASPI
[právní
účtů (je sledováno,
zda výšeWolters
či frekvence
transakce
odpovídá např. standardnímu
informační systém].
Kluwer dané
ČR [cit.
15. 9. 2012].
chování
klienta s určitým
toho, jak
této komparaci
 retailového
Zákon č. 456/2011
Sb., o stupněm
Finančnívzdělání
správě atd.).
ČeskéPodle
republiky,
vek znění
pozdějších
přistupují,předpisů.
je možnoIn:
moduly
na dva typy.systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
ASPI rozdělit
[právní informační
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném k 1. 1. 2014. In: ASPI
První využívá ke komparaci statistické techniky a odlišnost transakce od referenčního vzoru
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
tak popisuje prostřednictvím směrodatné odchylky. V případě, že tato překročí určitou
 Zákon č. 118/1996 Z. z., o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
přednastavenou hodnotu, je vydán varovný signál. Druhý, jednodušší přístup, při komparaci
v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo
nevyužívá statistického aparátu, ale pouze sleduje absolutní změnu ve výši transakce nebo
spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
frekvenci v relaci k historickému vývoji na daném účtu či skupině referenčních účtů.
 Zákon
č. 483/2001
Z. z.,
a oodhalit
zmeneiadoposud
doplnenínepopsaná
niektorýcha zákonov,
v znení
Výhodou
analytického
přístupu
je, ožebankách
umožňuje
neanalyzovaná
schémata neskorších
praní peněz. predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo
spravedlivosti SR [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
Modul pro
vyšetřování
Zákon
č. 128/2002 Z. z., o štátnej kontrole, v znení neskorších predpisov. In: JASPI
Tento modul
představuje
podstatě Ministerstvo
uživatelské spravedlivosti
rozhraní, se kterým
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[právní informačnív systém].
SR [cit. pracují
5. 8. 2012].
Dostupné
úředníci. z:Slouží
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pro
seřazování
jednotlivých
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jejich
priority,
jeho
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
prostřednictvím
informace
o hlášených
transakcích
a klientech
 Zákon je
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Z. z.,doplňující
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zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační
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prověřování regulátorem,
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banky
systém].
Ministerstvo
SR
[cit.
5. 8.
2012].
a její reporting.
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
 Zákon č. 747/2004 Z. z., o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení
Výše uvedený výčet modulů samozřejmě není taxativní a jednotlivé systémy se mohou
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační
odlišovat (například modul pro monitoring klientů a podezřelých transakcí nemusí být striktně
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SR
[cit.
15. 9. 2012].
Dostupné
oddělen).
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
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zákonov,
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predpisov.
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i proti
financování
terorismu.
Rozvojvinformačních
technologií
umožnil
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[právní vinformační
systém].bank.
Ministerstvo
spravedlivosti
[cit. 5. 8. 2012].
řešení aplikovat
naprosté většině
Implementace
s sebouSR
samozřejmě
vedle Dostupné
pozitiv
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
nese i několik
negativních faktorů spočívajících především ve vysoké nákladovosti těchto
systémů.
Řada interních
transakčních
schvalovacích
systémů bank
v době
svého vzniku
 Zákon
č. 297/2008
Z. z., očiochrane
pred legalizáciou
príjmov
z trestnej
činnosti
s napojením
AML systémů
nepočítala,terorizmu
proto bylo
často anutné
je poměrně
a o ochrane
pred financovaním
a o zmene
doplnení
niektorýchzásadně
zákonov.
modifikovat.
Celkově
však informační
lze AML systémy
jednoznačně
pozitivně.
In: JASPI
[právní
systém]. vnímat
Ministerstvo
spravedlivosti
SR Jejich
[cit. 5. využití
8. 2012].
navíc nemusí
být limitováno
pouze pro potřeby compliance útvarů, využít jich může například
Dostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
i již několikrát
jako stavební
kámen proa tzv.
kontinuální
auditing,a o
 Zákon zmiňovaný
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sprostredkovaní
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poradenstve
tedy průběžné
prověřování
procesů
v rámciv banky.
zmene
a doplneníněkterých
niektorých
zákonov,
znení neskorších predpisov. In: JASPI
[právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné
4.1.3 Shrnutí
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
Přestože compliance útvary náleží z organizačního (nikoliv funkčního) hlediska stále
 Федеральный Закон РФ «О страховании вкладом физических лиц в Российской
k relativně novým útvarům v rámci finančních společností, patří jejich metody v oblasti boje
Федерации» от 23. 12. 2003 N 177-ФЗ.
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti k velice pokročilým. Automatizované monitorovací
systémy
představují pro práci compliance úředníků klíčový nástroj, bez kterého by byl boj
8.3 Judikatura
s tímto fenoménem
mnohem
náročnější,
zcela
Přes 1416
jejich(QB)
relativně
složitou
Decision Barnes
& Anor
v Blackne-li
Horse
Ltd nemožný.
[2011] EWHC
(31 May
2011).
implemetaci
do
bankovních
procesů,
způsobenou
především
nekompatibilitou
zavedených
[online] British and Irish Legal Information Institute [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
bankovních
systémů, se jedná dnes u naprosté většiny bank o samozřejmost. Aplikace těchto
z: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/1416.html>.
systémů s sebou navíc nese i perspektivy budoucí možné spolupráce s ostatními kontrolními
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Substances
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[online]
WorldPro
Bank
[cit. 15.
9. 2012].
interního
auditu ve třech hlavních oblastech. Stav interního auditu ve finančních institucích je
z: <http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aml_czech.pdf>.
dobrý, má svá pravidla, podložená zákonem č. 21/1992 Sb. o bankách,116 ve znění pozdějších
 Usnesení předsednictva České národní rady č. 117
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY
předpisů
a
navazující
vyhláškou
České
národní
banky.
Z tohoústavního
rovněž plyne
jako zákonná
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Činnost
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republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
audituKluwer
v bance
ČRpodléhá
[cit. 15.bankovnímu
9. 2012]. dohledu České národní banky, což může v některých
situacích způsobovat problémy. Banka – matka je v jiné zemi: v tomto případě otázky
 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 624/2007, ktorým sa schvaľuje Koncepcia
bankovního dohledu, a tedy také interní audit, představují určité nesnáze. To však pomáhá
ochrany klienta v oblasti finančných služieb, zabezpečenia finančného vzdelávania
řešit tzv. Basilejský výbor Banky pro mezinárodní platby, založený již koncem minulého
a regulácie sprostredkovateľskej činnosti a poradenskej činnosti na finančnom trhu.
století guvernéry centrálních bank. Příkladem jeho působení je mimo jiné důležitý dokument
 Ústavný zákon 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, v znení neskorších
„Útvar interního auditu v bankách, z prosince 2011, Basilejský výbor pro bankovní dohled
predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit.
Konzultační dokument.“118 Níže jsou uvedeny jeho hlavní konkrétní zásady, uplatňované nyní
5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
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 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY
Ak porovnáme reguláciu ochrany finančného spotrebiteľa v EÚ oproti USA, môžeme
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České
konštatovať parciálnu reguláciu podľa jednotlivých finančných sektorov vo viacerých
republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
právnych predpisoch, kým v USA je regulácia obsiahnutá v jednom právnom predpise (hoci
Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
rozsiahlom150 ale právna úprava je jednotná). Takisto naproti USA v Európe neexistuje
 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 624/2007, ktorým sa schvaľuje Koncepcia
jednotný orgán alebo autorita, ktorá by mala v kompetencii dohliadať, alebo chrániť záujmy
ochrany klienta v oblasti finančných služieb, zabezpečenia finančného vzdelávania
spotrebiteľov na finančnom trhu, pretože právomoci na ochranu spotrebiteľa sú rozdelené
a regulácie sprostredkovateľskej činnosti a poradenskej činnosti na finančnom trhu.
medzi rôzne orgány dohľadu a národné regulácie; navyše, táto otázka zatiaľ v EÚ nie je
 Ústavný zákon 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, v znení neskorších
harmonizovaná, z čoho vyplývajú odlišnosti v jednotlivých členských štátoch.
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 Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších
150
předpisů. zákon
In: ASPI
[právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
Dodd-Frankov
má cca
1200 strán.
151
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spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
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V praxi to vyzerá tak, že klient, ktorý podpisuje samotnú zmluvu (povedzme napr. zmluvu
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Федерации» от 23. 12. 2003 N 177-ФЗ.
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a poradenskej činnosti na finančnom trhu.
[online] British and Irish Legal Information Institute [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
153
Srov. zákon č. 186/2009 Z. z., o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
z: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/1416.html>.
niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo
spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
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a následne zasiela akcept klientovi.
 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 624/2007, ktorým sa schvaľuje Koncepcia
ochrany takéhoto
klienta vspôsobu
oblasti uzatvárania
finančných zmlúv
služieb,spočíva
zabezpečenia
vzdelávania
Nerovnováha
v tom, žefinančného
klient je viazaný
svojím
a regulácie
činnosti a poradenskej
činnosti
na Je
finančnom
návrhom,
a to aj sprostredkovateľskej
v tom prípade, ak sa rozhodne,
že zmluvu chce
zrušiť.
tomu taktrhu.
preto, že
Ústavný
zákon klienti
460/1992
Zb.,vedomosť
Ústava Slovenskej
republiky,
v znení neskorších
vo väčšine
prípadov
nemajú
o tom, že zmluva
ešte nevznikla
(keďže bol
predpisov.
In: na
JASPI
[právní zmluvy).
informační
systém].subjekty
Ministerstvo
spravedlivosti
SRtým,
[cit.že
odoslaný
iba návrh
uzatvorenie
Finančné
spravidla
argumentujú
5. 8. 2012].
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
potrebujú
čas naDostupné
preverenie
klienta (a jeho zdrojov) predtým, ako zmluvu s klientom
„potvrdia“
a odošlú
akcept. VSb.,
skutočnosti
sa všakpožadavcích
domnievame,
ide o to,
aby spoločnosti
 Vyhláška
č. 281/2008
o některých
nažesystém
vnitřních
zásad,
držalipostupů
svojich klientov
v klamlivom
že sú užvýnosů
ich klientmi
a súčinnosti
viazaníaplatiť
za svoje
a kontrolních
opatřenívedomí,
proti legalizaci
z trestné
financování
produkty,
čím obmedzujú
ich možnosť
potenciálnej
zmeny
finančného
produktu,
resp.
prestup
terorismu,
ve znění pozdějších
předpisů.
In: ASPI
[právní
informační
systém].
Wolters
do inejKluwer
spoločnosti.
ČR [cit. 15. 9. 2012].
 Vyhláška č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních
Dôsledky tohto konania sú však omnoho závažnejšie. Keďže reálne zmluva nie je platná ani
a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů. In:
účinná, a klienti sa domnievajú že zmluva už vznikla, prípadne sú priamo nabádaní k tomu,
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 5.8.2012].
aby si plnili z nej záväzky, klienti spravidla uhrádzajú prvé platby so službami v zmluve
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI
spojenými. V prípade našej modelovej zmluvy o riadení portfólia klienti posielajú finančné
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
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<http://jaspi.justice.gov.sk>.
ak tieto vklady súvisia alebo sú vložené na účtoch, ktoré slúžia na výkon ich činností.
 Федеральный Закон РФ «О страховании вкладом физических лиц в Российской
Федерации»
от 23.právnou
12. 2003úpravou
N 177-ФЗ.
V porovnaní
so slovenskou
ide o podobné vymedzenie osôb požívajúcich
ochranu vkladov, aké obsahoval zákon o ochrane vkladov pred prijatím jeho novely v roku
8.3 Judikatura
2001. V súlade s právnou úpravou platnou do roku 2001 sa vkladmi fyzických osôb na účely
 Decision Barnes & Anor v Black Horse Ltd [2011] EWHC 1416 (QB) (31 May 2011).
zákona o ochrane vkladov rozumeli nimi zverené peňažné prostriedky, ktoré predstavovali
[online] British and Irish Legal Information Institute [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
záväzok banky alebo pobočky zahraničnej banky voči vkladateľovi na ich výplatu, a to
z: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/1416.html>.
vrátane úrokov a iných majetkových výhod spojených s vkladom s výnimkou vkladov
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1988 (Vienna Convention). [online] World Bank [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
z: <http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aml_czech.pdf>.
V súlade so slovenskou právnou úpravou za vkladateľov, ktorí majú nárok za zákonom
 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY
stanovených podmienok na náhradu za nedostupné vklady, zákon o ochrane vkladov považuje
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České
okrem fyzických osôb aj právnické osoby. V prípade fyzických osôb sa nestretávame
republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
s limitujúcimi faktormi, ktoré by spočívali v charaktere ich činností, čím ani nedochádza
Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
k obmedzeniu účelu za akým fyzická osoba peňažné prostriedky do banky vkladá alebo na
 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 624/2007, ktorým sa schvaľuje Koncepcia
aké účely ich používa. Aj keď v prípade fyzických osôb slovenská právna úprava
ochrany klienta v oblasti finančných služieb, zabezpečenia finančného vzdelávania
neobmedzuje okruh osôb, ktorým prináleží právo na ochranu vkladov, pri právnických
a regulácie sprostredkovateľskej činnosti a poradenskej činnosti na finančnom trhu.
osobách zákon o ochrane vkladov obsahuje limitujúce ustanovenia, vzťahujúce sa napr. na
 Ústavný zákon 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, v znení neskorších
charakter právnických osôb, alebo predmet ich činností. Medzi právnické osoby, ktoré
predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit.
požívajú ochranu vkladov patria napr. nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie
5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
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 Zákon č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. In:
povinne vytvára základné imanie a družstvo, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve
 Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992
z nasledujúcich podmienok – a to, že celková suma majetku spoločnosti presiahla 1 000 000
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
eur, alebo čistý obrat spoločnosti presiahol 2 000 000 eur alebo ak priemerný prepočítaný
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30 zamestnancov. Riadnu
 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať aj obchodná spoločnosť a družstvo,
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, alebo ktorej túto
 Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších
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předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
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č. 266/2005
Z. z., o ochrane
finančných
službáchkrajinách.
na diaľku
o bankách
a kulminuje
v rozdielnych
výškachspotrebiteľa
garančnéhopri
krytia
vo vybraných
a o rámec
zmene ochrany
a doplnení
niektorých
zákonov,
v znení Európskeho
neskorších predpisov.
JASPI
Legislatívny
vkladov
je obsiahnutý
v smernici
parlamentuIn:
a Rady
Ministerstvo
SR [cit. 5. V8.súlade
2012]. sDostupné
Európskej[právní
únie zinformační
30. 5. 1994systém].
o systémoch
ochranyspravedlivosti
vkladov č. 94/19/ES.
danou
smernicouz:v<http://jaspi.justice.gov.sk>.
každom členskom štáte Európskej únie musí existovať systém ochrany vkladov
 Zákon
č. 297/2008
Z. z.,161o Smernica
ochrane pred
legalizáciou
príjmov
z trestnej
činnosti
definuje
vklad ako
akýkoľvek
kreditný
financovaný
bankovým
sektorom.
a o ochrane pred
financovaním
terorizmu
zmene
a doplnení
niektorých
zákonov.
zostatok predstavujúci
peňažné
prostriedky
vložené anaoúčet
alebo
vyplývajúce
z normálnych
JASPI [právní
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SRa[cit.
5. 8. 2012].
bankovýchIn:transakcií,
ktoré informační
musí úverová
inštitúcia
vyplatiť podľa
zákonných
dohodnutých
Dostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
podmienok.
Zároveň
smernica ukladá každému členskému štátu povinnosť zabezpečiť
 Zákon
č. 186/2009
Z. z., o finančnom
a finančnom
poradenstve
existenciu
jedného
alebo viacerých
oficiálne sprostredkovaní
uznávaných systémov
ochrany
vkladova o
zákonov,
v znení
predpisov.
JASPI
a súčasne zmene
stanoviťa doplnení
výnimky niektorých
a podmienky,
za ktorých
môžuneskorších
byť úverové
inštitúcieIn:vyňaté
[právní
informační
systém].
Ministerstvo
SR nie
[cit.sú
5. 8.
2012].oficiálne
Dostupné
z povinného
systému
ochrany
vkladov.
Úverové spravedlivosti
inštitúcie, ktoré
členmi
uznaného z:systému
ochrany vkladov, nie sú oprávnené prijímať vklady. Pôvodná minimálna
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
úroveň krytia
nedostupných
bola stanovená
hranicou
20 000 eur,
bola
Федеральный
Законvkladov
РФ «О страховании
вкладом
физических
лиц pričom
в Российской
ponechanáФедерации»
možnosť členským
štátom
vyššie krytie za nedostupné vklady. Postupne
от 23. 12.
2003 stanoviť
N 177-ФЗ.
sa však táto hranica garančného krytia ukázala ako nedostatočná. Z tohto dôvodu sa
8.3 Judikatura
minimálna
úroveň krytia od 30. júna 2009 posunula na sumu 50 000 eur a od 31. decembra
 Decision Barnes & Anor v Black Horse Ltd [2011] EWHC 1416 (QB) (31 May 2011).
[online] British and Irish Legal Information Institute [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
161
z: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/1416.html>.
Srov. TOMÁŠEK,
M. Bankovnictví jednotného vnitřního trhu Evropské unie. Linde Praha, a.s., 1997. 516 s.
ISBN 8072010522. s.113.
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a ekonomickélimity
limityregulace
regulacevevefinančním
finančnímprávu
právu
2010 sa
2000/46/ES,
smernicou ve
stanovila
znění pozdějších
povinnosť krytia
předpisů.
úhrnných
In: EUR-lex
vkladov[právní
každého
informační
vkladateľasystém].
na sumu
100 000
Úřad
eur. pro publikace Evropské unie [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/
Zákon o ochrane vkladov tak v súlade so smernicou o systémoch ochrany vkladov
 UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
č. 94/19/ES poskytuje od 30. decembra 2010 za chránený nedostupný vklad v bankách
1988 (Vienna Convention). [online] World Bank [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu ochrany vkladov v súhrne jednému
z: <http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aml_czech.pdf>.
vkladateľovi alebo inej osobe oprávnenej podľa tohto zákona za jeho vklad v jednej banke
 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY
náhradu vo výške nedostupného vkladu, najviac však vo výške 100 000 eur, a to pri
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České
vyhlásení niektorej banky za neschopnú vyplácať vklady alebo ak súd pozastaví nakladanie
republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
s vkladmi v niektorej z bánk. V súlade so zákonom o ochrane vkladov sa na účely výpočtu
Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
výšky náhrady za nedostupné vklady spočítavajú všetky chránené nedostupné vklady toho
 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 624/2007, ktorým sa schvaľuje Koncepcia
istého vkladateľa v jednej banke vrátane jeho podielov na spoločných vkladoch a na
ochrany klienta v oblasti finančných služieb, zabezpečenia finančného vzdelávania
notárskych úschovách chránených týmto zákonom. Rozhodujúci je stav ku dňu, keď sa
a regulácie sprostredkovateľskej činnosti a poradenskej činnosti na finančnom trhu.
vklady v banke stali nedostupnými. Pri každom spoločnom vklade platí, že každý
 Ústavný zákon 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, v znení neskorších
z vkladateľov má rovnaký podiel, ak sa hodnovernými dokladmi nepreukážu iné podiely
predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit.
jednotlivých vkladateľov. Vzhľadom na definíciu vkladu, ktorá za vklad považuje aj úroky
5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
a iné majetkové výhody spojené so zverením peňažných prostriedkov banke alebo pobočke
 Vyhláška
č. 281/2008
Sb.,výpočtu
o některých
požadavcích
na systém vklady
vnitřních
zásad,
zahraničnej
banky,
sa na účely
výšky náhrady
za nedostupné
úroky
a iné
postupů
a
kontrolních
opatření
proti
legalizaci
výnosů
z
trestné
činnosti
a
financování
majetkové výhody pripočítajú k nedostupnému vkladu, pričom na ich výpočet je rozhodujúci
terorismu,
ve znění
pozdějších předpisů.
ASPIvýška
[právní
informační systém].
deň, kedy
sa vklady
stali nedostupnými.
Takto In:
zistená
nedostupného
vkladu saWolters
na účely
Kluwer
ČR
[cit.
15.
9.
2012].
výpočtu náhrady zníži o všetky premlčané vklady a tiež o všetky záväzky vkladateľa voči
 Vyhláška
č. 123/2007
Sb. sa
o vklady
pravidlech
podnikání
bank,
spořitelních
banke
podľa stavu
ku dňu, keď
stali obezřetného
nedostupnými,
pričom na
neskoršie
zmeny
a
úvěrních
družstev
a
obchodníků
s
cennými
papíry,
ve
znění
pozdějších
předpisů.
In:
tohto stavu sa neprihliada. Vypočítaná výška náhrady sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.
ASPIak
[právní
Wolters
ČR [cit.
5.8.2012].
V prípade
nie jeinformační
hodnovernesystém].
preukázaná
iná Kluwer
výška vkladu
alebo
záväzku vkladateľa voči

Zákon
č.
40/1964
Sb.,
občanský
zákoník,
ve
znění
pozdějších
předpisů. In: ASPI
banke, je rozhodujúci záznam v evidencii banky.
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
Vzhľadom
procesy
v rámci Európskej
sa česká
právnapředpisů.
úprava vIn:
porovnaní
 Zákonnač.integračné
83/1990 Sb.,
o sdružování
občanů, veúnie
znění
pozdějších
ASPI
so slovenskou
právnou
úpravou
vyznačuje
takmer
totožnými
atribútmi.
Princíp
výpočtu
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
náhrady
oprávnenej
osobySb.,
je ozaložený
na obdobnom
princípe
akopozdějších
je to v rámci
slovenskej
 Zákon
č. 283/1991
Policii České
republiky,
ve znění
předpisů.
In:
právnej
úpravy;
pre
výpočet
náhrady
sa
sčítajú
všetky
poistené
pohľadávky
z
vkladov
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
oprávnenej
v banke,
jej podielov
účtoch vedených
preASPI
dvoch
a viac
 Zákon osoby
č. 563/1991
Sb., vrátane
o účetnictví,
ve znění na
pozdějších
předpisů. In:
[právní
spolumajiteľov
stavu
k rozhodnému
dňu.[cit.
Za 15.
rozhodný
deň sa považuje deň, kedy Fond
informačnípodľa
systém].
Wolters
Kluwer ČR
9. 2012].
poistenia
vkladov
obdržalSb.
písomné
oznámenie
Českej
národnejpředpisů.
banky o neschopnosti
banky
 Zákon
č. 21/1992
o bankách,
ve znění
pozdějších
In: ASPI [právní
splniťinformační
záväzky voči
oprávneným
osobámČR
za[cit.
zákonných
a zmluvných podmienok. Takéto
systém].
Wolters Kluwer
5. 8. 2012].
oznámenie musí byť vydané najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zistenia rozhodujucej
 Zákon č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. In:
skutocnosti. Podiel spolumajiteľa účtu je rovný zlomku, v ktorého čitateli je celková čiastka
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
na účte a v menovateli počet spolumajiteľov, pokiaľ oprávnené osoby pri založení či
 Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992
dispozícii s účtom nedoloží inú výšku podielu. Banka vyznačí inú výšku podielu vo svojej
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní
evidencii. V nadväznosti na determinujúce postavenie rozhodného dňa sa k doloženiu inej
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
výšky podielu po rozhodnom dni neprihliada. Výpočet sa robí v českej mene a u pohľadávok
 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
z vkladov vedených v cudzej mene sa prepočet na českú menu vykonáva podľa kurzu
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
devízového trhu vyhláseného Českou národnou bankou k rozhodnému dňu. Vyplývajúc
 Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších
z ustanovenia zákona o bankách, ktoré stanovuje, že poisteniu podliehajú všetky pohľadávky
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
z vkladov vrátane úrokov za zákonom stanovených podmienok, sa za súčasť poistenej

Jednání klienta a jeho
Použité
ochrana
zdroje 111
163
pohľadávky
z vkladu
považujúSb.,
aj úroky
vypočítané
k rozhodnému
dňu. Maximálna
 Zákon
č. 253/2008
o některých
opatřeních
proti legalizaci
výnosů zvýška
trestné
náhrady oprávnenej
zodpovedá
sume 100
000 eur
pre jednu předpisů.
oprávnenúIn:
osobu
v jednej
činnosti a osoby
financování
terorismu,
ve znění
pozdějších
ASPI
[právní
banke. Úprava
ekvivalentu
v českých
korunách
informační
systém].limitu
Wolters
Kluwer ČR
[cit. 15.sa9. viaže
2012].na kurz devízového trhu
vyhláseného
Českou
národnou Sb.,
bankou
k rozhodnému
Náhrada
sa vypláca
v českej
mene.
 Zákon
č. 456/2011
o Finanční
správědňu.
České
republiky,
ve znění
pozdějších
Právo oprávnenej
na plnenie
Fondu je právom
spojeným
pohľadávkou
vkladu.
předpisů.osoby
In: ASPI
[právnízinformační
systém].
Wolters sKluwer
ČR [cit.z 15.
9. 2012].
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném k 1. 1. 2014. In: ASPI
V súlade so zákonom o poistení vkladov fyzických osôb v bankách v Ruskej federácií sa na
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
účely výpočtu výšky náhrady za nedostupné vklady spočítavajú všetky chránené nedostupné
 Zákon č. 118/1996 Z. z., o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vklady toho istého vkladateľa v jednej banke. Tak ako aj slovenská právna úprava a česká
v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo
právna úprava, aj ruská právna úprava viaže výpočet náhrady za nedostupné vklady ku dňu,
spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
kedy sa vklady stali nedostupnými a teda v súlade s právnou úpravou Ruskej federácie ku
 Zákon
č. 483/2001
Z. z., o Za
bankách
a oudalosť
zmene azákon
doplnení
niektorých
zákonov,
v znení
dňu, kedy
nastala
poistná udalosť.
poistnú
o poistení
vkladov
fyzických
neskorších
predpisov.
JASPI deň
[právní
informační
systém].
Ministerstvo
osôb v bankách
v Ruskej
federáciíIn:považuje
odobratia
bankového
povolenia
banke
spravedlivosti
SR
[cit.
15.
9.
2012].
Dostupné
z:
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
Centrálnou bankou Ruskej federácie alebo deň kedy rozhodnutím Centrálnej banky Ruskej
 Zákon
č. 128/2002nakladanie
Z. z., o štátnej
kontrole,
v znení
neskorších
predpisov.
JASPI
federácie
bolo pozastavené
s vkladmi.
Obdobne
ako
v slovenskej
právnejIn:
úprave
[právní
informační
systém].
Ministerstvo
SR výšky
[cit. 5. náhrad
8. 2012].vkladov.
Dostupné
sa postupuje
v právnej
úprave
Ruskej
federácie spravedlivosti
aj pri výpočte
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
K nedostupným
vkladom sa pripočítajú úroky plynúce ku dňu, kedy nastala poistná udalosť,

Zákon
Z. z.,
o starobnomOd
dôchodkovom
a o zmene
a doplnení
teda ku dňu kedyč.sa 43/2004
vklady stali
nedostupnými.
danej sumy sasporení
odpočítajú
všetky záväzky
v znenípoistnej
neskorších
predpisov.
In:zákona
JASPIo[právní
vkladateľaniektorých
voči bankezákonov,
ku dňu vzniku
udalosti.
V prípade
poisteníinformační
vkladov
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SR
[cit.
5.
8.
2012].
Dostupné
fyzických osôb v bankách v Ruskej federácií, na rozdiel od slovenskej a českej právnej
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
úpravy, jez:nevyhnutné
si uvedomiť, že síce na účely výpočtu výšky náhrady za nedostupné

Zákon
č.
747/2004
Z. z., o dohľade
nad vklady
finančným
o zmene av doplnení
vklady sa spočítavajú všetky chránené
nedostupné
toho trhom
istého avkladateľa
jednej
niektorých
zákonov
v
znení
neskorších
predpisov.
In:
JASPI
[právní
informační
banke, ale vzhľadom na obmedzenie okruhu fyzických osôb ako vkladateľov sa medzi takéto
systém].
Ministerstvo
spravedlivosti
SR ktoré
[cit. vykonávajú
15. 9. 2012].
Dostupné
vklady nemôžu
započítať
vklady na účtoch
fyzických osôb,
podnikateľskú
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
činnosť, alebo
ktorých vklady súvisia s podnikateľskou činnosťou.
 Zákon č. 266/2005 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku
Významnýa orozdiel
so slovenskou
a českou
právnou
úpravoupredpisov.
spočíva voIn:výške
zmenevaporovnaní
doplnení niektorých
zákonov,
v znení
neskorších
JASPI
garantovanej
náhrady
za
nedostupný
vklad.
V
súlade
so
zákonom
o
poistení
vkladov
[právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012]. Dostupné
fyzickýchz:osôb
v Ruskej federácií má vkladateľ nárok na náhradu vo výške 100% chráneného
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
vkladu aleZákon
len doč.sumy
700 000
čo predstavuje
po zaokrúhlení
cca z17trestnej
990 eur.
Ide
297/2008
Z. rubľov,
z., o ochrane
pred legalizáciou
príjmov
činnosti
teda o pomerne
nižšiupred
výšku
garancie ochrany
ako aposkytuje
slovenská právna
a o ochrane
financovaním
terorizmuvkladov
a o zmene
doplnení niektorých
zákonov.
úprava poIn:implementácií
smernice
o
systéme
ochrany
vkladov.
Právna
úprava
Ruskej
JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit. 5. 8. 2012].
federácie Dostupné
tak poskytuje
nižšiu ochranu vkladov nielen čo do výšky náhrad za nedostupné
z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
vklady,
aj čo č.
do186/2009
vymedzenia
okruhu
vkladateľov,
ktorí požívajúa finančnom
garanciu ochrany
svojicha o
 ale
Zákon
Z. z.,
o finančnom
sprostredkovaní
poradenstve
vkladov vzmene
bankách.
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. In: JASPI
[právní informační
systém]. Ministerstvo
SR [cit.
5. 8.právnej
2012]. Dostupné
Proces vyplácania
náhrad za nedostupné
vklady je vspravedlivosti
rámci slovenskej
a českej
úpravy
z:
<http://jaspi.justice.gov.sk>.
takmer identický. V súlade so slovenskou právnou úpravou Fond ochrany vkladov najneskôr
 Федеральный
РФ «О страховании
вкладом
физических
лиц
в Российской
do piatich
pracovných dníЗакон
od doručenia
vyhlásenia Národnej
banky
Slovenska
o neschopnosti
Федерации»
от 23. 12. 2003 rozhodnutia
N 177-ФЗ. súdu určí začatie, trvanie, spôsob a miesto
vyplácať vklady
alebo vykonateľného
vyplácania náhrad. V rámci českej právnej úpravy je táto lehota stanovená na 12 dní. V súlade
8.3 Judikatura
so zákonom o ochrane vkladov oznámenie o týchto pravidlách vyplácania náhrad Fond
 Decision Barnes & Anor v Black Horse Ltd [2011] EWHC 1416 (QB) (31 May 2011).
ochrany vkladov doručí bez zbytočného odkladu banke alebo jej správcovi. Podľa českej
[online] British and Irish Legal Information Institute [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
právnej úpravy, v súlade so zákonom o bankách Fond poistenia vkladov vhodným spôsobom
z: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/1416.html>.
uverejní a vyrozumie o tom Ministerstvo financií ČR a Českou národnú banku. V oboch
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Cieľom tejto kapitoly je zasadiť do širšieho teoretického aparátu súdne rozhodnutie týkajúce
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Dále uvedená rozhodnutí jsou dostupná na stránkách www.cnb.cz. Rozhodnutí jsou zveřejňována ve
8.3 Judikatura
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Decision
Barnes & Anor v Black Horse Ltd [2011] EWHC 1416 (QB) (31 May 2011).
235
Srov. rozhodnutí bankovní rady České národní banky č.j. 2010/3713/110 ze dne 15. 12. 2010, sp.zn.
[online] British and Irish Legal Information Institute [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
Sp/2009/55/573, kterým se mění rozhodnutí České národní banky č.j. 2010/8798/570 ze dne 8. 10. 2010, které
z: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/1416.html>.
uvedené vysvětlení
ještě dále konkretizovalo: „… takto zjištěné investiční profily opakovaně neodpovídaly
skutečným investičním profilům zákazníků, tedy porušil povinnost obchodníka s cennými papíry jednat
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3 ZPKT.
republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
V rámci regulatorní koncepce vhodnosti lze tedy identifikovat základní prvky této koncepce,
 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 624/2007, ktorým sa schvaľuje Koncepcia
které jsou představovány (i) základní povinností nečinit nevhodná doporučení, (ii) povinností
ochrany klienta v oblasti finančných služieb, zabezpečenia finančného vzdelávania
(a) získat informace (b) v náležitém rozsahu a (iii) povinností vyhodnotit získané informace
a regulácie sprostredkovateľskej činnosti a poradenskej činnosti na finančnom trhu.
z hlediska vhodnosti. Tyto hlavní povinnosti jsou doplněny některými podpůrnými
 Ústavný zákon 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, v znení neskorších
požadavky, zejména zákazem vybízet k neposkytování informací (§ 15j odst. 1 ZPKT)
predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo spravedlivosti SR [cit.
a určením, kdy se adresát právní normy může na poskytnuté informace spoléhat (§ 15j odst.
5. 8. 2012]. Dostupné z: <http://jaspi.justice.gov.sk>.
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V říjnu 2011 vydala Evropská komise návrh na revizi směrnice MiFID,241 který podle svého
 Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších
znění (bod 3.4.7.) „posiluje rámec ochrany investorů … zejména … posilují regulační rámec,
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
pokud jde o poskytování investičního poradenství a správu portfolia a možnost investičních
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném k 1. 1. 2014. In: ASPI
firem přijímat stimuly třetích stran (materiální stimuly).“ Klíčový článek týkající se koncepce
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 9. 2012].
vhodnosti sice zůstává nezměněn (článek 19 odst. 4 MiFID, nově článek 25 odst. 1), nicméně
 Zákon č. 118/1996 Z. z., o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
podle navrhovaného recitalu 52 za účelem zlepšení informovanosti zákazníků.242 Tomu pak
v znení neskorších predpisov. In: JASPI [právní informační systém]. Ministerstvo
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Srov. European Commission: Packaged Retail Investment Products. [online] Evropská komise [cit. 15. 9.
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8.3 Judikatura
 Decision Barnes & Anor v Black Horse Ltd [2011] EWHC 1416 (QB) (31 May 2011).
[online] British and Irish Legal Information Institute [cit. 15. 9. 2012]. Dostupné
247
Tomuto problému je věnován z hlediska regulace činností na finančním trhu velmi inspirativní materiál
z: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2011/1416.html>.
Financial Services
Authority: Assessing suitability: Establishing the risk a customer is willing and able to take
and making a suitable investment selection, Finalised guidance, z března 2011.
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Srov. § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
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