
POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ 

HAZARDNÍCH HER PODLE AML ZÁKONA

PO 1. LEDNU 2017

Jiří Tvrdý

říjen 2016



Prameny mezinárodního práva 

AML/CTF 

 Doporučení FATF (ve znění revize 2012)

 1990 – Štrasburská AML Úmluva 

o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze 

zločinu

 1999 – Mezinárodní úmluva o potlačování financování 

terorismu

 2005 – Varšavská AML + CFT úmluva 

o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze 

zločinu a o financování terorismu
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Prameny práva AML/CFT v EU

směrnice (EU) 2015/849 

ze dne 20. 5. 2015 

o předcházení využívání finančního systému k praní 

peněz nebo financování terorismu (4. AMLD)

+ návrh novely 2016/0208(COD) ze dne 5. 7. 2016

s navrženou účinností od 1. 1. 2017(!)
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Účel AML opatření

 zabránit zneužívání finančního systému 

k legalizaci výnosů z trestné činnosti, 

financování terorismu a šíření zbraní 

hromadného ničení

 zajistit uchování stop po přesunech 

majetku



Hlavní úkoly FAÚ

„finanční zpravodajská jednotka“  vůči zahraničí

gestor AML opatření v ČR

centrální orgán pro sběr a analýzu oznámení 

o podezřelých obchodech

koordinátor pro mezinárodní sankce

kontrolní orgán pro AML, CFT a mezinárodní sankce

uzavírání dohod o sdílení propadlého nebo zabraného 

majetku do/ze zahraničí
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www.mfcr.cz/fau
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POVINNÉ OSOBY 

§ 2 odst. 1: 

Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí …

c) provozovatel hazardní hry podle zákona upravujícího 

hazardní hry s výjimkou provozovatele peněžité, věcné, 

okamžité anebo číselné loterie, hry bingo nebo tomboly,
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Kontrola u povinné osoby

§ 35 odst. 1: 

Dozorčím úřadem pro správní dozor nad plněním povinností 

stanovených tímto zákonem povinnými osobami je (Finanční 

analytický) Úřad, který současně kontroluje, zda nedochází 

k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování 

terorismu povinnými osobami. Kontrolu plnění povinností 

stanovených tímto zákonem dále provádí 

…

b) správní úřady s působností nad dodržováním zákona 

upravujícího hazardní hry u držitelů povolení k umístění 

herního prostoru uvedených v § 2 odst. 1 písm. c)
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Hlavní úkoly povinné osoby

 identifikace a kontrola klienta

 archivace

 oznamování podezřelých obchodů

 odklad splnění příkazu klienta 

 systémy vnitřních zásad

 hodnocení rizik

 informační povinnost

 školení zaměstnanců
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Povinnost identifikace

 pro jednotlivý obchod (hra bez povinnosti registrace)  

– od 1000 €

 pro obchodní vztah (registrace) 

– před zahájením hry

 dočasné uživatelské konto pro internetovou hru
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Provádění identifikace - § 8

prvotní - zásadně „face to face“ 

(jednající osoba)

následná – ověření totožnosti 

povinnost spolupráce klienta

zaznamenává se:

identifikační údaje (aktualizace)

informace související s identifikací 

(není třeba aktualizovat)

zda je / není PEP + kontrola na sankce 
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Zprostředkovaná identifikace - § 10

 provádí se na žádost klienta nebo povinné osoby 

(odpadá požadavek překážky z vážných důvodů)

 provádí notář, úřad obce s rozšířenou působností 

+ CzechPOINT
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Převzatá identifikace - § 11

 provedená jinou ÚI nebo FI s výjimkou směnáren a 

platebních služeb 

 „právní profese“ mimo exekutora od osoby stejného typu 

 na dálku: 

 UI a vybrané FI při poskytování finančních služeb 

(§ 11 odst. 7) 

 identifikace prostřednictvím služeb vytvářejících důvěru 

(nařízení EU č. 910/2014 + z. č. 297/2016 - ZSVDET)

Konečná odpovědnost je vždy na přebírajícím!
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Kontrola klienta - § 9

 pro jednotlivý obchod (hra bez povinnosti registrace)  

– od 2000 €

 pro obchodní vztah (registrace) 

– od počátku obchodního vztahu a v jeho průběhu
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Obsah kontroly klienta

pro účely hazardních her zejména:

 průběžné sledování činnosti klienta

 přezkoumání zdrojů
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Kontrola klienta

rozsah kontroly klienta:

 v míře nezbytné k posouzení rizika podle typu klienta a 

druhu hry na základě hodnocení rizik

 zdůvodnění rozsahu kontroly na základě hodnocení rizik
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Uchování informací  - § 16

Uchovávají se informace 

 související s identifikací a kontrolou klienta 

 o obchodech spojených s identifikací

Lhůty:

 10 let po uskutečnění jednotlivého obchodu

 10 let od ukončení obchodního vztahu
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Oznámení podezřelého obchodu 

- § 18

Podává se vždy FAÚ

 neuvádět údaje o zaměstnancích

 kontaktní osoba samostatně
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Obsah OPO - § 18

I. Identifikační údaje oznamovatele

II. Identifikační údaje oznamovaného

III. Popis předmětu a podstatných okolností podezřelého 

obchodu

IV. Informace o provedení či odložení obchodu

V. Kontaktní informace (mimo vlastní OPO)

Další podrobnosti viz metodický pokyn FAÚ č. 4: Podání OPO 

jinou formou než prostřednictvím spojení MoneyWeb
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Podání OPO

 podléhá utajení podle § 38

 lze i za více povinných osob 

(za podmínky § 39 odst. 2)

 společně s oznámením podle zákona 

o mezinárodních sankcích
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Podání OPO

 písemně na adresu FAÚ (doporučený dopis):

pošt. přihr. 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1

 kurýr, osobně, ústně do protokolu

– po telefonické domluvě

 elektronicky technickými prostředky se zvláštní ochranou 

přenášených údajů (Moneyweb)

 datovou schránkou FAÚ (meiq7wd) s omezeními
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Odklad splnění příkazu - § 20

 povinná osoba – 24 hodin

 příkaz FAÚ – 2 / 3 pracovní dny

 podání trestního oznámení:  + 3 pracovní dny

 klientovi se nesděluje (§ 38 – mlčenlivost)
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Neuskutečnění obchodu - § 15

 klient se odmítne podrobit identifikaci

 klient odmítne doložit plnou moc

 klient neposkytne součinnost při kontrole

 z jiného důvodu nelze provést identifikaci nebo kontrolu 

klienta

 pochybnosti o pravdivosti informací nebo pravosti dokladů 

předložených klientem

 obchod s PEP, kdy není znám původ majetku 

 obchodní vztah s PEP - souhlas statutárního orgánu nebo 

pověřené osoby
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Systém vnitřních zásad - § 21

 zásady, postupy a kontrolní opatření 

k naplnění povinností podle zákona

 hodnocení rizik vykonávaných činností

 povinnost vypracovat písemně

 rozsah podle vykonávaných činností  podléhajících 

působnosti zákona

 doručit FAÚ do 60 dnů / oznámení o změnách do 30 

dnů
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Hodnocení rizik - § 21a

 povinná osoba identifikuje a posoudí AML/CFT rizika, 

která mohou nastat při její činnosti 

 opatření pro vnitřní kontrolu, kontrolu dodržování 

právních předpisů a prověřování zaměstnanců 

 písemné hodnocení rizik vypracuje povinná osoba dle 

§ 2 odst. 1 písm. a) až d) a h) do 60 dnů

 přechodná ustanovení novely – 6m od účinnosti 

zákona

 je součástí SVZ
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Školení zaměstnanců - § 23

OBSAH ŠKOLENÍ:

 podle SVZ a funkčního zařazení

 typologie

 znaky podezřelých obchodů

 postup při zjištění podezřelého obchodu

Evidence o účasti a obsahu školení (5 let)
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Finanční analytický útvar 

Ministerstva financí ČR

poštovní přihrádka 675, Jindřišská 14, 
111 21 Praha 1

telefon: 257 044 501

fax: 257 044 502

e-mail: fau@mfcr.cz

datová schránka: meiq7wd 
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KONTAKTY

 telefon: 

257 044 533

 e-mail: 
jiri.tvrdy@mfcr.cz


