ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU ES
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu

Navrhovaný předpis ČR
Ustanovení
(část, §,
odstavec,
písmeno
apod.)
část 20, čl. XX
změna z.č.
219/1995 Sb.
§ 3 - Registrace
ke směnárenské
činnosti

Obsah

Odpovídající předpis ES
CELEX č.

(1) Nabízet nebo provádět směnárenskou činnost jako podnikání může pouze
32005L0060
fyzická nebo právnická osoba, která byla k této činnosti předem registrována
Českou národní bankou5).
(2) Registrace se nevyžaduje, je-li směnárenská činnost vykonávána na základě
bankovní nebo jednotné licence podle zákona upravujícího činnost bank nebo
stanoví-li tento zákon nebo zákon upravující činnost spořitelních a úvěrních
družstev jinak.
(3) Registraci provede Česká národní banka na žádost osoby, která hodlá
směnárenskou činnost vykonávat. Provedenou registraci nelze převést na jinou
osobu, ani nepřechází na právního nástupce.
(4) Česká národní banka provede registraci fyzické osoby ke směnárenské
činnosti, pokud
a) žadatel dosáhl věku 18 let a je plně způsobilý k právním úkonům,
b) skutečný majitel žadatele podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu8) (dále jen „skutečný majitel“) je
osobou bezúhonnou,
c) osoba, která bude řídit podnikání žadatele, je osobou bezúhonnou a má
odpovídající vzdělání ve smyslu § 3d odst. 3.
(5) Náležitostmi a přílohami žádosti fyzické osoby o registraci ke směnárenské
činnosti jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, rodné číslo, a nebylo-li
přiděleno, datum narození, adresa trvalého nebo jiného pobytu žadatele,
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, rodné číslo, a nebylo-li
přiděleno, datum narození, adresa trvalého nebo jiného pobytu skutečného majitele
žadatele a osoby, která bude řídit podnikání žadatele, v případě, že se jedná o
osobu od žadatele odlišnou,
c) doklady prokazující bezúhonnost žadatele, skutečného majitele a osoby, která
bude řídit podnikání žadatele,
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(článek,
odstavec,
písmeno, bod,
apod.)
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Ustanovení
(článek, odstavec, písmeno, bod apod.)
1.
Členské státy stanoví, že směnárny a
poskytovatelé služeb pro svěřenectví a
obchodní společnosti musí mít licenci nebo
registraci a že kasina musí mít licenci, aby
mohli podnikat legálně. Aniž jsou dotčeny
budoucí právní předpisy Společenství,
členské státy stanoví, že subjekty zajišťující
převody nebo zasílání peněz musí mít licenci
nebo registraci, aby mohly podnikat legálně.
2.
Členské státy od příslušných orgánů
vyžadují, aby odmítly vydání licence nebo
registraci subjektů uvedených v odstavci 1,
pokud nejsou přesvědčeny, že osoby, které ve
skutečnosti řídí nebo budou řídit podnikání
takových subjektů, nebo skuteční vlastníci
takových subjektů jsou způsobilé a řádné
osoby.
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odpovídajícího vzdělání ve smyslu § 3d odst. 3.
(6) Česká národní banka provede registraci právnické osoby ke směnárenské
činnosti, pokud
a) skutečný majitel je osobou bezúhonnou,
b) osoba, která bude řídit podnikání žadatele, je osobou bezúhonnou a má
odpovídající vzdělání ve smyslu § 3d odst. 3.
(7) Náležitostmi a přílohami žádosti právnické osoby o registraci ke směnárenské
činnosti jsou
a) výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc nebo jeho úředně ověřená
kopie nebo doklad prokazující vznik právnické osoby v případě, že se tato
právnická osoba do obchodního rejstříku nezapisuje; právnická osoba se sídlem
mimo území České republiky předloží obdobný dokument,
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství a adresa trvalého nebo
jiného pobytu osoby, která je společníkem žadatele, statutárním orgánem a členem
statutárního orgánu žadatele, pokud tyto údaje nejsou uvedeny v předložených
dokumentech nebo se od nich liší; je-li společníkem právnická osoba, doklad podle
písmene a) a údaje k identifikaci jejích společníků a členů jejího statutárního
orgánu, až po určení konkrétních fyzických osob,
c) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, datum narození a adresa
trvalého nebo jiného pobytu skutečného majitele a osoby, která bude řídit
podnikání žadatele,
d) doklady prokazující bezúhonnost společníka žadatele, osoby, která je
statutárním orgánem žadatele a členem statutárního orgánu žadatele, skutečného
majitele a osoby, která bude řídit podnikání žadatele,
e) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele, dosáhla
odpovídajícího vzdělání ve smyslu § 3d odst. 3.
---------------------------------5)
Čl. 36 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října
2005, o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování
terorismu.
§ 3a - Devizová (1) Devizovou licenci uděluje Česká národní banka k
licence
a) provádění či zprostředkování bezhotovostních obchodů s cizí měnou (§ 1 písm.
n)), nebo
b) poskytování peněžních služeb (§ 1 písm. l)),
jsou-li tyto činnosti podnikáním podle obchodního zákoníku; bez devizové licence
nesmí nikdo tyto činnosti nabízet ani provádět5).
(2) Devizová licence se nevyžaduje, jsou-li činnosti uvedené v odstavci 1
vykonávány na základě bankovní nebo jednotné licence podle zákona upravujícího
činnost bank nebo stanoví-li tento zákon nebo zákon upravující činnost
spořitelních a úvěrních družstev jinak.
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oprávnění, doba, na kterou se uděluje, a podmínky, které je osoba, jíž se devizová
licence uděluje, povinna dodržovat. Vydanou devizovou licenci nelze převést na
jinou osobu, ani nepřechází na právního nástupce.
(4) Česká národní banka udělí devizovou licenci tehdy, pokud
a) žadatel, osoba, která je společníkem žadatele, statutárním orgánem žadatele,
členem statutárního orgánu žadatele, osoba, která pro žadatele bude provádět
sjednávání a vypořádání bezhotovostních obchodů s cizí měnou, a skutečný majitel
žadatele jsou osobami bezúhonnými ve smyslu § 3d odst. 2,
b) osoba, která bude řídit podnikání žadatele, je osobou bezúhonnou a má
odpovídající vzdělání ve smyslu § 3d odst. 3,
c) žadatel splní další podmínky pro udělení devizové licence, stanovené v § 3b
nebo § 3c.
§ 3d - Společná (1) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla
ustanovení pro pravomocně odsouzena pro trestný čin
registraci a
a) spáchaný úmyslně, nebo
udělování
b) spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
devizových
zamýšleného podnikání,
licencí, odst. 1 pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
až 3
(2) Bezúhonnost se prokazuje
a) u fyzické osoby s místem trvalého nebo jiného pobytu na území České
republiky výpisem z evidence Rejstříku trestů, ne starším než 1 měsíc; to neplatí v
případě, kdy si může tento výpis vyžádat Česká národní banka podle zvláštního
právního předpisu,
b) u fyzické osoby s místem trvalého nebo jiného pobytu mimo území České
republiky a u osoby, která se v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala mimo
území České republiky po dobu delší než 6 měsíců, dokladem obdobným výpisu z
evidence Rejstříku trestů vydaným k tomu oprávněným orgánem státu trvalého
nebo jiného pobytu této osoby, a států, ve kterých se tato osoba v posledních pěti
letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců; pokud stát trvalého nebo
jiného pobytu této osoby není totožný se státem, jehož je tato osoba občanem, též
dokladem vydaným státem, jehož je občanem.
(3) Odpovídajícím vzděláním se pro účely tohoto zákona rozumí takové vzdělání,
včetně vzdělání získaného praxí, které umožňuje provádět registrovanou nebo
licencovanou činnost a plnit povinnosti spojené s jejím prováděním podle právního
řádu České republiky. Ukončené střední vzdělání) se za odpovídající vzdělání
považuje vždy. Za dostatečnou praxi se považuje pracovní zkušenost s činností
registrovanou nebo licencovanou podle tohoto zákona, a to nejméně v délce 6
měsíců. Při uznávání odborné kvalifikace oprávněných osob se postupuje podle
zákona o uznávání odborné kvalifikace.
část 21, čl.
(1) Převádějící instituce mohou provádět nebo zprostředkovávat převody
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§ 2a

peněžních prostředků jen na základě licence k provádění nebo zprostředkování
převodů peněžních prostředků (dále jen „licence k převodům peněžních
prostředků“), nejsou-li tyto činnosti vykonávány na základě bankovní, jednotné
nebo devizové licence anebo povolení podle zvláštního právního předpisu2a).
Licence se dále nepožaduje, jedná-li se o podnikání osoby, která je k výkonu
těchto činností oprávněna na základě zvláštního právního předpisu.
(2) K provádění nebo zprostředkování přeshraničních převodů podle § 2 odst. 2 se
uděluje devizová licence podle devizového zákona.
---------------------------------2a)
Čl. 36 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října
2005, o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování
terorismu.“.
§ 13a – Licence (1) Žádost o udělení licence k převodům peněžních prostředků (dále jen „žádost“)
k převodům
se předkládá České národní bance.
peněžních
(2) Česká národní banka licenci k převodům peněžních prostředků udělí, jestliže
prostředků
a) žadatel, osoba, která je společníkem žadatele, statutárním orgánem žadatele,
členem statutárního orgánu žadatele, osoba, která pro žadatele bude provádět nebo
zprostředkovávat převody peněžních prostředků a skutečný majitel žadatele podle
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) jsou osobami bezúhonnými
podle odstavce 3, a
b) osoba, která bude řídit podnikání žadatele, je osobou bezúhonnou a má
odpovídající vzdělání podle odstavce 5.
(3) Za bezúhonnou osobu se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla
pravomocně odsouzena pro trestný čin
a) spáchaný úmyslně,
b) spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,
pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
(4) Bezúhonnost se prokazuje
a) u fyzické osoby s místem trvalého nebo jiného pobytu na území České
republiky výpisem z evidence Rejstříku trestů, ne starším než 1 měsíc; to neplatí v
případě, kdy si může tento výpis vyžádat Česká národní banka podle zvláštního
právního předpisu,
b) u zahraniční fyzické osoby a u osoby, která se v posledních 5 letech nepřetržitě
zdržovala mimo území České republiky po dobu delší než 6 měsíců, dokladem
obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaným k tomu oprávněným
orgánem státu trvalého nebo jiného pobytu této osoby, a států, ve kterých se tato
osoba v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců.
Jestliže stát trvalého nebo jiného pobytu této osoby není totožný se státem, jehož je
tato osoba občanem, též dokladem vydaným státem, jehož je občanem.
(5) Odpovídajícím vzděláním se pro účely tohoto zákona rozumí takové vzdělání,
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plnit povinnosti spojené s jejím prováděním podle právního řádu České republiky.
Ukončené střední vzdělání se za odpovídající vzdělání považuje vždy. Za
dostatečnou praxi se považuje pracovní zkušenost s činností registrovanou nebo
licencovanou podle tohoto zákona, a to nejméně v délce 6 měsíců. Při uznávání
odborné kvalifikace oprávněných osob se postupuje podle zákona o uznávání
odborné kvalifikace.
(6) Licence k převodům peněžních prostředků se uděluje na dobu neurčitou a není
převoditelná na jinou osobu ani nepřechází na právního nástupce.
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