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Regulatorní mapa

� Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (v 
rekonstrukci)

� VI. AML směrnice z května 2015 (2015/849) 
� Doporučení FATF (a Moneyval)
� Doporučení EBA

Název prezentace – je třeba kopírovat na každou stránku ručně



Anonymní produkty

� Jednorázová transakce < 1000 EUR

� Elektronické peníze
� Jednorázové – 250/500 EUR
� Dobíjecí – měsíčně 250 EUR

� Mobilní platby 
� Roční limit 2500 EUR/limit platby 250 EUR
� (pouze nákup zboží a služeb, omezení zpětné výměny 

limitem 100 EUR)



Produkty bez nutné fyzické přítomnosti klienta

� Identifikace s využitím evropské elektronické certifikační
autority

� Finanční instituce s využitím kopie ID a platby z bankovního 
účtu v EHP

� Převzetí identifikace a kontroly od kvalifikované finanční
instituce

� Zprostředkovaná identifikace notářem, KMVS, krajský/obecní
úřad

� Outsourcing od zprostředkovatelů



Virtuální měny

� Nově podřízeny požadavkům AML
� Osoba poskytující služby spojené s virtuální měnou – povinná

osoba



Sídlo Praha

Jungmannova 745/24                  
110 00 Praha

Tel.: +420 224 103 316          
Fax: +420 / 224 103 234

E-mail: ksbpraha@ksb.cz

Pobočka Karlovy Vary

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Tel.: +420 353 225 996          
Fax: +420 353 227 781

E-mail: ksbvary@ksb.cz

Pobočka Ostrava

Českobratrská 2227/7           
702 00  Ostrava

Tel.: +420 553 030 511      
Fax: +420 553 030 512

E-mail: ksbostrava@ksb.cz

Děkujeme za pozornost

KŠB pravidelně uveřejňuje články svých společníků a spolupracujících advokátů, jakož i 
daňových poradců, na zpravodajském serveru Patria.cz, konkrétně na 
www.patria.cz/pravo. Řada článků je zaměřena i na rekodifikaci soukromého práva, 
takže je doporučujeme k přečtení.

KŠB dále, prostřednictvím KŠB Institut s.r.o., pořádá pravidelně semináře zaměřené
mimo jiné na otázky rekodifikace. Program vzdělávacích akcí naleznete na 
www.ksbinstitut.cz. 
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