253/2008 Sb., ZÁKON ze dne 5. června 2008
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
(výtah ze zákona)
§1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, zároveň navazuje na přímo
použitelné předpisy Evropských společenství a upravuje
a) některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) některá práva a povinnosti fyzických a právnických osob při uplatňování opatření proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
a to za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k
financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání.
§2
Povinné osoby
(1) Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí
a) úvěrová instituce, kterou je
1. banka,
2. spořitelní a úvěrní družstvo,
3. instituce elektronických peněz,
4. vydavatel elektronických peněz malého rozsahu,
5. platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu,
b) finanční instituce, kterou, pokud není úvěrovou institucí, je
1. centrální depozitář, osoba vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou
centrálním depozitářem, osoba vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů, osoba vedoucí evidenci
navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů ,
2. organizátor trhu s investičními nástroji,
3. osoba s povolením k poskytování investičních služeb s výjimkou investičního zprostředkovatele 6),
4. investiční společnost, investiční fond a penzijní fond,
...
§8
Provádění identifikace
(1) První identifikaci klienta, který je fyzickou osobou, a každé fyzické osoby jednající jménem
klienta, který je právnickou osobou, provede povinná osoba za fyzické přítomnosti identifikovaného,
pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.
(2) Při identifikaci klienta, který je
a) fyzickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v
něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a
dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti,
b) právnickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci
právnické osoby a v rozsahu podle písmene a) provede identifikaci fyzické osoby, která jejím jménem
jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické
osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje.
(3) Je-li klient zastoupen na základě plné moci, provádí se identifikace zmocněnce podle odstavce 2 a
dále předložením plné moci; tato plná moc se nevyžaduje, jestliže osoba, která jinak nebyla zmocněna k
nakládání s peněžními prostředky na účtu, ukládá na účet hotovost a současně doručuje povinné osobě již
vyplněné a oprávněnou osobou podepsané doklady, nebo pouze doručuje doklady, na základě kterých má být
uskutečněna dispozice s peněžními prostředky na účtu.
(4) Je-li klient zastoupen zákonným zástupcem, provádí se identifikace zákonného zástupce podle
odstavce 2. Zákonný zástupce doloží identifikační údaje zastoupeného.
(5) Při dalších obchodech s klientem, který byl již identifikován podle odstavce 2, ověří povinná osoba
vhodným způsobem totožnost konkrétní jednající fyzické osoby. Toto ověření lze provést i bez fyzické
přítomnosti klienta, který je fyzickou osobou, nebo fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou
osobou.
(6) V době trvání obchodního vztahu nebo při dalších obchodech povinná osoba kontroluje platnost a
úplnost identifikačních údajů klienta, informací získaných v rámci kontroly klienta (§ 9) nebo důvodnost
výjimky z kontroly klienta (§ 13) a zaznamenává jejich změny.
(7) Jestliže povinná osoba při uzavírání obchodu má podezření, že klient nejedná svým jménem nebo že
zastírá, že jedná za třetí osobu, vyzve klienta, aby doložil plnou moc podle odstavce 3. Každý je povinen této

výzvě vyhovět, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak; advokát nebo notář může tuto povinnost vůči povinné
osobě splnit též předáním kopií příslušných částí dokladů, z nichž identifikační údaje zjistil.
(8) Klient poskytne povinné osobě informace, které jsou k provedení identifikace nezbytné, včetně
předložení příslušných dokladů. Povinná osoba může pro účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy
z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona.
…
§ 11
Převzetí identifikace
…
(4) V případě smlouvy o finančních službách (komisionářská smlouva, obhospodařovatelská
smlouva apod. – pozn. OCP) uzavírané na dálku podle občanského zákoníku (poštou, e-mailem, přes
internet – pozn. OCP) provede povinná osoba identifikaci klienta tak, že
a) první platba z této smlouvy bude uskutečněna prostřednictvím účtu vedeného na jméno klienta u
úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území členského státu Evropské unie
nebo Evropského hospodářského prostoru,
b) klient zašle povinné osobě kopii dokladu, potvrzujícího existenci účtu podle písmene a), kopie
příslušných částí průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit
identifikační údaje a dále druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu
jeho platnosti; kopie musí být pořízeny způsobem uvedeným v § 10 odst. 4. (Kopie dokladů musí být pořízeny
takovým způsobem, aby příslušné údaje byly čitelné a byla zajištěna možnost jejich uchování po dobu
stanovenou v § 16, a musí obsahovat i kopii vyobrazení identifikované fyzické osoby v průkazu totožnosti v
takové kvalitě, aby umožňovala ověření shody podoby.)
_____________________________
Společnost CYRRUS, a.s. provádí prvotní identifikaci zákazníka při uzavírání smluvního vztahu se zákazníkem
a následnou identifikaci vždy, pokud má dojít k jakékoliv transakci s finančními prostředky či investičními
nástroji zákazníka. Následná identifikaci je prováděna prostřednictvím sdělení osobních údajů zákazníka dle
VOP a hesla.

