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OSNOVA



AML program a rizikový přístup v současnosti



4. AML direktiva a vztah k RBA



Hlavní změny v 4 AML direktivě



Konkrétní požadavky RBA na zainteresované osoby



Požadavky na povinné osoby



Co vše náleží do Rizikové analýzy dle 4. AML direktivy



Závěr
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Současný stav
(jak jsou hodnocena rizika ve finančních institucích)
Identifikace klienta
- Začátek smluvního vztahu:


Rozdělení klientů na bezrizikové, rizikové a neakceptovatelné (nebo varianty)



Faktory: národnost, trvalý pobyt, země narození, země založení firmy, oblast podnikání, student,
nezaměstnaný, kontrola na sankční seznamy, vnitřní stop listy, PEP´s, a další

- V průběhu smluvního vztahu:


Monitoring zvlášť pro rizikové klienty a jejich transakce

Rizikovost Produktu či Služby


Metodicky rozděleny produkty

Distribuční kanály
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Metodicky rozděleny distribuční kanály

Změny v 4 AML direktivě z pohledu finančních institucí
(Co je třeba všechno změnit dle EU)
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prahové hodnoty pro obchodníky se zbožím - snížit prahovou hodnotu pro identifikaci a kontrolu
klienta



režimy sankcí: zavést minimální pravidla vycházející ze zásad k posílení správních sankcí,



ochrana dat: zavést ustanovení směrnice, která by měla vyjasnit vztah mezi požadavky na boj
proti praní peněz a financování terorismu a na ochranu údajů



začlenění daňových trestných činů do oblasti působnosti



dostupnost informací o skutečném majiteli



posouzení rizik na vnitrostátní úrovni: zavést pro členské státy povinnost provádět posouzení
rizik na vnitrostátní úrovni a přijmout opatření ke zmírnění rizik,



identifikace a kontrola klienta: požadovat, aby členské státy zajistily povinné provádění zesílené
kontroly v konkrétních situacích s vysokým rizikem a umožnily povolení zjednodušené identifikace v
méně rizikových situacích,



rovnocennost režimů třetích zemí: zrušit postup podle „bílé listiny“,



zacházení s politicky exponovanými osobami: zavést nové požadavky na vnitrostátní
databázi politicky exponovaných osob pracujících v mezinárodních organizacích, s
uplatněním opatření odrážejících riziko.

Posouzení rizik na vnitrostátní úrovni
(zavést pro členské státy povinnost provádět posouzení rizik na vnitrostátní úrovni a
přijmout opatření ke zmírnění rizik)
EBA


Provedení analýzy rizik na EU úrovni



Poskytnutí této analýzy národním regulátorům a povinným osobám

Národní regulátor


Provedení analýzy rizik na národní úrovni



Poskytnutí této analýzy EU ostatním národním regulátorům a povinným osobám



Nastavení kontroly a monitoringu povinných osob dle vyhodnocených rizikových faktorů

Povinné osoby
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Provedení analýzy rizik pro svou instituci



Nastavení kontroly a monitoringu klientů dle vyhodnocených rizikových faktorů

Vstupy pro posouzení rizik
(neúplný výčet)
Externí


EBA analýza



FAU analýza



Ostatní podklady (hodnocení zemí nevládními organizacemi apod.)



Příloha II a III 4 AML Direktivy

Interní


Analýza klient, produktů, služeb a distribučních kanálů



Analýza hlášených podezřelých obchodů



Další podpůrné analýzy či nálezy (analýza transakcí, interní audit apod.)

Hodnotit rizika především reputační, operační a zákonná
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Závěr
Rizika posunutí od pevných pravidel k rizikové analýze


Zvýšené kapacity nutné pro rizikovou analýzu



Změna rizika v čase
riziková analýza je neustálý proces, který je třeba sledovat



Vyšší riziko postihu při špatném hodnocení rizik
( např: jednoduchá identifikace u rizikového produktu)
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Zahrnout do monitonigu klienta i další nové rizikové faktory (produkt, služba, distribuční kanál)



Identifikace se může stát konkurenční výhodou jak v rámci ČR tak EU



Náročné prokazování pochybení povinných osob

Závěr

Rád odpovím na všechny
Vaše dotazy

Vít Šindelář
Email: vit.sindelar@mfcr.cz
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