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NOVÉ PRAVIDLÁ V OBLASTI OCHRANY PRED TZV. PRANÍM ŠPINAVÝCH 
PEŃAZÍ 

Údaje o konečných užívateľoch výhod budú verejné a mimo regulácie a ochrany 

pred tzv. praním špinavých peňazí nezostali ani virtuálne meny (známe aj ako 

kryptomeny) 

 

Začiatkom roka 2020 vstúpila do účinnosti piata smernica EU o predchádzaní využívaniu 
finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (tzv. 5AML 
smernica1) , ktorej cieľom je vo všeobecnosti zlepšiť prístupnosť k registru konečných užívateľov 
výhod, prijať prísnejšie opatrenia na zníženie rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti a 
financovania terorizmu spojených s anonymitou virtuálnych mien a predplatených platobných 
nástrojov a monitorovať neobvyklé obchodné operácie vykonávané prostredníctvom virtuálnych 
mien, ako aj posilniť spoluprácu medzi orgánmi zodpovednými za túto oblasť. 

Do slovenských právnych predpisov bola táto smernica transponovaná s omeškaním, a to až 
nedávno na jeseň tohto roku, pričom nové pravidlá majú na Slovensku platiť s účinnosťou od 1. 
novembra 2020. 

Údaje o konečných užívateľoch výhod budú verejné 

V zmysle doterajšej právnej úpravy sú, až na niektoré výnimky, všetky právnické osoby povinné 
mať zapísané v príslušnom registri údaje o svojich konečných užívateľoch výhod, pričom doteraz 
boli tieto údaje prístupné iba určeným verejným orgánom a tzv. povinným osobám, na ktoré sa 
osobitne vzťahujú povinnosti podľa predpisov proti praniu špinavých peňazí (napr. finančné 
inštitúcie, daňový poradcovia, audítori, advokáti a pod.). Od 1. novembra 2020 dochádza k 
zmene a tieto údaje budú verejne prístupné komukoľvek, a to v rozsahu meno, priezvisko, dátum 
narodenia, štátna príslušnosť, adresa pobytu a dôvod, pre ktorý sa daná osoba považuje za 
konečného užívateľa výhod. Predmetné údaje bude v rámci registra právnických osôb na svojom 
webovom sídle bezplatne zverejňovať Štatistický úrad SR. 

Ak teda v minulosti boli koneční užívatelia výhod, či už ako reálne fyzické osoby alebo ako 
členovia vrcholového manažmentu právnickej osoby, zapisovaní s vedomím, resp. uisteniami, 
že údaje o nich zapisované nebudú verejne dostupné, tento režim sa od 1. novembra 2020 mení 
a vybrané údaje konečných užívateľov výhod sa stanú verejnými vo vyššie uvedenom rozsahu. 

Takisto sa ustanovuje povinnosť povinných osôb a určených orgánov ohlasovať registrom 
konečných užívateľov výhod všetky nezrovnalosti, ktoré zistia medzi informáciami uvedenými 
v týchto registroch a informáciami, ktoré zistia pri svojej činnosti. 

Nové pravidlá pre virtuálne meny 

Medzi ďalšiu významnú zmenu patrí zaradenie poskytovateľov služieb v oblasti kryptomien, 
resp. virtuálnych mien medzi tzv. povinné osoby pre účely ochrany pred praním špinavých 
peňazí a pred financovaním terorizmu, a to konkrétne: 

- Poskytovateľov služieb peňaženky virtuálnej meny, 

- Poskytovateľov zmenárenských služieb virtuálnej meny. 

 
1 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 
(EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania 
terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ 
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V zmysle nových pravidiel budú aj títo poskytovatelia povinní, podobne ako v súčasnosti napr. 
banky a iné finančné inštitúcie, okrem iného, identifikovať klientov a ich konečných užívateľov 
výhod a túto identifikáciu následne overovať, resp. monitorovať, zisťovať informácie o účele a 
povahe plánovanej obchodnej transakcie alebo ohlasovať neobvyklé obchodné transakcie 
finančnej spravodajskej jednotke a vypracovať program vlastnej činnosti povinnej osoby (lehota 
na splnenie tejto povinnosti je do 31. januára 2021). 

Naviac, od 1. novembra 2020 sa stavajú vyššie uvedené činnosti v oblasti virtuálnych mien 
viazanými živnosťami, pre získanie ktorých bude potrebné splniť konkrétne podmienky 
odbornej spôsobilosti. Živnostenské oprávnenie vydané na živnosť, ktorá svojím obsahom spĺňa 
znaky poskytovania služieb zmenárne virtuálnej meny alebo poskytovania služieb peňaženky 
virtuálnej meny vydané do 31. októbra 2020 zaniknú zo zákona už 28. februára 2021, a teda 
prechodné obdobie pre prispôsobenie sa novej regulácii je pomerne krátke. 

Želanými praktickými dôsledkami tejto novej právnej úpravy majú byť zvýšenie 
transparentnosti a zníženie rizík vyplývajúcich z anonymity viažucej sa k virtuálnym menám. 
Na druhej strane novo zavedené pravidlá do veľkej miery kolidujú so samotnou ideou 
anonymity týchto mien pri ich používaní, čo môže mnohých používateľov kryptomien odrádzať. 
Tieto nové pravidlá tiež prinesú zvýšené náklady a dodatočnú administratívnu záťaž pre 
poskytovateľov služieb virtuálnych mien, najmä v súvislosti s povinnosťou identifikovať klienta 
a jeho konečného užívateľa výhod a s ďalšími zákonnými povinnosťami v oblasti ochrany pred 
praním špinavých peňazí a pred financovaním terorizmu (vrátane povinností vypracovať 
program vlastnej činnosti povinnej osoby a zabezpečiť pravidelné školenia zamestnancov v tejto 
oblasti). 

Ďalšie zmeny 

Medzi ďalšie kľúčové novinky patrí aj zníženie limitov výnimiek vo vzťahu k používaniu 
anonymných platieb prostredníctvom predplatených kariet vrátane platforiem na výmenu 
virtuálnych peňazí. 

Pre povinné osoby bola novo zavedená povinnosť vo svojich pobočkách alebo v dcérskych 
spoločnostiach, ktoré sa nachádzajú na území tretieho štátu, vykonávať opatrenia rovnocenné 
vykonávaniu starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a uchovávanie údajov podľa vnútroštátnych 
pravidiel a v súlade s požiadavkami práva Európskej únie pre ochranu pred praním špinavých 
peňazí a pred financovaním terorizmu. Ak právne predpisy tretieho štátu nedovoľujú 
vykonávanie takýchto opatrení, povinná osoba je povinná o tom informovať finančnú 
spravodajskú jednotku a prijať dodatočné opatrenia. 

**** 

Táto informácia bola pripravená v októbri 2020 výlučne pre účely poskytnutia všeobecnej 
informácie a nemá byť považovaná za právne poradenstvo. Vyššie uvedený prehľad právnej 
úpravy nie je komplexný a iba stručne sumarizuje danú právnu úpravu. V prípade, ak máte 
otázky k tejto téme, neváhajte sa obrátiť na partnerku kancelárie Simonu Halákovú 
(simona.halakova@cechova.sk) alebo na iného kolegu partnera alebo advokáta, ktorý je vašou 
kontaktnou osobou v našej kancelárii. 
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