
 
 

SKUPINA BRUSH 
Zásady boje proti praní 
špinavých peněz 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

  



 
 

 

 
 

  Strana 2 z 5 

Prohlášení o zásadách a jejich cíle 
Skupina BRUSH (“Skupina”) je odhodlána předcházet praní špinavých peněz. Skupina a její zaměstnanci se 
mohou dopouštět trestné činnosti vyděláváním na výnosech z trestné činnosti jednotlivců. K odpovědnost za 
zajištění nevyužití našeho podnikání k praní špinavých peněz přistupujeme se vší vážností, společně s tím jsme 
zavázáni k osvědčeným postupům v této oblasti. Skupina od všech svých zaměstnanců a obchodních jednotek 
vyžaduje dodržování těchto zásad ve smyslu předcházení situací, kdy by naše Skupina a její produkty a servisní 
činnost byly využity pro účely praní špinavých peněz. Dodržování těchto zásad hraje klíčovou roli v zajištění 
prevence praní špinavých peněz v rámci všech obchodních jednotek nehledě na jejich zeměpisnou polohu. Tyto 
zásady jsou doplněny zásadami proti úplatkářství a korupci, dodržování obchodních pravidel, whistleblowingu a 
ochrany údajů.  

Co je praní špinavých peněz? 

Praní špinavých peněz je proces, jehož cílem je přeměnit výnosy z trestné činnosti na aktiva která se zdají být 
legitimního původu tak, aby mohla být trvale uchována nebo použita na financování další trestné činnosti. 
Výnosy z trestné činnosti jsou obecně peníze nebo jiný majetek, který má původ z jakéhokoli trestného činu, 
včetně (například) úplatkářství, korupce, daňových úniků, novodobého otroctví a porušování právních předpisů 
v oblasti hospodářské soutěže. 

• Umisťování („placement“) – umisťování je proces vkládání majetku nabytého z trestné činnosti do 
finančního systému. Toho lze dosáhnout rozdělením velkých sum hotovosti do menších nebo 
používáním mnohých finančních nástrojů (jako jsou např. šeky nebo poukazy) uložených v rozdílných 
lokalitách. 

• Zahlazování („layering“) – zahlazování vzniká přemisťováním peněz vložených do finančního systému 
s úmyslem zakrýt původ v trestné činnosti. Toho je obvykle dosahováno mnohočetnými složitými 
transakcemi často zahrnující svěřenské fondy či offshore společnosti se složitými vlastnickými 
strukturami. 

• Začlenění („integration“) – Je-li původ peněz maskován, nakonec se ve finančním systému znovu objeví 
ve formě legitimních finančních prostředků. To zahrnuje investování peněz v legitimních podnicích a jiné 
investice jako je koupě nemovitosti nebo založení svěřenských fondů.   

S ohledem na povahu činnosti BRUSH je klíčovým rizikem v této oblasti praní peněz v rámci obchodu. Jedná se 
o využití obchodních transakcí k zastření výnosů, jež mají původ v trestné činnosti, jako je např. nadhodnocení 
nebo podhodnocení fakturace zboží nebo servisní činnosti nebo nadměrnou či nedostatečnou dodávkou zboží 
nebo servisní činnosti 

Náležitá kontrola („due diligence“) zákazníka a dodavatele 

V rámci našeho závazku přecházet praní peněz musí zaměstnanci Skupiny zajistit odpovídající náležitou 
kontrolu („due diligence“) všech zákazníků, dodavatelů a ostatních protistran k snížení rizika že Skupina sama 
bude nakládat s výnosy z trestné činnosti nebo bude protistranou k praní peněz využita. 

Proces náležité kontroly („due diligence“) protistrany, který je nutné dodržovat, je následující: 

• Zjištění totožnosti protistrany. Totožnost protistrany by měla být ověřena na základě dokumentů, 
údajů nebo informací získaných od spolehlivého a nezávislého zdroje, např. kontrolou na 
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internetových stránkách organizace potvrzením adresy sídla organizace, kontrolou obchodního 
rejstříku v zemi v zemi, kde má protistrana sídlo; 

• Zjištění konečného příjemce („UBO“ – Ultimate Beneficial Owner).  Měl by být identifikován skutečný 
vlastník (vlastníci) protistrany. Skutečným vlastníkem je fyzická osoba, která buď zcela protistranu 
ovládá, nebo přímo či nepřímo vlastní více než 25 % protistrany. 

• Zároveň by mělo být zváženo, zda existuje i jiná osoba, není-li jí protistrana, jejímž jménem nebo na 
jejíž účet je transakce nebo činnost prováděna. Pokud je, identifikujte jejich skutečného vlastníka 
(vlastníky). 

• Stanovení účelu obchodního vztahu. Pokud je protistrana nová, měla by být případná transakce 
odůvodněna.  

• Zároveň byste měli protistranu požádat o vysvětlení důvodu transakce. V této souvislosti věnujte 
pozornost "červeným vlajkám" stanoveným níže. 
 
Potenciální sankce 

• Pokud se protistrana nachází v jurisdikci, v níž se na ní vztahují sankce, musí být provedena 
dodatečná hloubková kontrola v souladu se zásadami dodržování obchodních stanov. Měli byste 
mít na paměti, že jednotlivci, společnosti a konkrétní majetek (např. letadla, lodě) mohou podléhat 
sankcím. Máte-li jakékoli obavy ohledně možných sankcí, nahlaste je vedoucímu právního oddělení 
Skupiny BRUSH. 

Požadavky na podávání zpráv / “červené vlajky“  

Následující okolnosti by měly být považovány za "červené vlajky" ve vztahu k riziku, že bude Skupina obchodovat 
s výnosy z trestné činnosti nebo že bude zneužita pro účely praní špinavých peněz. Jakékoliv rozsáhlejší obavy 
v souvislosti s transakcí / smlouvou hlaste Vašemu vedoucímu právního oddělení za účelem určení, zda je 
hloubková kontrola posílena a / nebo byla provedena nezbytná důvěrná oznámení příslušnému orgánu / 
orgánům veřejné moci. 

• Protistrana o sobě nebo o důvodech svého podnikatelského záměru poskytuje minimální, vágní nebo 
fiktivní informace. 

• Protistrana je příliš zdrženlivá nebo vyhýbavá ohledně svého konečného skutečného vlastníka.  
• Navrhovaný podnikatelský záměr protistrany je v rozporu s jejím širším obchodním zaměřením. 
• Protistrana předkládá falešnou nebo padělanou dokumentaci. 
• Protistrana používá zástupce nebo prostředníka bez rozumného důvodu.  
• Protistrana se aktivně vyhýbá osobnímu kontaktu bez rozumného důvodu. 
• Protistrana si přeje platit nebo přijímat platby v hotovosti.  Peněžní příjmy od protistran a platby v 

hotovosti by měly být aktivně odmítány. Skupina nepřijme ani neprovede žádnou platbu v hotovosti, 
která by přesáhla 1 000 GBP.   Výjimka z toho může být učiněna za určitých okolností v souvislosti s 
hotovostními zálohami zaměstnancům.  V takových případech je třeba dodržovat zásady skupiny o 
hotovostních zálohách zaměstnancům. 

• Protistrana má sídlo v zemi s vyšším rizikem trestné činnosti nebo praní špinavých peněz, jako jsou 
země s vysokým rizikem stanovené v rámci zásad dodržování obchodních stanov. 

• Protistrana je obviněna z trestného činu. 
• Protistrana požaduje platby třetí straně nebo do jiné země, než v které je registrována nebo kde má 

sídlo. 
• Protistrana provede přeplatek vyžadující vrácení peněz.  
• Mezi fakturami, dodávkami a smlouvou protistrany se Skupinou existují značné nesrovnalosti. 
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• Při vyjadřování obav by se zaměstnanci Skupiny měli vyvarovat jakékoliv komunikaci, která by mohla 
ohrozit vyšetřování donucovacích orgánů. 

Vymáhání dodržování zásad proti praní peněz je v Evropě na vzestupu, zároveň se na toto zaměřují donucovací 
orgány v UK. Pro společnosti zásadním rizikem mimo regulovatelnou oblast je praní peněz v rámci obchodu. 
Tento přehled nastiňuje vývoj v této rizikové oblasti. 

Vymáhání pravidel proti praní peněz a příslušné pokuty jsou na vzestupu 

S odkazem na veřejné zdroje bylo v roce 2019 v oblasti praní špinavých peněz v USA uvaleno 58 sankcí v celkové 
výši 8,14 miliardy USD. K porovnání, v roce 2018 bylo uloženo 29 sankcí ve celkové výši 4,27 miliard USD. 
Přestože donucovací orgány US byly historicky nejaktivnější, vymáhání v Evropě také roste: v roce 2019 zde 
sankce dosáhly výše 5,8 miliardy USD, o 2,2 miliardy více než v USA. Britská National Crime Agency (NCA) 
odhaduje, že se ročně přes UK vyperou stovky miliard liber. V posledních letech UK rozšířilo pravomoci 
donucovacích orgánů v oblasti praní peněz. Kupříkladu v roce 2018 byly v UK zavedeny tzv. „Unexplained Wealth 
Orders“, jejichž uvalení ukládá dané osobě povinnost vysvětlení, jak určitý majetek nabyla. Kromě toho, jsou-li 
podniky vyšetřováni z důvodu trestné činnosti, donucovací orgány mohou uvalit pokuty za praní peněz: 
například v květnu 2017 britský Úřad pro závažné podvody oznámil že vyšetřuje Petrofac PLC z úplatkářství, 
korupce a praní peněz. 

Ačkoliv se v regulovaných odvětví věnuje praní peněz zvláštní pozornost, neregulované společnosti se taktéž 
mohou dopouštět praní peněz obchodováním s výnosy z trestné činnosti. Například, uzavře-li společnost 
smlouvu na základě úplatku, budou výnosy z této smlouvy výnosem z trestné činnosti. Stejně tak jakákoliv 
výhoda kterou může společnost obdržet prostřednictvím trestné činnosti v rámci společnosti, jako je novodobé 
otroctví, protisoutěžní chování budou představovat výnosy z trestné činnosti. Společnost, jež poté bude 
nakládat s výnosy z trestné činnosti, například získáním výnosů z korupčně uzavřené smlouvy, se může dopustit 
trestného činu praní peněz – a to i v případě nesnaží-li se tato společnost výnosy „vyprat“ v běžném slova smyslu.  

Má-li společnost podezření že se dopustila jednání vedoucí k výnosům z trestné činnosti, musí pečlivě zvážit je-
li nutné podat oznámení příslušným orgánům. Kupříkladu v UK je možné si vyžádat povolení NCA k nakládání 
s výnosem z trestné činnosti. Společnost musí mít rovněž na paměti, že auditoři mohou mít povinnost 
nahlašovat podezření ohledně praní špinavých peněz donucovacím orgánům, stejně tak jako v UK.  

Praní peněz v rámci obchodu je konkrétním rizikem pro Společnost. 

"Praní peněz v rámci obchodu" (TBML – „Trade-Based Money Laundering“) je použití obchodních transakcí k 
zamaskování původu výnosů z trestné činnosti. Dodavatel by například mohl zboží přefakturovat nebo popsat 
zboží jako vyšší kvality (a tedy vyšší hodnoty), než ve skutečnosti je, což by vedlo převedení přidané hodnoty na 
dodavatele ve formě nepřiměřené platby.  Nedávná zpráva US General Accountability Office naznačuje, že 
přinejmenším v USA se TBML může zvyšovat zčásti kvůli zlepšeným předpisům amerických finančních institucí 
v oblasti boje proti praní peněz.  Ve Spojeném království se NCA domnívá, že existují specializované "International 
Controller Networks", které různými metodami perou peníze pro trestnou činnost, včetně TBML.  

TBML je však obtížné identifikovat, protože je do ekonomiky integrováno prostřednictvím obchodních transakcí. 
Z toho důvodu je důležité, aby společnosti zahrnuly TBML jako druh rizika do svých posuzování rizik v oblasti 
Compliance a v průběhu podnikání pozorně sledovaly výše uvedené "červené vlajky", které mohou upozornit na 
případné TBML. NCA poskytuje následující informační schéma uvádějící příklad "červených vlajek" TBML: 
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ZDROJE 

National Strategic Assessment of Serious Organised Crime 2020, National Crime Agency: 
 
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/437-national-strategic-assessment-of-
serious-and-organised-crime-2020/file  
 
National Crime Agency guidance on Suspicious Activity Reports (SARs): 

https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/money-laundering-and-illicit-
finance/suspicious-activity-reports  

Trade Based Money Laundering, Financial Action Task Force, 2006: 
 
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Trade%20Based%20Money%20Laundering.pdf 

https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/437-national-strategic-assessment-of-serious-and-organised-crime-2020/file
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/437-national-strategic-assessment-of-serious-and-organised-crime-2020/file
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/money-laundering-and-illicit-finance/suspicious-activity-reports
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/money-laundering-and-illicit-finance/suspicious-activity-reports
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Trade%20Based%20Money%20Laundering.pdf
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