
  NOVÉ OPATŘENÍ SPOLEČNOSTI NA ZÁKLADĚ NOVELY ZÁKONA AML 

 

Vzhledem k novele zákona AML, jsme jako společnost udělali některá opatření a kontroly, s kterými 
se nyní můžete setkat. Snažili jsme se o co nejmenší pracnost pro Vás a automatizaci nových i 
stávajících kontrol. 

Body 1), 2) již fungují a body 3), 4), 5) budou nasazeny do konce roku. 

 

1) Automatické rozesílání e-mailů pouze na obchodní zástupce s předmětem ,,Nedefinovaný zdroj 
peněžních prostředků“ 

Znění e-mailu: 

Předmět: Nedefinovaný zdroj peněžních prostředků 

Vážení, 

u níže uvedeného klienta jsme detekovali investici, u které je na základě interních kontrolních 
 opatření TESLA investiční společnost, a.s. nutné uvést zdroj finančních prostředků, které byly 
 nebo mají být investovány. 

Jednat se může např. o dlouhodobé úspory vedené na BÚ XYZ a.s. 

Klient: Alena Nováková, RČ/IČO: 1111111111 Datum investice: 12. 10. 2017 
Částka: 100 000,00 CZK 
 
S pozdravem 
TESLA investiční společnost, a.s. 
 
 

Tento e-mail přijde obchodnímu zástupci pouze pokud klient zainvestoval u FO více jak 62.500,-Kč a u 
PO více jak 250.000,- a neměl ve smlouvě uvedené odpovědi na otázky:   
     a) Povaha převažujícího zdroje příjmu, 
     b) čisté roční příjmy, 
     c) zdroj peněžních prostředků určených k obchodu. 
 
Toto se bude stávat pouze u starých smluv.  
 
Pokud Vám přijde tento e-mail, tak stačí na něj odpovědět, jaký byl zdroj peněžních prostředků, 
které byly investovány – viz příklad v textu e-mailu. 

 

2) Automatické rozesílání e-mailů pouze na obchodní zástupce s předmětem ,,Upřesnění zdroje 
finančních prostředků“ 
 
 Znění e-mailu:  
 
 Předmět: Upřesnění zdroje finančních prostředků 
 



 Vážení, 
 
 u níže uvedeného klienta jsme detekovali investici, u které je na základě interních kontrolních 
 opatření TESLA investiční společnost, a.s. nutné upřesnit zdroj finančních prostředků, které 
 byly nebo mají být investovány. 
 
 Jednat se může např. o dlouhodobé úspory plynoucí z již uvedeného převažujícího zdroje 
 příjmů. 
 
 Klient: Jan Novák, RČ/IČO: 2222222222 
 Datum investice: 19. 10. 2017 
 Částka: 300 000,00 CZK 
 
 S pozdravem 
 TESLA investiční společnost, a.s 
 
 
Tento e-mail přijde obchodnímu zástupci, pokud klient uvedl do smlouvy, že zdroj peněžních 
prostředků, který bude investovat je dle bodu 1, tzn. dle povahy převažující příjmy a investice 
přesáhne více jak 25% z jeho udávaných čistých ročních příjmů. 
 
Pokud Vám přijde tento e-mail, tak stačí na něj odpovědět, jaký byl zdroj peněžních 
prostředků, které byly investovány – viz příklad v textu e-mailu. 
 
 

3) Pravidelná elektronická kontrola klienta 

Elektronickou kontrolou se rozumí, že klient skrze eFolio přes majetkový účet vyplní a odešle ke 
zpracování elektronickou podobu dotazníku, obdobný papírovému formuláři následná kontrola. Aby 
klient nemusel veškeré údaje již jednou v systému zaevidované znovu opisovat do dotazníku, bude se 
dotazník zobrazovat s předvyplněnými údaji z databáze. Elektronická kontrola se klientovi zobrazí 
automaticky po přihlášení na majetkový účet, pokud uběhne více jak dva roky od poslední písemné či 
elektronické kontroly. Výjimka je u klientů s vyšší rizikovostí, u nich se kontrola zobrazí, pokud 
uběhne více jak rok od poslední písemné či elektronické kontroly. 

Pokud by se klient nepřihlásil na svůj majetkový účet do čtvrt roku od automatického nasazení 
elektronické kontroly na majetkový účet klienta, tak Vás budeme o tom informovat, abyste s tím 
klienta obeznámili. 

 

4) Vypršení platnosti dokladu totožnosti 

Nově se informace o vypršení platnosti dokladu totožnosti bude automaticky odesílat v okamžiku 
vypršení platnosti dokladu totožnosti (OP) na emailovou adresu klienta a dále na emailovou adresu 
jeho obchodního zástupce. 

 

  



 Znění e-mailu: 

 Předmět: vypršení platnosti dokladu totožnosti 

 Vážená klientko/vážený kliente, 

 detekovali jsme u Vás vypršení doby platnosti dokladu totožnosti, proto je nutné aktualizovat 
 Vaše údaje. Učiňte tak, prosím, vyplněním formuláře následná kontrola klienta a dodáním 
 kopie Vašeho nového dokladu totožnosti s Vámi podepsaným prohlášením o souhlasu s 
 pořízením této kopie. 

 Vyplněný a podepsaný formulář s kopií dokladu totožnosti předejte, prosím, Vašemu 
 obchodnímu zástupci, anebo zašlete na adresu TESLA investiční společnost, a.s., Břehová 
 43/3, 110 00 Praha 1. 

 Klient: Jméno Příjmení, RČ/IČO: XXXXXXXXXX 
 Datum expirace: DD.MM.RRRR 
 
 S pozdravem 
 TESLA investiční společnost, a.s. 
 

5) Detekce nadlimitní investice 

Nadlimitní investicí se rozumí investice, která přesáhne 1000EUR a od poslední písemné aktualizace 
uběhlo více než 1rok. 

Pokud systém detekuje nadlimitní investici a současně bude překročena platnost poslední písemné 
kontroly klienta, bude též na emailovou adresu klienta a dále na emailovou adresu jeho obchodního 
zástupce zasláno upozornění: 

Znění e-mailu: 
 
Předmět: identifikace s kontrolou u nadlimitní platby 
 
Vážená klientko/vážený kliente, 
 
detekovali jsme u Vás nadlimitní investici, u které je na základě interních 
kontrolních opatření TESLA investiční společnost, a.s. nutné provést znovu identifikaci a kontrolu 
Vámi dříve poskytnutých údajů. 
Proto Vás žádáme o  vyplnění a podepsání formuláře následná kontrola klienta a dodání kopie 
Vašeho dokladu totožnosti s Vámi podepsaným prohlášením o souhlasu s pořízením této kopie. 
Formulář s kopií dokladu totožnosti předejte, prosím,  Vašemu obchodnímu zástupci, anebo 
zašlete na adresu TESLA investiční společnost, a.s., Břehová 43/3, 110 00 Praha 1. 
  
 Klient: Jméno Příjmení, RČ/IČO: XXXXXXXXXX 
 Datum investice: DD.MM.RRRR 
 Částka: XXXXXX CZK 
 
S pozdravem 
TESLA investiční společnost, a.s. 
 


