
Finanční regulace jsou 
s námi hračka. Tečka. 
Regulace finančního sektoru je dynamický obor, ve kterém pro 
úspěšná řešení využíváme nejen naši právní expertízu, ale 
i znalost byznysu našich klientů a zkušenosti našich expertů 
v oblasti finančního, strategického i daňového poradenství.

Jsme velmi hrdí na naše úspěchy se srdcovými projekty. Největším 
z nich je rozhodně pomoc s vytvořením nové jedničky na českém 
pojistném trhu v důsledku fúze PČS a Kooperativy.
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Jako právníci víme, že svět se mění. 
Robotizace. Umělá inteligence. Autonomní systémy. Včerejší fantazie se stává realitou, 
která má podporu ze všech stran. 
Nenechte si ji ujít. Práve teď začíná business zítřka a my u toho budeme s vámi.

Zajímáte nás. Ať roboty zaměstnáváte, financujete nebo vyrábíte. 
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Poskytované služby klientům:

Platební služby (PSD2)

Bankovní regulace Virtuální měny

Fintech (regulace, smlouvy)

Regulace pojišťovnictví 

Řídící a kontrolní systém 
finančních institucí

Zastupování před ČNB

Elektronická identifikace, biometrie

Přeshraniční služby (passporting)

Smluvní podmínky leasingových společností

Smluvní dokumentace (bank, 
pojišťoven a dalších)

AML/CFT problematika
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Veřejnoprávní regulacev oblasti 
pojišťovnictví

Pojišťovnictví v sobě zahrnuje nejen produktový pohled, 
tedy problematiku pojistné smlouvy, ale i veřejnoprávní 

regulaci. Regulováno je vnitřní fungování institucí, 
efektivní a stabilní řízení, předcházení střetům zájmů 

nebo nastavení a odměňování klíčových funkcí. Našim 
klientům pomáháme zajistit compliance s nepřehlednou 

českou i evropskou regulací a zastupujeme je
v řízeních u ČNB.

Nové technologie ve finančních službách (fintech)
Našim klientům (jak finančním institucím, tak novým hráčům 
na trhu) pomáháme s regulatorními předpisy souvisejícími 
s novými technologiemi. Těmi jsou např. blockchain, 
kryptoměny a další typy digitálních aktiv, biometrika nebo 
umělá inteligence. Radíme při komunikaci s regulátorem, 
získávání potřebných licencí, s nastavením smluvních vztahů,
s GDPR nebo spotřebitelským právem. 

START

Tereza Davidová
Advokátka
tdavidova@deloittece.com
+420 731 127 481

Dalibor Černý
Advokát

dcerny@deloittece.com
+420 775 155 011

Distribuce finančních produktů
Oblast distribuce finančních produktů (nejen) spotřebitelům 
je silně regulována. Našim klientům pomáháme připravit 
dokumentaci a nastavit distribuční proces tak, aby splňovali 
regulatorní požadavky a zároveň byli schopni své pojištění, 
leasing či spotřebitelský úvěr prodávat. Naším cílem je, aby 
byli s výsledkem spokojeni klienti, spotřebitelé i regulátor,
a proto se setkáváme nejen s právníky, ale také
s produktovými specialisty.
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Otevřené bankovnictví a platby
Důležitou specializací našeho týmu jsou platební 

služby a Open Banking. Bankám a platebním institucím 
pomáháme s implementací legislativních požadavků, ať 

už je to zajištění souladu vnitřních předpisů
a obchodních podmínek se zákonem o platebním styku, 

nebo pomoc s přípravou na povinné audity v oblasti 
bezpečnosti plateb. S tím, jak se regulace platebních 

služeb neustále zpřísňuje, radíme častěji také e-shopům 
a dalším nefinančním subjektům.
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Opatření proti praní špinavých peněz 
a financování terorismu (AML/CFT)

Aktuálně dochází k rozšiřování AML regulace, 
která stanovuje stále více povinností a především 

dopadá na stále více subjektů. Služby spočívající 
v nastavování AML při vstupu na trh nebo třeba 

provádění AML auditu tak poskytujeme nejen 
finančním institucím, ale také např. klientům

z oblasti Real Estate či obchodníkům s virtuálními 
měnami.
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Digitální onboarding 
Standardní model obsluhy klienta přímo na pobočce 
banky či pojišťovny je již zastaralý, pomalý a nákladný. 
Novým trendem je ověření totožnosti a vznik
smluvního vztahu online, bez nutnosti návštěvy 
pobočky. Našim klientům pomáháme tento proces 
nastavit tak, aby byl uživatelsky pohodlný a v souladu
s veškerými právními předpisy. Klientům dokážeme 
ve spolupráci s jinými týmy v rámci Deloitte 
poskytnout komplexní řešení, včetně návrhu IT 
architektury a bezpečnosti.
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