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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

A RADY (ES) č. .../2005 

ze dne 

 

o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo z něj vystupující 

 

 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 95 a 135 této 

smlouvy, 

 

s ohledem na návrh Komise1, 

 

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru2, 

 

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy3, 

                                                 
1  Úř. věst. C 227 E, 24.9.2002, s. 574. 
2  Úř. věst.  
3  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 15. května 2003 (Úř. věst. C 67 E, 17.3.2004, 

s. 259), společný postoj Rady ze dne ... (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj 
Evropského parlamentu ze dne ... (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). 
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vzhledem k těmto důvodům: 

 

(1) Jedním z úkolů Společenství je podporovat harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj 

hospodářských činností v celém Společenství zřízením společného trhu a hospodářské 

a měnové unie. Za tímto účelem zahrnuje vnitřní trh prostor bez vnitřních hranic, v němž je 

zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. 

 

(2) Zavádění výnosů z nedovolené činnosti do finančního systému a jejich investování 

v návaznosti na praní peněz poškozuje zdravý a udržitelný hospodářský rozvoj. Směrnicí 

Rady 91/308/EHS ze dne 10. června 1991 o předcházení zneužití finančního systému k praní 

peněz1 byl proto za účelem předcházení praní peněz zaveden na úrovni Společenství 

mechanismus pro sledování transakcí prováděných prostřednictvím úvěrových a finančních 

institucí, jakož i prostřednictvím některých profesí. Protože existuje riziko, že používání 

tohoto mechanismu povede ke zvýšenému pohybu peněžní hotovosti pro nedovolené účely, 

měla by být směrnice 91/308/EHS doplněna o kontrolní systém pro peněžní hotovost 

vstupující do Společenství nebo z něj vystupující.  

                                                 
1 Úř. věst. L 166, 28.6.1991, s. 77. Směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2001/97/ES (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 76). 
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(3) V současné době používá takových kontrolních systémů pouze několik členských států, a to 

na základě svých vnitrostátních právních předpisů. Rozdíly mezi právními předpisy poškozují 

řádné fungování vnitřního trhu. Proto by se na úrovni Společenství měly harmonizovat 

základní prvky tak, aby byla zajištěna rovnocenná úroveň kontroly pohybu peněžní hotovosti 

překračující hranice Společenství. Taková harmonizace by se však neměla dotknout možnosti 

členských států používat v souladu se stávajícími ustanoveními Smlouvy vnitrostátní kontrolu 

pohybu peněžní hotovosti v rámci Společenství.  

 

(4) Měly by se rovněž vzít v úvahu doplňující činnosti na jiných mezinárodních fórech, zejména 

činnost Finančního akčního výboru proti praní peněz (FATF), vytvořeného v roce 1989 

vrcholnou schůzkou sedmi nejvyspělejších zemí (G-7) v Paříži. Ve zvláštním doporučení IX 

ze dne 22. října 2004 vyzývá FATF vlády, aby přijaly opatření k odhalování fyzického 

pohybu peněžní hotovosti, včetně ohlašovacího systému nebo jiné oznamovací povinnosti. 

 

(5) Peněžní hotovost, kterou má u sebe fyzická osoba vstupující do Společenství nebo je 

opouštějící, by proto měla podléhat zásadě povinného ohlašování. Tato zásada by umožnila 

celním orgánům shromažďovat informace o takových pohybech peněžní hotovosti a případně 

tyto informace předávat jiným orgánům. Celní orgány jsou přítomny na hranicích 

Společenství, kde jsou kontroly nejúčinnější, a některé již v této oblasti získaly praktické 

zkušenosti. Mělo by být využito nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 

o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k 

zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů1 Tato vzájemná pomoc by měla 

zajistit správné provádění kontrol peněžní hotovosti i předávání informací, a tím napomoci 

dosažení cílů směrnice 91/308/EHS.  

 

                                                 
1 Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 

16.5.2003, s. 36). 
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(6) S ohledem na svůj preventivní účel a odstrašující povahu by ohlašovací povinnost měla být 

plněna při vstupu do Společenství nebo při jeho opuštění. Aby se však akce orgánů mohly 

zaměřovat na větší pohyby peněžní hotovosti, měly by této povinnosti podléhat jen pohyby ve 

výši 10 000 EUR nebo více. Je třeba rovněž upřesnit, že ohlašovací povinnost se vztahuje na 

fyzické osoby, které peněžní hotovost převážejí, a to bez ohledu na to, zda je daná osoba jejím 

vlastníkem. 

 

(7) Měl by se používat společný standard pro poskytované informace. Tím se usnadní výměna 

informací mezi příslušnými orgány.  

 

(8) Je žádoucí stanovit definice, jichž je zapotřebí k jednotnému výkladu tohoto nařízení. 

 

(9) Informace shromážděné příslušnými orgány na základě tohoto nařízení by se měly předávat 

orgánům uvedeným v čl. 6 odst. 1 směrnice 91/308/EHS. 

 

(10) Existují-li náznaky, že částky peněžní hotovosti souvisejí s nedovolenou činností spojenou 

s pohybem peněžní hotovosti podle směrnice 91/308/EHS, mohou být informace získané 

příslušnými orgány na základě tohoto nařízení předány příslušným orgánům jiných členských 

států nebo Komisi. Podobně je vhodné stanovit, že některé informace mohou být předávány, 

pokud existují náznaky o pohybu peněžní hotovosti v částkách nižších, než je hranice 

stanovená v tomto nařízení.  
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(11) Příslušným orgánům by měly být svěřeny pravomoci nezbytné k provádění účinné kontroly 

pohybů peněžní hotovosti. 

 

(12) Pravomoci příslušných orgánů by měly být doplněny povinností členských států stanovit 

sankce. Sankce by však měly být ukládány pouze za neprovedení ohlášení podle tohoto 

nařízení.  

 

(13) Protože cíle tohoto nařízení nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni jednotlivých 

členských států a může ho být z důvodu nadnárodního rozsahu praní peněz na vniřním trhu 

lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se 

zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality, 

jak je stanovena v uvedeném článku, toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je pro 

dosažení těchto cílů nezbytné. 

 

(14) Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznávané zejména Listinou 

základních práv Evropské unie. 

 

 

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: 
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Článek 1 

 

Cíl 

 

1. Toto nařízení doplňuje ustanovení směrnice 91/308/EHS o transakcích prováděných 

prostřednictvím úvěrových a finančních institucí, jakož i prostřednictvím některých profesí, 

stanovením harmonizovaných pravidel pro kontrolu peněžní hotovosti vstupující do Společenství 

nebo z něj vystupující, prováděnou příslušnými orgány. 

 

2. Tímto nařízením nejsou dotčena vnitrostátní opatření pro kontrolu pohybu peněžní hotovosti 

v rámci Společenství, pokud jsou taková opatření přijata v souladu s článkem 58 Smlouvy.  

 

Článek 2 

 

Definice 

 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

 

1) „příslušnými orgány“ celní orgány členských států nebo jakékoli jiné orgány zmocněné 

členskými státy k uplatňování tohoto nařízení; 
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2) „peněžní hotovostí“ 

 

a) převoditelné nástroje na doručitele, včetně peněžních nástrojů ve formě na doručitele, 

jako jsou cestovní šeky, převoditelné nástroje (včetně šeků, vlastních směnek 

a peněžních poukázek), jež jsou buď ve formě na doručitele, indosované bez omezení, 

vystavené na fiktivního příjemce, nebo v takové jiné formě, že právní nárok na ně 

přechází po doručení, jakož i neúplné nástroje (včetně šeků, vlastních směnek 

a peněžních poukázek), které jsou podepsané, ale je u nich vynecháno jméno příjemce.  

 

b) oběživo (bankovky a mince, jež jsou v oběhu jako prostředek směny). 

 

Článek 3 

 

Ohlašovací povinnost 

 

1. Každá fyzická osoba, která vstupuje do Společenství nebo je opouští a má u sebe peněžní 

hotovost v hodnotě 10 000 EUR nebo více, ohlásí tuto částku v souladu s tímto nařízením 

příslušným orgánům členského státu, přes který do Společenství vstupuje nebo je opouští. 

Ohlašovací povinnost není splněna, pokud jsou poskytnuté informace nesprávné nebo neúplné. 
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2. Ohlášení uvedené v odstavci 1 obsahuje informace o: 

 

a) ohlašovateli, včetně jména a příjmení, data a místa narození a státní příslušnosti; 

 

b) vlastníkovi peněžní hotovosti; 

 

c) zamýšleném příjemci peněžní hotovosti; 

 

d) částce a povaze peněžní hotovosti; 

 

e) původu a zamýšleném použití peněžní hotovosti; 

 

f) trase přepravy; 

 

g) dopravním prostředku. 

 

3. Informace se podávají písemně, ústně nebo elektronicky, jak určí členský stát uvedený v 

odstavci 1. Pokud o to však ohlašovatel požádá, je oprávněn podat informace písemně. Bylo-li 

podáno písemné ohlášení, vydá se ohlašovateli na jeho žádost potvrzená kopie.  
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Článek 4 

 

Pravomoci příslušných orgánů 

 

1. Za účelem kontroly plnění ohlašovací povinnosti stanovené v článku 3 jsou úředníci 

příslušných orgánů za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy zmocněni provádět 

kontroly fyzických osob, jejich zavazadel a dopravních prostředků.  

 

2. V případě nesplnění ohlašovací povinnosti stanovené v článku 3 lze peněžní hotovost zadržet 

na základě správního rozhodnutí za podmínek stavených ve vnitrostátních právních předpisech. 

 

 

Článek 5 

 

Zaznamenávání a zpracování informací 

 

1. Informace získané podle článku 3 nebo 4 zaznamenávají a zpracovávají příslušné orgány 

členského státu uvedeného v čl. 3 odst. 1 a dávají se k dispozici orgánům tohoto členského státu 

uvedeným v čl. 6 odst. 1 směrnice 91/308/EHS.  
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2. Pokud z kontroly podle článku 4 vyplyne, že fyzická osoba vstupuje do Společenství nebo je 

opouští s částkou peněžní hotovosti, která je nižší než hranice stanovená v článku 3, a existují 

náznaky, že s tímto pohybem peněžní hotovosti je spojena nedovolená činnost podle směrnice 

91/308/EHS, mohou příslušné orgány členského státu uvedeného v čl. 3 odst. 1 tuto informaci, 

jméno a příjmení, datum a místo narození a státní příslušnost dané osoby a údaje o použitém 

dopravním prostředku rovněž zaznamenat a zpracovat a mohou být dány k dispozici orgánům 

tohoto členského státu uvedeným v čl. 6 odst. 1 směrnice 91/308/EHS.  

 

Článek 6 

 

Výměna informací 

 

1. Existují-li náznaky, že částky peněžní hotovosti souvisejí s nezákonnou činností spojenou 

s pohybem peněžní hotovosti podle směrnice 91/308/EHS, lze informace získané na základě 

ohlášení podle článku 3 nebo kontroly podle článku 4 předat příslušným orgánům jiných členských 

států. 

 

Nařízení (ES) č. 515/97 se použije obdobně. 

 

2. Existují-li náznaky, že částky peněžní hotovosti se týkají výnosů z podvodu nebo jiné 

nedovolené činnosti poškozující finanční zájmy Společenství, předají se tyto informace rovněž 

Komisi. 
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Článek 7 

 

Výměna informací se třetími zeměmi 

 

V rámci vzájemné správní pomoci mohou členské státy nebo Komise sdělovat informace získané 

podle tohoto nařízení třetí zemi, a to s výhradou souhlasu příslušných orgánů, které informace 

získaly podle článku 3 nebo 4, a souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy a předpisy 

Společenství o předávání osobních údajů třetím zemím. Členské státy informují Komisi o takové 

výměně informací, pokud je to obzvláště důležité pro provádění tohoto nařízení.  

 

Článek 8 

 

Sankce 

 

1. Členské státy stanoví sankce za nesplnění ohlašovací povinnosti stanovené v článku 3. 

Takové sankce musejí být účinné, přiměřené a odrazující. 

 

2. Členské státy oznámí Komisi sankce za nesplnění ohlašovací povinnosti stanovené v článku 3 

nejpozději do ...*. 

                                                 
*  18 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost. 
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Článek 9 

 

Hodnocení 

 

Čtyři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost podá Komise Evropskému parlamentu a Radě 

zprávu o jeho provádění.  

 

Článek 10 

 

Vstup v platnost 

 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

 

Použije se ode dne ...*. 

 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

 

 

V Bruselu dne 

 

Za Evropský parlament Za Radu 

předseda předseda nebo předsedkyně 

 

 

_______________ 

 

 

 

                                                 
*  18 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost. 
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I. ÚVOD 

 

Dne 25. června 2002 Komise předložila Radě zprávu o kontrolách přeshraničních pohybů 

hotovosti spolu s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o předcházení praní peněz 

prostřednictvím celní spolupráce, založeného na článku 135 Smlouvy.1 

 

Evropský parlament zaujal své stanovisko při prvním čtení dne 15. května 20032 a přijal 

23 změn daného návrhu. 

 

Dne 3. července 2003 předložila Komise Radě pozměněný návrh k výše uvedené 

problematice.3 

 

V souladu s čl. 251 odst. 2 Smlouvy přijala Rada dne 17. února 2005 společný postoj. 

 

II. CÍL 

 

Cílem návrhu je zavést povinnost fyzických osob ohlásit na vnějších hranicích EU pohyb 

hotovosti převyšující stanovenou hranici. Kromě toho má návrh za cíl zvýšit hraniční kontroly 

pohybu hotovosti a zlepšit výměnu informací mezi příslušnými orgány. 

                                                 
1 dok. 10404/02 UD 50 EF 52 ECOFIN 237 CRIMORG 50 CODEC 823  

- KOM(2002) 328 v konečném znění 
2 dok. 8975/03 CODEC 592 JUR 202 UD 40 EF 20 ECOFIN 119 CRIMORG 37 
3 dok. 11151/03 UD 67 EF 35 ECOFIN 203 CRIMORG 51 CODEC 948 
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III. ROZBOR SPOLEČNÉHO POSTOJE 

 

1. Obecně 

 

V souladu s návrhem Komise je cílem společného postoje Rady zavést harmonizované 

hraniční kontroly pohybu hotovosti, čímž se doplní směrnice 91/308/EHS4 a zajistí se 

správné fungování vnitřního trhu odstraněním současných rozdílů mezi vnitrostátními 

právními předpisy. 

 

2. Podrobný popis postoje Rady 

 

Ke změnám přijatým Evropským parlamentem zaujala Rada tento postoj: 

 

a) Právní základ 

 

 V souladu se stanoviskem Evropského parlamentu (změna 2) Rada doplnila 

článek 95 jako právní základ návrhu. Rada byla toho názoru, že hlavním rysem 

návrhu nařízení by nemělo být předcházení praní peněz (k němuž by bylo 

zapotřebí jiného právního základu), nýbrž zavedení harmonizovaných hraničních 

kontrol pohybu hotovosti, pro kterou je odpovídajícím právním základem článek 

95 Smlouvy, jímž se řídí sbližování právních a správních předpisů členských států 

v souvislosti s fungováním vnitřního trhu. 

 

                                                 
4 Směrnice Rady 91/308/EHS ze dne 10. června 1991 o předcházení zneužití finančního 

systému k praní peněz. 
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b) Přeměna na směrnici 

 

 Rada nemohla přijmout změny Evropského parlamentu spojené s přeměnou 

návrhu na směrnici (změny 1, 8, 9, 18, 20, 21, 22 a 23), protože je toho názoru, 

že dostatečné harmonizace lze dosáhnout v poměrně krátké době pouze 

prostřednictvím nařízení, které je obecně použitelné, závazné v celém rozsahu 

a přímo použitelné ve všech členských státech.  

 

c) Povinné ohlášení 

 

 Rada ve svém společném postoji podpořila návrh Komise na zavedení systému 

povinného ohlašování. Rada nebyla pro to, aby se členským státům umožnilo 

vybrat si buď systém ohlašování nebo systém oznámení, jak to navrhoval 

Evropský parlament (změny 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 18 a 19). Taková volba mezi 

dvěma systémy by odporovala jednotnému provádění navrhovaných opatření na 

úrovni celého Společenství. Rada však zavedla určitý stupeň pružnosti, protože 

nechala na volbě členských států, zda zavedou povinnost učinit ohlášení v 

písemné, ústní nebo elektronické podobě. V důsledku toho Rada souhlasila s 

vypuštěním tiskopisu ohlášení obsaženého v příloze návrhu a se zařazením 

ustanovení o poskytování informací prostřednictvím písemného, ústního nebo 

elektronického ohlášení (viz rovněž níže uvedený odst. 3 písm. b)). 

 

d) Hranice k podání ohlášení 

 

 Rada se rozhodla pro hranici 10 000 EUR, jež je nižší než hranice předpokládané 

v návrhu Komise a ve stanovisku Evropského parlamentu (změny 3 a 7). Tato 

nižší hranice vychází ze skutečnosti, že v právních předpisech mnoha členských 

států se v současné době stanovují mnohem nižší hranice a původně navrhovaná 

hranice (15 000 EUR) by tudíž měla za následek výrazné snížení hloubky 

kontroly v těchto členských státech. 
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 Nižší hranice rovněž vysílá jasný signál na mezinárodní úrovni, že Rada je 

odhodlána přijmout opatření ke sledování pohybu hotovosti tím, že zavede 

přísnou a jednotnou hranici v rámci Společenství, která bude snadno 

kontrolovatelná a bude jasně rozeznatelná pro cestující, kteří vstupují do 

Společenství nebo jej opouštějí.  

 

e) Pravomoci příslušných orgánů 

  

 Ohledně pravomocí příslušných orgánů se Rada s Evropským parlamentem 

dohodla (změny 10 a 17), že toto ustanovení by se mělo zařadit do jiných 

souvislostí a tudíž by se mělo přesunout do článku bezprostředně následujícího 

ustanovení o ohlašovací povinnosti. Co se týče obsahu tohoto ustanovení, byla 

Rada toho názoru, že vnitrostátním orgánům by měly být uděleny pravomoci v 

souladu s podmínkami stanovenými ve vnitrostátních právních předpisech. 

Vnitrostátní orgány by kromě toho měly mít pravomoc kontrolovat dopravní 

prostředky, aby mohly zjišťovat dodržování ohlašovací povinnosti. Rada však 

nezachovala lhůtu nejvýše tří dnů pro zadržení hotovosti, která se předpokládá v 

návrhu a potvrzuje ve změně 11, protože je toho názoru, že toto časové omezení 

by orgánům neumožňovalo potřebnou pružnost při provádění kontroly a při 

následném vyšetřování s cílem určit, zda je v konkrétním případě nutno zahájit 

sankční řízení. 

 

f) Definice „hotovosti“ 

 

 Finanční akční výbor proti praní peněz (FATF) přijal dne 22. října 2004 zvláštní 

doporučení IX o kurýrech převážejících hotovost. Toto doporučení dohodnuté na 

mezinárodní úrovni obsahuje definici „hotovosti“, kterou Rada vložila do tohoto 

návrhu nařízení s cílem zajistit co největší soudržnost pravidel ve Společenství 

a na mezinárodní úrovni. Jak je požadováno ve změně 13, v textu se rozšiřuje 

definice hotovosti tak, aby pokrývala širší řadu šeků, než se původně navrhovalo.  
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g) Výměna informací 

 

 Rada objasnila a změnila strukturu ustanovení o výměně informací mezi orgány 

(změna 15) takto: 

 

- Za prvé se objasnilo, že informace získané z ohlášení nebo kontrol 

zaznamená a zpracuje příslušný orgán členského státu a v témže členském 

státě se tyto informace dají k dispozici finanční zpravodajské jednotce 

(FIU), přičemž tento druhý bod je rovněž výslovně uveden ve zvláštním 

doporučení FATF IX. V případě osob, které vstupují do Společenství 

a opouštějí je s částkou menší než 10 000 EUR, ale u nichž existují náznaky 

nedovolené činnosti, mohou určité informace o takové osobě rovněž 

zaznamenávat a zpracovávat příslušné orgány v jednom členském státě 

a dávat je k dispozici FIU tohoto členského státu.  

 

- Za druhé si informace získané z ohlášení nebo kontrol mohou členské státy 

navzájem vyměňovat. Na tuto výměnu informací mezi členskými státy se 

obdobně použije nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 

o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich 

spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských 

předpisů.  

 

- A konečně lze informace vyměňovat se třetími zeměmi v rámci dohody 

o vzájemné správní pomoci. Sdělování informací však podléhá souhlasu 

orgánu, který informace jako první získal, a ustanovením o ochraně 

osobních údajů. Pokud je to zejména důležité pro provádění tohoto nařízení, 

měla by být Komise o takové výměně informací informována. 
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h) Společná databáze 

 

 Rada nepřijala myšlenku vkládání získaných informací do databáze, kterou by 

společně spravovaly členské státy a která by byla v držení Evropského policejního 

úřadu (Europolu) (změna 16). Rada je toho názoru, že právní základ návrhu 

nařízení by se na toto ustanovení nevztahoval. 

 

i) Zpráva Komise 

 

 Ve společném postoji přijala Rada myšlenku vyjádřenou ve změně 22 a zavedla 

ustanovení o povinnosti Komise předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu 

ve lhůtě čtyř let od vstupu tohoto nařízení v platnost. 

 

3. Nové prvky zavedené Radou 

 
Kromě bodů, k nimž zaujal Evropský parlament stanovisko a o nichž se hovoří výše 

ve společném postoji Rady, zařadila Rada do návrhu tyto nové prvky: 

 

a) Oblast působnosti nařízení 

 
 Kontroly hotovosti uvnitř Společenství lze nadále zachovat, pokud jsou tato 

opatření v souladu se Smlouvou.  

 

 Kromě toho Rada upravila zeměpisnou působnost nařízení, přičemž vzala v 

úvahu, že v zájmu průhlednosti pro cestující a s cílem usnadnit používání nařízení 

příslušnými orgány by se kontrola pohybu hotovosti měla provádět v okamžiku, 

kdy fyzická osoba vstupuje na území Společenství nebo je opouští. Toto řešení by 

rovněž zajistilo souběžné zeměpisné uplatňování směrnice 91/308/EHS a tohoto 

návrhu nařízení. 
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b) Tiskopis ohlášení 

 

 Rada nepřijala jednotný tiskopis ohlášení navržený Komisí. Namísto toho dala 

Rada přednost vyjmenování údajů, které musí ohlášení obsahovat. Tím chce Rada 

omezit na nejnižší možnou úroveň administrativní zátěž příslušných orgánů při 

získávání informací od cestujících a zároveň chce zajistit, že o pohybech hotovosti 

se získá určité minimum informací, které bude následně k dispozici k výměně s 

jinými orgány. 

 

c) Kopie písemného ohlášení 

 

 Pro případ, že ohlašovatel podá ohlášení písemně, zařadila Rada ustanovení, že 

ohlašovatel má na svou žádost právo na vydání potvrzené kopie prohlášení. 

 

d) Sankce 

 

 Rada zjednodušila ustanovení o sankcích tím, že je přizpůsobila obdobným 

ustanovením ve srovnatelných právních aktech.5 Za porušení ohlašovací 

povinnosti o pohybu hotovosti při překročení vnějších hranic Společenství by tedy 

členské státy měly zavést účinné, přiměřené a odrazující sankce. Rada přijala 

změnu 19 o prodloužení lhůty k oznámení použitelných sankcí Komisi. Stanovila 

lhůtu 18 měsíců od vstupu nařízení v platnost. 

 

                                                 
5 Viz například článek 18 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 

o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv 
duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, 
že tato práva porušilo.  
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IV. ZÁVĚR 

 
 Ve společném postoji Rada podporuje cíl navrhovaného nařízení, kterým je zavedení 

harmonizovaných hraničních kontrol pohybu hotovosti a posílení spolupráce mezi 

příslušnými orgány. S ohledem na riziko, že používání zpřísněné kontroly ve finančním 

sektoru po přijetí směrnice 91/308/EHS povede ke zvýšenému pohybu hotovosti pro 

nedovolené účely, zdůrazňuje Společenství svůj závazek bojovat s problémem nedovoleného 

pohybu hotovosti tím, že zavede povinnost fyzických osob učinit na hranicích Společenství 

ohlášení o pohybu hotovosti přesahující hranici 10 000 EUR, přičemž případným negativním 

dopadům na fungování vnitřního trhu je zabráněno tím, že prostřednictvím nařízení se tato 

opatření použijí harmonizovaným způsobem v rámci celého Společenství. 
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STATEMENT TO BE ENTERED IN THE COUNCIL MINUTES 
 

Statement by the Council on the use of the word “penalties” in the English version of legal 
instruments of the European Community 
 

"In the opinion of the Council, when the word “penalties” is used in the English version of legal 

instruments of the European Community, this word is used in a neutral sense and does not relate 

specifically to criminal law sanctions, but could also include administrative and financial sanctions, 

as well as other types of sanctions. When Member States are obliged under a Community act to 

introduce “penalties”, it is up to them to choose the appropriate type of sanction in conformity with 

the case law of the ECJ.  

 



 
16047/04 ADD 1  KS/lo 2 
 DG C I   EN 

In the Community language Data Base, the following translations are made of the word “penalty” in 

some other languages: 

 

in Spanish, “sanciones”, in Danish, “sanktioner”, in German, “Sanktionen”, in Hungarian, 

“jogkövetkezmények”, in Italian, “sanzioni”, in Latvian, “sankcijas“, in Lithuanian, “sankcijos”, in 

Dutch, “sancties”, in Portuguese, “sanções”, in Slovak, “sankcie”, and in Swedish, “sanktioner”. 

If, in revised English versions of legal instruments where the word “sanctions” has previously been 

used, this word is replaced with the word “penalties”, this does not constitute a substantive 

difference." 

 

___________ 
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KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

V Bruselu dne 18.2.2005 
KOM(2005) 58 v konečném znění 

2002/0132 (COD) 

  

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 

týkající se 

společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrole 
hotovosti dovážené do Společenství nebo z něj vyvážené 
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2002/0132 (COD) 

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 

týkající se 

společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrole 
hotovosti dovážené do Společenství nebo z něj vyvážené 

1- SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu EP a Radě  
(dokument KOM(2002) 328 v konečném znění – 2002/0132 COD): 

25. června 2002 

Stanovisko Evropského parlamentu, první čtení, ze dne: 15. května 2003 

Datum předání pozměněného návrhu 
(KOM(2003)371 v konečném znění – 2002/0132 COD) 

1. července 2003 

Datum přijetí společného postoje: 17. února 2005 

2- CÍL NÁVRHU KOMISE 

Hlavním cílem návrhu Komise je doplnit směrnici 91/308/EHS, kterou se zavádí 
systém dozoru nad peněžními transakcemi a informování o nich prováděný 
finančními a úvěrovými institucemi. Z tohoto důvodu návrh usiluje o zavedení 
harmonizovaného kontrolního a informačního postupu při pohybech hotovosti 
ve velkém rozsahu do Společenství nebo z něj a zmocňuje vnitrostátní orgány 
k tomu, aby zavedly příslušná správní opatření, včetně povinnosti uplatňovat sankce. 

Opatření obsažená v návrhu by tak pomohla bránit tomu, aby docházelo k praní 
peněz a k financování terorismu. 

3- PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNÉHO POSTOJE 

3.1 OBECNÉ POZNÁMKY 

Komise vítá, že Rada schválila hlavní zásady jejího návrhu. 
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3.2 Posouzení změn navržených Evropským parlamentem v prvním čtení 

Ve svém společném postoji přistoupila Rada na řadu změn navržených Evropským 
parlamentem, včetně těchto zásadních změn: 

Změna č. 2 o doplnění právního základu o článek 95. 

Změna č. 13, kterou se rozšiřuje řada „šeků“, jež návrh zahrnuje. 

Změna č. 15, kterou se objasňují úlohy jednotlivých příslušných orgánů. 

Rada nepřistoupila na ostatní změny, včetně těchto: 

Změna č. 1, 20, 21 a 23: k zajištění dokonalejšího a jednotnějšího uplatňování 
postupů ke kontrole hotovosti; Rada i Komise dávají před směrnicí, jak ji navrhuje 
EP, přednost nařízení. 

Změna č. 3, 4 až 8, 12, 14 a 18: k zajištění právní bezpečnosti a zejména za účelem 
rovného zacházení s osobami vstupujícími do Společenství nebo Společenství 
opouštějícími s velkou částkou peněz v hotovosti; Rada i Komise dávají přednost 
jedinému povinnému přístupu před změnami navrhovanými EP, které dávají 
členským státům možnost uplatňovat buď povinné prohlášení nebo systém založený 
na poskytnutí informací na žádost příslušných orgánů. 

Změna č. 16: Rada ani Komise nejsou pro to, aby byly údaje získané postupem 
předkládání prohlášení nebo v rámci kontrolní činnosti předávány do centrální 
databáze společně spravované členskými státy a Evropským policejním úřadem 
(EUROPOL). Nástroj ekvivalentní tomu, co navrhuje EP, představují celní 
informační systémy (CIS), jak jsou uvedeny v hlavě V a VI nařízení 515/97 
(vzájemná pomoc). 

3.3 Nová ustanovení zaváděná Radou 

Rada řadu ustanovení změnila. Hlavní změny jsou tyto: 

Vedle původního právního základu aktu – článku 135 Smlouvy (celní spolupráce) − 
požaduje Rada také článek 95 (harmonizace předpisů týkajících se vnitřního trhu), 
aby bylo zřejmé, že předpokládaná jednotná opatření pro kontroly na vnějších 
hranicích Společenství přispívají také k fungování vnitřního trhu. Doplnění 
o článek 95 požadoval při prvním čtení také EP. Toto může Komise akceptovat. 

Změněna je zeměpisná oblast působnosti, tak aby byla v souladu se zeměpisnou 
oblastí působnosti směrnice 91/308/EHS. Toto může Komise akceptovat. 

K zajištění účinné kontroly při minimální byrokracii je prohlášení povinné, může 
však mít písemnou, ústní nebo elektronickou formu. Rada sdílí obavy Parlamentu 
z rizika značné byrokracie, jež by byla spojena s obecným požadavkem předkládat 
písemné prohlášení, nicméně upřednostňuje jediný systém založený na požadavku 
povinného prohlášení (přičemž zátěž pro správní orgány i deklaranty je snížena díky 
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pružnosti formy, kterou musí prohlášení mít). Komise podporuje systém povinného 
prohlášení a může tuto změnu akceptovat.  

Pokud jde o sankce v případě, že prohlášení není učiněno, bylo příslušné pravidlo 
uvedeno do souladu se standardním zněním dalších právních aktů (účinná, přiměřená 
a odrazující povaha sankcí). Toto může Komise akceptovat. 

Neexistuje žádná pevná lhůta pro pravomoc zadržet hotovost v případě, že není 
učiněno prohlášení. Pravomoc hotovost zadržet a doba, po kterou může být 
zadržována, jsou věcí správního rozhodnutí podle vnitrostátního práva. Toto může 
Komise akceptovat. 

Komise byla vyzvána, aby Evropskému parlamentu a Radě předložila do čtyř let 
od vstupu nařízení v platnost hodnotící zprávu. To odpovídá podobnému požadavku, 
který EP vznesl ve své změně č. 22. Komise to může akceptovat. 

Práh pro předložení prohlášení byl snížen z 15 000 € na 10 000 €, což se liší 
od původního návrhu Komise, jenž byl totožný s prahem stanoveným směrnicí 
91/308/EHS. Nicméně Rada soudí, že tento nižší práh je odůvodněný, protože 
přeshraniční pohyb hotovosti se uskutečňuje snáze než převod peněz prostřednictvím 
finančních institucí a jelikož je zde nebezpečí, že i menší částky v hotovosti mohou 
být použity speciálně k financování teroristické činnosti. Toto může Komise 
akceptovat. 

Aby členské státy dokázaly čelit praní peněz a financování teroristů co nejúčinněji, 
uvádí se, že mohou v souladu se Smlouvou i nadále uplatňovat vnitrostátní kontrolu 
hotovosti uvnitř Společenství. Toto může Komise akceptovat. 

4. ZÁVĚRY 

Komise soudí, že společný postoj představuje přijatelný kompromis, a to i když ne na 
všechny změny Evropského parlamentu bylo přistoupeno. 

Komise je nicméně přesvědčena, že názory Rady a Parlamentu jsou si dostatečně 
blízké na to, aby se bylo možno domnívat, že již v blízké budoucnosti bude moci být 
dosaženo společně dohodnutého postoje, zvláště uvážíme-li skutečnost, že všechny 
strany mají zájem na zdokonalení kontrol tak, aby se zastavil tok peněz teroristům a 
organizovanému zločinu. 

5. PROHLÁŠENÍ RADY DO ZÁPISU 

Obecné prohlášení k používání výrazu „sankce“ v právních nástrojích Společenství 
objasňuje, že se výrazu „sankce“ v těchto materiálech používá v neutrálním významu 
a zahrnuje také správní, finanční a další sankce. Toto může Komise akceptovat. 


