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ERRATUM 

ke zprávě 

o vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků 

(2017/2013(INI)) 

Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při 

uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým 

povinnostem a daňovými úniky 

Zpravodajové: Petr Ježek, Jeppe Kofod 

A8-0357/2017 

 

ZÁVĚRY 

Body odůvodnění AC a AD znějí takto: 

AC. vzhledem k tomu, že Komise cituje odhady, podle nichž roční ztráty příjmů z důvodu 

daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem dosahují jen v samotné EU 

nejméně jednoho bilionu EUR1; vzhledem k tomu, že tato skutečnost má přímý dopad 

na rozpočty členských států i na rozpočet EU; 

AD. vzhledem k tomu, že celková „ztráta prostředků na financování rozvoje“ v rozvojových 

zemích (tj. ztracené příjmy z daní a opětovně investované výnosy, které představují 

ztrátu na zisku) činí každoročně zhruba 250 miliard EUR; 

(Odstavce byly od sebe odděleny) 

(Týká se všech jazykových znění.) 

Odstavec 52 zní takto: 

 

52. konstatuje, že v mnoha případech nebyla provedena žádná šetření ke zjištění skutečného 

konečného majitele offshorového subjektu, nebo byla tato šetření nedostatečná; 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/taxation_customs/fight-against-tax-fraud-tax-evasion/a-huge-problem_en 
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upozorňuje, že následkem toho nebylo možné stanovit vlastnickou a řídicí strukturu 

subjektu ani získat informace o účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu34; 

zdůrazňuje, že z veřejných dokumentů získaných z Panama Papers je zřejmé, že 

společnost Mossack Fonseca si byla vědoma toho, že někteří z jejích klientů nebo 

dceřiných společností neprováděli vždy řádné hloubkové kontroly klienta1; poukazuje 

na to, že společnost Mossack Fonseca připustila, že v některých případech nevěděla, 

které osoby jsou skutečnými majiteli registrovaných subjektů2; 

(Poznámka pod čarou číslo „34“ se vypouští) 

(Týká se českého znění.) 

Odstavce 78 a 79 znějí takto: 

78. dochází k závěru, že tím, že členské státy na tyto nedostatky odpovídajícím způsobem 

nereagovaly, nevymáhají dodržování ustanovení třetí směrnice o boji proti praní peněz 

efektivně; vyjadřuje vážné obavy, že členské státy porušily článek 4 SFEU o loajální 

spolupráci3, když finančním zpravodajským jednotkám neposkytly pravomoci, které by 

jim umožnily spolupracovat v souladu s třetí směrnicí o boji proti praní peněz; 

upozorňuje rovněž na skutečnost, že Komise potenciálně nesplnila svůj úkol, pokud jde 

o vymáhání těchto ustanovení, protože nezahájila řízení o nesplnění povinnosti; 

79. konstatuje, že některé členské státy za účelem legalizace nepřiznaného offshorového 

majetku často využívaly daňových amnestií, které umožnily dokonale vyprat majetek, 

který mohl být získán nezákonným způsobem, a v rámci svých jurisdikcí zabránily 

náležitému prošetření praní peněz; 

(Odstavce byly od sebe odděleny) 

(Týká se českého znění.) 

PŘEHLED ČINNOSTÍ BĚHEM MANDÁTU 

Poslední odstavec oddílu II. „Schůze výborů a mise“ zní takto: 

The PANA Committee held 8 fact-findings missions from February 2017 until December 
2017: 
 

 9-10 February - Mission to United Kingdom 

 20 February - Mission to Malta 

                                                 
1 V emailu ze dne 24. září 2010 Jürgen Mossack napsal: „Vypadá to, že Mossfon UK u sebe neprovádí příliš 

hloubkové kontroly klienta (možná je neprovádí vůbec). Možná je budeme muset dělat u všech klientů, které k 

nám Mossfon UK pošle, sami, u všech, které máme i budeme mít!“ 
2 V emailu, který se týká jedné výměny mezi společností Mossack Fonseca a UBS, zástupce společnosti 

Mossack Fonseca napsal: „Prohlásil, že UBS nikdy nebyla naším smluvním partnerem. Řekl jsem mu, že to není 

pravda, a dodal jsem, že v některých případech ani nevíme, kdo je skutečný majitel. (…) Odpověděl jsem, že v 

minulosti jsme konkrétně na přání UBS a dalších bank nedostávali informace o totožnosti skutečného majitele.“ 
3 Fighting tax crimes – cooperation between Financial Intelligence Units [Boj proti daňovým trestným činům – 

spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami], Dr. Amandine Scherrer a Dr. Anthony Amicelle, 

Výzkumná služba Evropského parlamentu (EPRS), březen 2017. 
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 2-3 March - Mission to Luxembourg 

 21-24 March - Mission to USA (Washington and Delaware) 

 22-23 June - Mission to Portugal 

 7 July - Mission to Cyprus 

 14-15 September - Mission to Switzerland 

 30 November - 1st December - PANA/LIBE Ad-hoc Mission to Malta 

(Poslední ad-hoc mise na Maltu byla doplněna) 

(Týká se všech jazykových znění.) 

 

V oddílu III. „Činnosti výborů“ pododdílu 1. „Program slyšení a misí“, se doplňuje 

následující ad-hoc mise do tabulky: 

 

Thursday, 30 November 

Friday, 1st December 2017 

Mission 

PANA-LIBE Ad-hoc mission to Malta 

 

(Týká se všech jazykových znění.) 

V oddílu III. „Činnosti výborů“ pododdílu 2. „Seznam řečníků (slyšení a mise)“ poslední 

řádek tabulky by se měl týkat slyšení ohledně „The Paradise Papers - O čem jsou a proč jsou 

relevantní“ ze dne 28. listopadu 2017 s komisařem Pierrem Moscovicim. 

(Následující řádek týkající se slyšení na toto téma s komisařkou Věrou Jourovou je třeba 

vypustit, jelikož se neuskutečnilo) 

(Týká se všech jazykových znění.) 


