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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 

věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Praní peněz a související 

financování terorismu a organizované 

trestné činnosti jsou nadále závažné 

problémy na úrovni Unie, a poškozují tak 

integritu, stabilitu a pověst finančního 

sektoru a ohrožují vnitřní bezpečnost 

a vnitřní trh Unie. V zájmu řešení těchto 

problémů i v zájmu posílení provádění 

směrnice 2015/849/EU1 je cílem této 

směrnice trestněprávní cestou proti praní 

peněz bojovat a umožnit lepší přeshraniční 

spolupráci příslušných orgánů. 

(1) Praní peněz a související 

financování terorismu a organizované 

trestné činnosti jsou nadále velmi závažné 

problémy na úrovni Unie, a poškozují tak 

integritu, stabilitu a pověst finančního 

sektoru a ohrožují vnitřní bezpečnost 

a vnitřní trh Unie a oslabují důvěru 

subjektů na trhu. V zájmu řešení těchto 

závažných a naléhavých problémů i 

v zájmu posílení provádění směrnice 

2015/849/EU1 je cílem této směrnice 

trestněprávní cestou proti praní peněz 

bojovat a umožnit lepší, rychlejší a 

účinnější přeshraniční spolupráci 

příslušných orgánů. 

_______________ ___________________ 

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 

o předcházení využívání finančního 

systému k praní peněz nebo financování 

terorismu, o změně nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a 

o zrušení směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 

2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, 

s. 73). 

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 

o předcházení využívání finančního 

systému k praní peněz nebo financování 

terorismu, o změně nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a 

o zrušení směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 

2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, 

s. 73). 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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(3) Činnost Unie by měla i nadále brát 

v úvahu zejména doporučení Finančního 

akčního výboru (FATF) a nástroje dalších 

mezinárodních orgánů činných v boji proti 

praní peněz a financování terorismu. 

Příslušné právní akty Unie by měly být 

tam, kde je to vhodné, dále sladěny 

s mezinárodními standardy pro boj proti 

praní peněz a financování terorismu 

a šíření zbraní hromadného ničení, které 

v únoru 2012 přijal FATF (dále jen 

„revidovaná doporučení FATF“). Jako 

signatář Úmluvy Rady Evropy o praní, 

vyhledávání, zadržování a konfiskaci 

výnosů ze zločinu a o financování 

terorismu (CETS č. 198) by Unie měla 

požadavky této úmluvy provést ve svém 

právním řádu. 

(3) Činnost Unie by měla jít nad rámec 

doporučení Finančního akčního výboru 

(FATF) a nástroje dalších mezinárodních 

orgánů činných v boji proti praní peněz 

a financování terorismu. Komise by měla 

provádět vlastní posouzení účinnosti 

opatření navržených FATF a provádění 

a efektivnosti opatření proti praní peněz 

obecně. FATF by měl provést revizi 

stávajících standardů a posouzení 

vlastních výsledků a měl by zajistit 

regionální zastoupení, důvěryhodnost 

a účinnost a lepší využívání finančního 

zpravodajství. Příslušné právní akty Unie 

by měly být tam, kde je to vhodné, dále 

sladěny s mezinárodními standardy pro boj 

proti praní peněz a financování terorismu 

a šíření zbraní hromadného ničení, které 

v únoru 2012 přijal FATF (dále jen 

„revidovaná doporučení FATF“). Jako 

signatář Úmluvy Rady Evropy o praní, 

vyhledávání, zadržování a konfiskaci 

výnosů ze zločinu a o financování 

terorismu (CETS č. 198) by Unie měla 

požadavky této úmluvy provést ve svém 

právním řádu. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Definice trestných činností, jež 

představují predikativní trestné činy 

související s praním peněz, by ve všech 

členských státech měla být dostatečně 

jednotná. Členské státy by do nich měly 

zahrnout škálu trestných činů uvedených 

v každé z kategorií vymezených FATF. 

Tam, kde kategorie trestných činů, jako je 

terorismus nebo trestné činy proti 

životnímu prostředí, jsou již v právu Unie 

stanoveny, tato směrnice na tyto právní 

předpisy odkazuje. To zajistí, že 

v členských státech bude možné trestat 

praní výnosů z financování terorismu 

(5) Definice trestných činností, jež 

představují predikativní trestné činy 

související s praním peněz, by ve všech 

členských státech měla být dostatečně 

široká a jednotná. Členské státy by do nich 

měly zahrnout škálu trestných činů 

uvedených v každé z kategorií vymezených 

FATF, a to včetně daňových úniků, 

podvodů a vyhýbání se daňovým 

povinnostem, jakož i jakéhokoli 

podvodného jednání, jež obnáší zatajování 

příjmů nebo zisků. Tam, kde kategorie 

trestných činů, jako je terorismus nebo 

trestné činy proti životnímu prostředí, jsou 
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a obchodu s volně žijícími a planě 

rostoucími druhy. V případech, kde právo 

Unie umožňuje, aby členské státy ukládaly 

jiné tresty než trestní sankce, by tato 

směrnice neměla členským státům ukládat, 

aby pro účely této směrnice tyto případy 

stanovily jako predikativní trestné činy. 

již v právu Unie stanoveny, tato směrnice 

na tyto právní předpisy odkazuje. To 

zajistí, že v členských státech bude možné 

trestat praní výnosů z financování 

terorismu a obchodu s volně žijícími 

a planě rostoucími druhy. V případech, kde 

právo Unie umožňuje, aby členské státy 

ukládaly jiné tresty než trestní sankce, by 

tato směrnice neměla členským státům 

ukládat, aby pro účely této směrnice tyto 

případy stanovily jako predikativní trestné 

činy. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Aby mohl být boj proti praní peněz 

účinným nástrojem proti organizovanému 

zločinu, nemělo by být nutné určit 

specifika trestného činu, z něhož majetek 

pochází, natož vyžadovat dřívější nebo 

současné odsouzení za tento trestný čin. 

Trestnímu stíhání praní peněz by rovněž 

neměla bránit pouhá skutečnost, že 

predikativní trestný čin byl spáchán 

v jiném členském státě nebo třetí zemi, 

pokud se v tomto členském státě nebo třetí 

zemi jedná o trestný čin. Členské státy 

mohou stanovit jako předběžnou 

podmínku to, aby byl predikativní trestný 

čin trestným činem podle jejich 

vnitrostátního práva, kdyby byl spáchán 

tam. 

(9) Aby mohl být boj proti praní peněz 

účinným nástrojem proti organizovanému 

zločinu, nemělo by být nutné určit 

specifika trestného činu, z něhož majetek 

pochází nebo všechny okolnosti či znaky 

skutkové podstaty trestné činnosti, natož 

vyžadovat dřívější nebo současné 

odsouzení za tento trestný čin. Trestnímu 

stíhání praní peněz by rovněž neměla 

bránit pouhá skutečnost, že predikativní 

trestný čin byl spáchán v jiném členském 

státě nebo třetí zemi, pokud se v tomto 

členském státě nebo třetí zemi jedná 

o trestný čin. Členské státy by rovněž měly 

mít možnost stanovit jako předběžnou 

podmínku to, aby bylo příslušné jednání 

predikativním trestným činem podle jejich 

vnitrostátního práva, kdyby byl spáchán 

tam. Protože však příslušné jednání 

představuje určitý druh závažné trestné 

činnosti, neměly by členské státy 

vyžadovat, aby toto jednání bylo trestným 

činem v členském státě nebo v zemi, kde 

k němu došlo. 

 

Pozměňovací návrh  5 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Aby se zamezilo praní peněz v celé 

Unii, měly by členské státy stanovit 

minimální druhy a úrovně sankcí, jsou-li 

spáchány trestné činy definované v této 

směrnici. Je-li trestný čin spáchán ve 

zločinném spolčení ve smyslu rámcového 

rozhodnutí Rady 2008/841/SVV37, nebo 

pokud pachatel, aby umožnil praní peněz, 

zneužil svého služebního postavení, měly 

by to členské státy v souladu s platnými 

pravidly stanovenými jejich právními 

systémy považovat za přitěžující okolnosti. 

(11) Aby se zamezilo praní peněz v celé 

Unii, měly by členské státy stanovit 

minimální druhy a úrovně jasně 

stanovených sankcí, jsou-li spáchány 

trestné činy definované v této směrnici. 

Minimální druhy a úrovně sankcí by se 

rovněž měly stanovit v případě 

podněcování a napomáhání ke spáchání 

těchto trestných činů. Členské státy by 

měly stanovit v souladu s příslušnými 

pravidly stanovenými jejich právním 

řádem následující přitěžující okolnosti: 
trestný čin byl spáchán ve zločinném 

spolčení ve smyslu rámcového rozhodnutí 

Rady 2008/841/SVV37; pachatel zneužívá 

svého služebního postavení, aby umožnil 

praní peněz; peníze nebo majetek, jež jsou 

předmětem praní peněz, pocházejí 

z teroristické činnosti definované ve 

směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2017/54137a nebo z nedovoleného obchodu 

se zbraněmi, pachatelem je politicky 

exponovaná osoba, jak je definována 

směrnicí 2015/849, nebo je pachatel 

zapojen do korupce volených úředníků. 
Členské státy by měly vypočítat výši sankcí 

hrubou metodou, tj. na základě zisku 

plynoucího z trestné činnosti bez odečtení 

jakýchkoli nákladů, aby se zajistilo, že 

sankce bude vyšší než ekonomická 

hodnota trestného činu. Členské státy 

uplatní ustanovení pro účinné vymáhání 

těchto sankcí. 

_________________ _________________ 

37 Rámcové rozhodnutí Rady 

2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji 

proti organizované trestné činnosti (Úř. 

věst. L 300, 11.11.2008, s. 42). 

37 Rámcové rozhodnutí Rady 

2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji 

proti organizované trestné činnosti (Úř. 

věst. L 300, 11.11.2008, s. 42). 

 37a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 

2017 o boji proti terorismu, kterou se 

nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 
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2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, 

s. 6). 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Unie a členské státy by měly zavést 

nezbytná právní opatření na ochranu 

oznamovatelů, kteří podávají informace 

týkající se praní peněz, a to i ve třetích 

zemích. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. p a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 pa) daňové trestné činy týkající se 

přímých a nepřímých daní, včetně 

vyhýbání se daňovým povinnostem 

zatajováním příjmu nabytého zákonným 

nebo nezákonným způsobem před 

daňovými orgány, aby nedošlo k jeho 

odhalení a zdanění; 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. v 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

v) všechny trestné činy, včetně 

daňových trestných činů souvisejících 

s přímými a nepřímými daněmi 

vymezených ve vnitrostátním právu 

členských států, za které lze uložit trest 

odnětí svobody nebo ochranné opatření 

spojené se zbavením osobní svobody, 

jehož horní hranice přesahuje jeden rok, 

v) všechny trestné činy, za které lze 

uložit trest odnětí svobody nebo ochranné 

opatření spojené se zbavením osobní 

svobody, jehož horní hranice přesahuje 

jeden rok, nebo pokud jde o členské státy, 

které mají ve svém právním systému za 

trestné činy stanovenu minimální hranici, 

všechny trestné činy, za které lze uložit 
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nebo pokud jde o členské státy, které mají 

ve svém právním systému za trestné činy 

stanovenu minimální hranici, všechny 

trestné činy, za které lze uložit trest odnětí 

svobody nebo ochranné opatření spojené se 

zbavením osobní svobody v trvání nejméně 

šesti měsíců; 

trest odnětí svobody nebo ochranné 

opatření spojené se zbavením osobní 

svobody v trvání nejméně šesti měsíců; 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) nabývání, držení nebo užívání 

majetku při vědomí, v době jeho obdržení, 

že tento majetek pochází z trestné činnosti 

nebo z účasti na takové činnosti. 

c) nabývání, držení nebo užívání 

majetku při vědomí, buď v době jeho 

obdržení, nebo následně, že tento majetek 

pochází z trestné činnosti nebo z účasti na 

takové činnosti. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) dřívější nebo současné odsouzení 

za trestnou činnost, ze které majetek 

pochází; 

a) dřívější nebo současné odsouzení 

za trestnou činnost, ze které majetek 

pochází, jak je uvedeno v odstavci 1; 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) veškeré okolnosti nebo znaky 

skutkové podstaty trestné činnosti, pokud 

je konstatováno, že majetek pochází 

z činnosti uvedené v odstavci 1; 

 

Pozměňovací návrh  12 
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Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) zda trestná činnost, ze které 

majetek pochází, byla prováděna na území 

jiného členského státu nebo třetí země, 

pokud příslušné jednání je trestným činem 

podle vnitrostátního práva členského státu 

nebo třetí země, kde bylo spácháno, 

a pokud by bylo trestným činem podle 

vnitrostátního práva členského státu 

provádějícího nebo používajícího tento 

článek, kdyby v něm bylo spácháno. 

c) zda trestná činnost, ze které 

majetek pochází, byla prováděna na území 

jiného členského státu nebo třetí země, 

pokud by bylo příslušné jednání trestnou 

činností podle vnitrostátního práva 

členského státu uplatňujícího nebo 

používajícího tento článek, kdyby v něm 

bylo spácháno. Členské státy však mohou 

požadovat, aby bylo příslušné jednání, 

pokud nespadá do kategorií uvedených 

v čl. 2 odst. 1 písm. a) až d) a písm. h), l) 

a pa), trestným činem podle vnitrostátního 

práva jiného členského státu nebo třetí 

země. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) zda trestná činnost, ze které 

majetek pochází, byla spáchána na území 

vysoce rizikové třetí země, jak je 

stanoveno ve směrnici 2015/849, pokud by 

bylo příslušné jednání trestnou činností 

podle vnitrostátního práva členského státu 

uplatňujícího nebo používajícího tento 

článek, kdyby v něm bylo spácháno. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát zajistí, že za 

jednání uvedené v článcích 3 a 4 lze uložit 

účinné, přiměřené a odrazující tresty. 

1. Členské státy zajistí, aby bylo za 

trestnou činnost uvedenou v článcích 3 a 4 

možné uložit účinné, přiměřené 

a odrazující tresty, včetně pokut, které by 
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byly založeny na hrubé hodnotě celkové 

částky pocházející z trestné činnosti. 

Členské státy zajistí dodržování 

základních práv a obecných zásad 

trestního práva, které chrání práva 

obhajoby a obviněného. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Každý členský stát zajistí, že za 

trestné činy uvedené v článku 3, 

přinejmenším v závažných případech, lze 
uložit maximální trest odnětí svobody 

v trvání nejméně čtyř let. 

2. Každý členský stát zajistí, aby bylo 

za trestné činy uvedené v článku 3 možné 

uložit maximální trest odnětí svobody 

v trvání nejméně pěti let. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Každý členský stát zajistí, aby bylo 

za trestné činy uvedené v článku 4 možné 

uložit maximální trest odnětí svobody 

v trvání nejméně tří let. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 2 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Každý členský stát rovněž zajistí, 

aby bylo možné za trestné činy uvedené 

v článcích 3 a 4 uložit na základě 

rozhodnutí soudce také doplňující, 

dočasné nebo trvalé sankce včetně: 

 a) zákazu uzavírat smlouvy s orgány 
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veřejné správy; 

 b) zákazu provozování určité obchodní 

činnosti a 

 c) zákazu ucházet se o volené funkce. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) peníze nebo majetek, jež jsou 

předmětem praní peněz, pocházejí 

z teroristické činnosti definované ve 

směrnici 2017/541 nebo z nedovoleného 

obchodu se zbraněmi; 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 bb) je pachatel politicky exponovanou 

osobou, jak ji definuje směrnice 2015/849, 

nebo je zapojen do korupce volených 

úředníků nebo 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b c (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 bc)  trestnou činnost spáchaly 

a podporovaly offshorové firmy, do trestné 

činnosti jsou zapojeny fiktivní společnosti, 

došlo k nezákonnému převodu finančních 

prostředků, došlo k využití peněžních 

kurýrů a nevládních organizací, existuje 

domněnka, že se daná osoba zabývá 

praním peněz profesionálně, např. 
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funguje ve více než dvou organizacích na 

praní peněz nebo zločineckých skupinách. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Čl. 7 – odst. 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát zajistí, že 

právnické osoby lze činit odpovědnými za 

trestné činy uvedené v článcích 3 a 4, které 

ve prospěch těchto právnických osob 

spáchá jakákoli osoba jednající samostatně 

nebo jako člen orgánu dotyčné právnické 

osoby, která v této právnické osobě působí 

ve vedoucím postavení na základě: 

1. Každý členský stát zajistí, aby bylo 

právnické osoby možné činit odpovědnými 

za trestné činy uvedené v článcích 3 a 4, 

které v jejich prospěch nebo ve prospěch 

třetích osob spáchá jakákoli osoba 

jednající samostatně nebo jako člen orgánu 

dotyčné právnické osoby, která v této 

právnické osobě působí ve vedoucím 

postavení na základě: 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Čl. 7 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Každý členský stát zajistí, že 

právnické osoby lze činit odpovědnými 

v případech, kdy nedostatek dohledu nebo 

kontroly ze strany osoby uvedené 

v odstavci 1 umožnil spáchání některého 

z trestných činů uvedených v článcích 3 a 4 

ve prospěch uvedené právnické osoby 

osobou podřízenou této osobě. 

2. Každý členský stát zajistí, aby bylo 

právnické osoby možné činit odpovědnými 

v případech, kdy nedostatek dohledu nebo 

kontroly ze strany osoby uvedené 

v odstavci 1 umožnil spáchání některého 

z trestných činů uvedených v článcích 3 a 4 

v její prospěch nebo ve prospěch třetí 

osoby osobou podřízenou této osobě. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každý členský stát zajistí, že právnickou 

osobu odpovědnou za trestné činy podle 

článku 6 lze postihnout účinnými, 

Za přísného dodržování základních práv 

a obecných zásad trestního práva, které 

chrání práva obhajoby a obviněného, 
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přiměřenými a odrazujícími tresty, které 

zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy 

a mohou zahrnovat i jiné tresty, jako je: 

každý členský stát zajistí, aby bylo možné 

právnickou osobu odpovědnou za trestné 

činy podle článku 7 postihnout účinnými, 

přiměřenými a odrazujícími sankcemi, 

které zahrnují pokuty trestní a jiné povahy 

odrážející hrubou hodnotu celkové částky 

pocházející z trestné činnosti a v závislosti 

na rozhodnutí soudce i jiné dočasné nebo 

trvalé sankce, včetně: 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 – bod 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1) zbavení této právnické osoby 

oprávnění pobírat veřejné výhody nebo 

podpory; 

1) zbavení této právnické osoby 

nároku na veřejné funkce, výhody spojené 

se smlouvami nebo pomoc, včetně výhod 

nebo podpory poskytované ze strany Unie; 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 – bod 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a) zbavení této osoby oprávnění 

pobírat finanční prostředky Unie; 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 – bod 1 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b) zákaz uzavírat smlouvy s orgány 

veřejné správy; 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 
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Čl. 8 – odst. 1 – bod 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2) dočasný nebo trvalý zákaz 

provozování obchodní činnosti touto 

právnickou osobou; 

2) dočasný nebo trvalý zákaz 

provozování obchodní činnosti touto 

právnickou osobou, včetně odebrání 

obchodních licencí; 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) trestný čin spáchán zcela nebo 

zčásti na jeho území; 

a) trestný čin spáchán zcela nebo 

zčásti na jeho území nebo je-li 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) pachatel státním příslušníkem 

uvedeného členského státu. 

b) pachatel státním příslušníkem 

uvedeného členského státu nebo je-li 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) trestný čin je spáchán mimo jeho 

území, pachatel trestného činu však má 

obvyklé bydliště na jeho území nebo je-li 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b b (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 bb) trestný čin je spáchán mimo jeho 

území, avšak ve prospěch právnické osoby 

usazené na jeho území. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Spadá-li trestný čin do soudní 

příslušnosti více členských států a může-li 

kterýkoliv z dotyčných členských států vést 

účinné trestní stíhání na základě stejných 

skutečností, zohlední tyto členské státy při 

rozhodování o tom, který z nich bude 

pachatele trestně stíhat, tyto faktory 

v uvedeném pořadí: 

 a)  členský stát, na jehož území byl 

trestný čin spáchán, 

 b)  státní příslušnost nebo bydliště 

pachatele, 

 c)  země původu obětí, 

 d)  území, kde byl pachatel dopaden. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 1 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Členské státy se mohou obracet na 

agenturu Eurojust, aby usnadnily 

spolupráci svých soudních orgánů 

a koordinaci jejich postupu. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členský stát vyrozumí Komisi, 

pokud se rozhodne stanovit další soudní 

příslušnost svých soudů pro trestné činy 

uvedené v článcích 3 a 4 spáchané mimo 

jeho území, pokud: 

vypouští se 

a) má pachatel na jeho území obvyklé 

bydliště; 

 

b)  je trestný čin spáchán ve prospěch 

právnické osoby usazené na jeho území. 

 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – nadpis 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Prostředky vyšetřování Prostředky vyšetřování a spolupráce 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každý členský stát zajistí, aby osoby, 

jednotky nebo služby odpovědné za 

vyšetřování nebo trestní stíhání trestných 

činů uvedených v článcích 3 a 4 měly 

k dispozici účinné prostředky vyšetřování, 

jako jsou prostředky používané v boji proti 

organizované trestné činnosti nebo jiných 

závažných trestných činů. 

1.  Každý členský stát zajistí, aby 

osoby, jednotky nebo služby odpovědné za 

vyšetřování nebo trestní stíhání trestných 

činů uvedených v článcích 3 a 4 měly 

k dispozici účinné prostředky vyšetřování, 

jako jsou prostředky používané v boji proti 

organizované trestné činnosti nebo jiných 

závažných trestných činů. 

 2.  Členské státy zajistí co nejrychleji 

dostupnost odpovídajících a dostatečných 

finančních zdrojů a řádně vyškolených 

zaměstnanců pro účely vyšetřování 

a stíhání trestných činů uvedených 

v článcích 3 a 4. 

 3.  Členské státy zajistí účinnou 

spolupráci mezi příslušnými orgány 

v každé zemi a zajistí, aby jejich 
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vnitrostátní orgány, které vyšetřují nebo 

stíhají trestné činy uvedené v článcích 3 

a 4, byly oprávněny spolupracovat s 

jinými vnitrostátními orgány a se svými 

protějšky v jiných členských státech a 

s orgány a institucemi Unie. 
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