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Ignazio Corrao A8-0405/2017
Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva

Návrh směrnice (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

_____________________________________________________________

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/EU34 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 závažné problémy na úrovni 
Unie, a poškozují tak integritu, stabilitu 
a pověst finančního sektoru a ohrožují 
vnitřní bezpečnost a vnitřní trh Unie, 
veřejnou bezpečnost a individuální 
bezpečnost občanů Unie. V zájmu řešení 
těchto narůstajících problémů i v zájmu 
doplnění a důslednějšího provádění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/8491 je cílem této směrnice 
bojovat proti praní peněz trestněprávní 
cestou a umožnit efektivnější a rychlejší 
přeshraniční spolupráci příslušných 
vnitrostátních i unijních orgánů, a to i 
s příslušnými agenturami Unie, která 
zlepší výměnu informací 
a umožní identifikaci podněcovatelů 
terorismu.

_________________ _________________
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34Směrnice 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 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Opatření přijatá pouze na vnitrostátní 
úrovni nebo i na úrovni Unie by bez 
mezinárodní koordinace a spolupráce měla 
velmi omezené účinky. Opatření přijatá 
v oblasti boje proti praní peněz Unií by 
proto měla být slučitelná s dalšími 
opatřeními přijatými na mezinárodních 
fórech a přinejmenším stejně přísná.

(2) Opatření přijatá pouze na vnitrostátní 
úrovni nebo i na úrovni Unie mají bez 
mezinárodní koordinace a spolupráce 
velmi omezené účinky. Stávající unijní 
právní rámec není ani komplexní, ani 
dostatečně soudržný, aby mohl být plně 
účinný. Praní peněz je v členských státech 
trestným činem, avšak existují zde značné 
rozdíly v definici praní peněz, v tom, co 
představuje predikativní trestný čin, i 
v úrovni sankcí. Rozdílů mezi právními 
rámci členských států pak mohou využívat 
pachatelé trestné činnosti a teroristé, kteří 
se mohou rozhodnout provádět své 
finanční transakce v těch členských 
státech, kde se jim opatření proti praní 
peněz jeví jako nejslabší. Opatření přijatá 
Unií v oblasti boje proti praní peněz by 
proto měla být slučitelná s dalšími 
opatřeními přijatými na mezinárodních 
fórech a přinejmenším stejně přísná. Tím 
by vznikl posílený právní rámec Unie, 
který by umožňoval účinněji řešit 
problematiku financování terorismu 
a omezit hrozbu ze strany teroristických 
organizací tím, že by ztížil jejich schopnost 
financovat svou činnost.

Pozměňovací návrh 3



PE624.047/ 3

CS

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 nástrojů dalších mezinárodních 
organizací a orgánů činných v boji proti 
praní peněz a financování terorismu. 
Komise by měla provádět vlastní 
posouzení efektivnosti opatření 
navržených výborem FATF a provádění 
a účinnosti opatření proti praní peněz 
obecně. FATF by měl provést revizi 
stávajících standardů a posoudit své 
vlastní výstupy a měl by zajistit regionální 
zastoupení, důvěryhodnost, efektivnost 
a lepší využívání finančních 
zpravodajských informací. Příslušné 
právní akty Unie by měly být 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 urychleně provést 
ve svém právním řádu. Bez ohledu na 
činnost Unie v této oblasti by členské 
státy, které uvedenou úmluvu podepsaly, 
ale dosud ji neratifikovaly, tak měly 
neprodleně učinit.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rámcové rozhodnutí Rady 
2001/500/SVV35 stanoví požadavky 
týkající se kriminalizace praní peněz. Toto 
rámcové rozhodnutí však není dosti 
komplexní a stávající kriminalizace praní 

(4) Rámcové rozhodnutí Rady 
2001/500/SVV2 stanoví požadavky týkající 
se kriminalizace praní peněz. Toto 
rámcové rozhodnutí však není dosti 
komplexní a stávající kriminalizace praní 
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peněz není dostatečně soudržná, aby bylo 
možno účinně bojovat s praním peněz 
v Unii, což vede k nedostatkům ve 
vynucování práva a překážkám ve 
spolupráci příslušných orgánů v různých 
členských státech.

peněz není dostatečně soudržná, aby bylo 
možno účinně bojovat s praním peněz 
v Unii, což vede k nedostatkům ve 
vynucování práva a překážkám ve 
spolupráci příslušných orgánů v různých 
členských státech. Příkladem takového 
nedostatku je nárůst kyberkriminality 
spojené s praním peněz a používáním 
digitálních měn, což je druh trestné 
činnosti, který v minulosti téměř 
neexistoval.

_________________ _________________
35 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 26. 
června 2001 o praní peněz, identifikaci, 
vysledování, zmrazení, zajištění 
a propadnutí nástrojů trestné činnosti 
a výnosů z ní (2001/500/SVV) (Úř. věst. L 
182, 5.7.2001).

2 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 26. 
června 2001 o praní peněz, identifikaci, 
vysledování, zmrazení, zajištění 
a propadnutí nástrojů trestné činnosti 
a výnosů z ní (2001/500/SVV) (Úř. věst. L 
182, 5.7.2001).

Pozměňovací návrh 5

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 
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.

(5) Definice trestných činností, jež 
představují predikativní trestné činy 
související s praním peněz, by ve všech 
členských státech měla být dostatečně 
rozšířena a měla by být jednotná. Členské 
státy by měly uplatňovat trestný čin praní 
peněz na všechny trestné činy, které se 
trestají odnětím svobody s hranicí trestní 
sazby vymezenou v této směrnici. Pokud 
již toho není dosaženo uplatňováním 
uvedených trestních sazeb, měly by 
členské státy zahrnout do příslušné 
definice škálu trestných činů uvedených 
v každé z kategorií vymezených FATF, 
k nimž patří daňové úniky, podvody 
a vyhýbání se daňovým povinnostem, 
jakož i jakékoli podvodné jednání, jež 
zahrnuje zatajování příjmů nebo zisků. 
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 
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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. Pro účely této směrnice 
by se měla za trestnou činnost považovat 
jakákoli trestná účast na spáchání 
predikativního trestného činu nebo na 
páchání činnosti praní peněz, např. účast 
na spáchání, spolčení či spiknutí za 
účelem spáchání, pokus o spáchání nebo 
napomáhání či návod ke spáchání nebo 
usnadňování spáchání takového činu 
nebo činnosti. 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 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Pro účely této směrnice se 
nezákonným obchodováním s kradeným 
zbožím a jiným zbožím rozumí mj. 
nezákonné obchodování s ropou, 
zbraněmi, omamnými látkami, tabákem 
a tabákovými výrobky, vzácnými kovy 
a minerály, kulturními artefakty a jinými 
objekty archeologického, historického, 
kulturního a náboženského významu nebo 
vzácné vědecké hodnoty a také se 
slonovinou a volně žijícími a planě 
rostoucími druhy.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V souladu s revidovanými 
doporučeními FATF by do definice trestné 
činnosti měly být zahrnuty i daňové trestné 
činy související s přímými a nepřímými 
daněmi. Vzhledem k tomu, že v každém 
z členských států mohou trestnou činnost, 
za niž lze ukládat sankce uvedené v této 
směrnici, představovat různé daňové 
trestné činy, mohou se definice daňových 
trestných činů ve vnitrostátním právu lišit. 
O harmonizaci definic daňových trestných 
činů ve vnitrostátním právu členských států 
se však neusiluje.

(6) V souladu s revidovanými 
doporučeními FATF by do definice trestné 
činnosti měly být zahrnuty i daňové trestné 
činy související s přímými a nepřímými 
daněmi. Vzhledem k tomu, že v každém 
z členských států mohou trestnou činnost, 
za niž lze ukládat sankce uvedené v této 
směrnici, představovat různé daňové 
trestné činy, mohou se definice daňových 
trestných činů ve vnitrostátním právu lišit. 
I když se neusiluje o harmonizaci definic 
daňových trestných činů ve vnitrostátním 
právu členských států, neměly by odlišné 
definice daňových trestných činů bránit 
mezinárodní spolupráci v oblasti trestního 
řízení týkajícího se praní peněz.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na praní peněz, pokud jde 
o majetek pocházející z trestných činů 
ohrožujících finanční zájmy Unie, na které 
se vztahují zvláštní pravidla stanovená ve 
směrnici 2017/XX/EU3. V souladu s čl. 
325 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie musí členské státy k zamezení 
podvodů ohrožujících finanční zájmy Unie 
přijmout stejná opatření, jaká přijímají 
k zamezení podvodů ohrožujících jejich 
vlastní finanční zájmy.

(7) Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na praní peněz, pokud jde 
o majetek pocházející z trestných činů 
ohrožujících finanční zájmy Unie, na které 
se vztahují zvláštní pravidla stanovená ve 
směrnici 2017/XX/EU3. I přesto by však 
členské státy měly být schopny provést 
tuto směrnici a směrnici 2017/XX/EU 
ve svém vnitrostátním právu, a to tak, že 
na vnitrostátní úrovni přijmou jednotný 
komplexní rámec. V souladu s čl. 325 
odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie mají členské státy k zamezení 
podvodů ohrožujících finanční zájmy Unie 
přijmout stejná opatření, jaká přijímají 
k zamezení podvodů ohrožujících jejich 
vlastní finanční zájmy.

_________________ _________________
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2017/XX/EU ze dne x.x.2017 o ochraně 
finančních zájmů Unie trestněprávní cestou 

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2017/XX/EU ze dne x.x.2017 o ochraně 
finančních zájmů Unie trestněprávní cestou 



PE624.047/ 7

CS

(Úř. věst. L x, xx.xx.2017, s. x). (Úř. věst. L x, xx.xx.2017, s. x).

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Tam, kde činnost praní peněz 
nespočívá pouze v držení nebo užívání, 
nýbrž zahrnuje také převod nebo zatajení 
a zastření majetku prostřednictvím 
finančního systému a v důsledku toho 
dojde k další škodě kromě té, která byla již 
způsobena predikativním trestným činem, 
například k poškození integrity finančního 
systému, měla by být tato činnost trestána 
zvlášť. Členské státy by tak měly zajistit, 
že takové jednání lze trestat i tehdy, pokud 
se ho dopustí pachatel trestné činnosti, 
z níž tento majetek pochází (takzvané 
„samopraní“).

(8) Členské státy by proto měly zajistit, 
aby byly některé druhy činnosti praní 
peněz trestné i tehdy, když se jich dopustí 
pachatel trestné činnosti, z níž tento 
majetek pochází (tzv. „samopraní“). Tam, 
kde v takových případech činnost praní 
peněz nespočívá pouze v držení nebo 
užívání, nýbrž zahrnuje také převod, 
konverzi, zatajení nebo zastření majetku 
prostřednictvím finančního systému, a 
v důsledku toho dojde k další škodě kromě 
té, která byla již způsobena predikativním 
trestným činem, například k poškození 
integrity finančního systému, a to např. 
tím, že se uvedou do oběhu výnosy 
z trestné činnosti, čímž se skryje jejich 
nezákonný původ, měla by být tato činnost 
také trestná.

Pozměňovací návrh 10

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 

(9) Aby mohl být boj proti praní peněz 
vedený prostředky trestního práva účinný, 
odsouzení by mělo být možné, aniž by bylo 
nezbytné přesně určit, ze kterého 
predikativního trestného činu majetek 
pochází, natož vyžadovat dřívější nebo 
současné odsouzení za tento predikativní 
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 jsou dodrženy podmínky této 
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mohou stanovit jako předběžnou 
podmínku to, aby byl predikativní trestný 
čin trestným činem podle jejich 
vnitrostátního práva, kdyby byl spáchán 
tam.

směrnice.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Je v zájmu spravedlnosti, aby osoby 
obviněné z trestného činu podle této 
směrnice měly možnost předložit své 
argumenty, vystoupit proti obviněním, 
která proti nim byla vznesena, a získat 
přístup k předloženým výpovědím 
a důkazům proti nim. Případy týkající se 
terorismu a financování terorismu jsou 
sice velmi závažné, přesto však existuje 
převažující zájem na tom, aby se osobám, 
proti nimž mají být ze strany určitého 
členského státu uplatněna donucovací 
opatření, dostalo informací o zásadních 
prvcích obvinění vzneseného proti nim, 
aby mohly svému právníkovi nebo 
specializovanému právníkovi udělit 
příslušné pokyny. Tato směrnice by měla 
také dodržovat zásadu rovnosti procesních 
možností mezi stranami.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Úkol rozhodovat v konkrétních 
a objektivních situacích o tom, zda se 
jedná o různé současně spáchané trestné 
činy, nebo o jediný trestný čin, by měl 
připadnout příslušným soudním orgánům.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Cílem této směrnice je kriminalizovat 
praní peněz, je-li spácháno úmyslně. 
Úmysl (záměr) a srozumění mohou být 
vyvozeny z objektivních, skutkových 
okolností. Jelikož tato směrnice stanoví 
minimální pravidla, mohou členské státy 
dle svého uvážení v souvislosti s praním 
peněz přijímat nebo ponechat přísnější 
trestněprávní předpisy. Členské státy 
například mohou stanovit, že trestný čin 
představuje i praní peněz spáchané 
následkem vědomé nedbalosti nebo hrubé 
nedbalosti.

(10) Cílem této směrnice je kriminalizovat 
praní peněz, je-li spácháno úmyslně a 
s vědomím, že majetek pochází z trestné 
činnosti. Úmysl (záměr) a srozumění 
mohou být vyvozeny z objektivních, 
skutkových okolností. V každém případě 
by se při posuzování toho, zda majetek 
pochází z trestné činnosti a zda o tom 
obviněný věděl, měly zohledňovat zvláštní 
okolnosti případu, např. že je hodnota 
majetku neúměrná legálnímu příjmu 
obviněného a že k trestné činnosti a 
k nabytí majetku došlo ve stejném 
časovém rámci. Jelikož tato směrnice 
stanoví minimální pravidla, mohou členské 
státy dle svého uvážení v souvislosti 
s praním peněz přijímat nebo ponechat 
přísnější trestněprávní předpisy. Členské 
státy například mohou stanovit, že trestný 
čin představuje i praní peněz spáchané 
následkem vědomé nedbalosti nebo hrubé 
nedbalosti.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Je důležité, aby informace 
o skutečném vlastnictví společností, fondů 
a dalších mechanismů byly veřejně 
přístupné ve formátech otevřených dat, 
neboť je třeba zabránit tomu, aby se 
k praní peněz za účelem financování 
teroristických činností využívaly 
anonymní krycí společnosti a podobné 
právní subjekty.
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Pozměňovací návrh 15

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 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/SVV4, nebo 
pokud pachatel, aby umožnil praní peněz, 
zneužil svého služebního postavení nebo 
pokud prané peněžní prostředky nebo 
majetek pocházejí z teroristické činnosti, 
jak je definována ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/5414a, nebo 
pokud je obviněný politicky exponovanou 
osobou ve smyslu směrnice (EU) 
2015/849, měly by to členské státy 
v souladu s platnými pravidly stanovenými 
jejich právními systémy považovat za 
přitěžující okolnosti.

_________________ _________________
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).

4 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).
4a 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 
2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, 
s. 6).

Pozměňovací návrh 16

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 
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oznamovatelů, kteří poskytnou informace 
týkající se praní peněz, a to i ve třetích 
zemích.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vzhledem k mobilitě pachatelů 
a výnosů pocházejících z trestné činnosti 
a vzhledem ke složitému přeshraničnímu 
vyšetřování, jež boj proti praní peněz 
vyžaduje, měly by všechny členské státy 
stanovit soudní příslušnost svých soudů 
tak, aby to příslušným orgánům umožnilo 
takové činnosti vyšetřovat a trestně stíhat. 
Členské státy by tak měly zajistit, aby 
soudní příslušnost jejich soudů zahrnovala 
situace, kdy je trestný čin spáchán 
prostřednictvím informační a komunikační 
technologie z jejich území, ať už se nachází 
na jejich území, či nikoli.

(12) Vzhledem k mobilitě pachatelů 
a výnosů pocházejících z trestné činnosti 
a vzhledem ke složitému přeshraničnímu 
vyšetřování, jež boj proti praní peněz 
vyžaduje, měly by všechny členské státy 
stanovit soudní příslušnost svých soudů tak, 
aby to příslušným orgánům umožnilo takové 
činnosti vyšetřovat a trestně stíhat. Členské 
státy by tak měly zajistit, aby soudní 
příslušnost jejich soudů zahrnovala situace, 
kdy je trestný čin spáchán prostřednictvím 
informační a komunikační technologie 
z jejich území, ať už se nachází na jejich 
území, či nikoli. Aby byl zajištěn úspěch 
vyšetřování a stíhání trestných činů 
spojených s praním peněz, měly by osoby 
odpovědné za jejich vyšetřování a stíhání 
využívat účinné zdokonalené vyšetřovací 
nástroje, jako jsou nástroje používané 
v boji s organizovanou trestnou činností 
nebo jinými závažnými trestnými činy. 
Tyto nástroje by měly být přizpůsobeny 
nejaktuálnějšímu vývoji v oblasti 
počítačové trestné činnosti a praní peněz, 
mj. praní peněz za použití bitcoinů, 
kryptoměn a útoků vyděračských virů 
(„ransomware“). Používání těchto 
nástrojů v souladu s vnitrostátním právem 
by mělo být cílené a měla by se při něm 
zohledňovat zásada proporcionality 
a povaha a závažnost vyšetřovaných 
trestných činů a dodržovat právo na 
ochranu osobních údajů. Členské státy by 
měly zajistit, aby se příslušným 
pracovníkům dostávalo náležité odborné 
přípravy. Vzhledem k přeshraniční povaze 
činnosti praní peněz vyžaduje boj proti 
praní peněz kromě toho rozhodnou 
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koordinovanou reakci a spolupráci uvnitř 
členských států i mezi nimi, jakož 
i spolupráci s příslušnými agenturami 
a orgány Unie – včetně Eurojustu 
a Europolu – a mezi nimi. Za tímto 
účelem by měly být efektivně využívány 
dostupné nástroje a zdroje spolupráce, 
jako jsou společné vyšetřovací týmy 
a koordinační schůzky zprostředkovávané 
Eurojustem. Vzhledem ke globální povaze 
praní peněz jsou zapotřebí mezinárodní 
opatření, což vyžaduje, aby Unie a její 
členské státy posílily spolupráci 
s příslušnými třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Praní peněz, korupce, nezákonné 
finanční toky, daňové úniky a vyhýbání se 
daňovým povinnostem zůstávají i nadále 
překážkou bránící udržitelnému rozvoji, 
mají neúměrný dopad na rozvojové země 
a závažným způsobem ohrožují jejich 
budoucnost. Unie, členské státy a třetí 
země nesou společně odpovědnost za 
zlepšení koordinace opatření přijímaných 
v boji proti těmto negativním a škodlivým 
praktikám a za skloubení těchto opatření 
se svými rozvojovými strategiemi 
a politikami.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Příslušné orgány dohlížející na 
dodržování této směrnice úvěrovými 
a finančními institucemi by měly mít 
možnost vzájemně spolupracovat 
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a vyměňovat si důvěrné informace bez 
ohledu na jejich povahu či status. Za 
tímto účelem by příslušné orgány měly mít 
k dispozici vhodný právní základ pro 
výměnu důvěrných informací a měly by 
v souladu s platnými mezinárodními 
normami v této oblasti v co největším 
rozsahu spolupracovat. Základem 
automatické výměny informací mezi 
daňovými orgány a dalšími příslušnými 
vládními regulačními a donucovacími 
orgány by měly být daňové informace 
zahrnující rejstříky skutečných vlastníků.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) Shromažďování a předávání údajů 
nebo informací týkajících se běžných 
transakcí v rámci soukromého života 
jednotlivců na základě podezření by 
nemělo oslabovat ani porušovat zásadu 
služebního tajemství ani právo 
na soukromí a spravedlivý proces.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice dodržuje zásady uznané 
v článku 2 SEU, základní práva a svobody 
a zásady uznané zejména v Listině 
základních práv Evropské unie, a to 
i zásady stanovené v hlavách II, III, 
V a VI, mezi které patří mj. zásada 
zákonnosti a přiměřenosti trestných činů 
a trestů, jež se vztahuje i na požadavek 
přesnosti, srozumitelnosti 
a předvídatelnosti v trestním právu, právo 
na respektování soukromého a rodinného 
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života, právo na ochranu osobních údajů 
a presumpce neviny, jakož i práva 
podezřelých a obviněných osob na přístup 
k obhájci, právo neobviňovat sama sebe 
a právo na spravedlivý proces. Tato 
směrnice musí být uplatňována v souladu 
s uvedenými právy a zásadami, a to i 
s ohledem na Evropskou úmluvu 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod, Mezinárodní pakt o občanských 
a politických právech a další závazky 
v oblasti lidských práv podle 
mezinárodního práva.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) terorismus, včetně kteréhokoli 
z trestných činů stanovených ve směrnici 
2017/XX/EU40;

b) terorismus, včetně relevantních 
trestných činů stanovených ve směrnici 
(EU)2017/541;

__________________ __________________
40 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2017/XX/EU ze dne X.X.2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 
o boji proti terorismu (Úř. věst. L x, 
xx.xx.2017, s. x).

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) daňové trestné činy související 
s přímými a nepřímými daněmi vymezené 
ve vnitrostátním právu;
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Pozměňovací návrh 24

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, 
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;

v) všechny další 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 trest odnětí svobody nebo 
ochranné opatření spojené se zbavením 
osobní svobody v trvání nejméně šesti 
měsíců;

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přeměna nebo převod majetku 
s vědomím, že tento majetek pochází 
z trestné činnosti nebo z účasti na takové 
činnosti, za účelem zatajení nebo zastření 
nezákonného původu majetku nebo za 
účelem pomoci jakékoliv osobě, která se 
účastní páchání takové činnosti, aby se 
vyhnula právním následkům svého jednání;

a) přeměna nebo převod majetku 
s vědomím, že tento majetek pochází 
z trestné činnosti nebo z účasti na takové 
činnosti, za účelem zatajení nebo zastření 
nezákonného původu majetku nebo za 
účelem pomoci jakékoliv osobě, která se 
účastní páchání takové činnosti, a to i 
v případě, že je tato pomoc poskytnuta 
pouze za tím účelem, aby se tato osoba 
vyhnula právním následkům svého jednání;

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c
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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, v době jeho obdržení 
nebo užívání, že tento majetek pochází 
z trestné činnosti nebo z účasti na takové 
činnosti.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Každý členský stát zajistí, aby se 
jednání uvedené v odstavci 1 považovalo 
za trestný čin, pokud:
a) měl pachatel podezření nebo si měl 
být vědom, že daný majetek pochází 
z trestné činnosti nebo z účasti na takové 
činnosti; a
b) pachatel je ve smluvním vztahu 
s povinnou osobou a je jí odpovědný nebo 
je povinnou osobou ve smyslu článku 2 
směrnice (EU) 2015/849.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby bylo možné trestný čin uvedený 
v odstavci 1 trestat, není nutné určit:

2. Aby bylo možné trestný čin uvedený 
v odstavci 1 a 1a trestat, není nutné určit:

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dřívější nebo současné odsouzení za a) dřívější nebo současné odsouzení za 
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trestnou činnost, ze které majetek pochází; trestnou činnost, ze které majetek pochází, 
pokud soudní orgán nade vší 
odůvodněnou pochybnost a na základě 
konkrétních okolností a všech dostupných 
důkazů nabude přesvědčení o tom, že 
majetek pochází z trestné činnosti;

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) totožnost pachatele trestné činnosti, 
ze které majetek pochází, nebo další 
okolnosti související s touto trestnou 
činností;

b) totožnost pachatele trestné činnosti, 
ze které majetek pochází;

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) veškeré faktické prvky nebo veškeré 
okolnosti trestné činnosti, pokud je 
konstatováno, že majetek pochází z takové 
činnosti;

Pozměňovací návrh 32

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 

c) zda trestná činnost, ze které majetek 
pochází, byla prováděna na území jiného 
členského státu nebo třetí země, pokud je 
příslušné jednání trestnou činností podle 
vnitrostátního práva členského státu 
provádějícího nebo používajícího tento 
článek, kdyby v něm bylo spácháno. 
Členské státy mohou rovněž požadovat, 
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používajícího tento článek, kdyby v něm 
bylo spácháno.

aby příslušné jednání bylo trestným činem 
podle vnitrostátního práva jiného 
členského státu nebo třetí země, kde 
k tomuto jednání došlo, s výjimkou 
případů, kdy:
– příslušné jednání představovalo jeden 
z trestných činů uvedených v čl. 2 odst. 1 
písm. a) až ha) a l) až n),
– Komise třetí zemi identifikuje jako 
„vysoce rizikovou“ ve smyslu článku 9 
směrnice (EU) 2015/849. 

Pozměňovací návrh 33

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 34

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Každý členský stát zajistí, aby za 
trestné činy uvedené v článku 3, pokud je 
v jejich případě přítomna jedna 
z přitěžujících okolností uvedených 
v článku 6, bylo možné uložit minimální 
trest odnětí svobody v trvání nejméně 
dvou let. 

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. 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 36

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Každý členský stát zajistí, aby se na 
fyzické osoby odpovědné za trestné činy 
uvedené v článcích 3 a 4, včetně případů, 
kdy jednaly prostřednictvím právnické 
osoby, vztahovaly i doplňkové sankce, 
mezi něž patří: 
a) dočasný nebo trvalý zákaz uzavírat 
smlouvy s orgány veřejné správy;
b) dočasný zákaz provozování 
obchodní činnosti;
c) v případě pravomocného odsouzení 
dlouhodobý zákaz ucházet se o volenou 
funkci nebo zastávat úřad veřejného 
činitele, přičemž termín „dlouhodobý“ se 
definuje jako rovnocenný dvěma po sobě 
jdoucím mandátům nebo minimálně 
deseti rokům.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byl trestný čin spáchán v rámci 
zločinného spolčení ve smyslu rámcového 
rozhodnutí 2008/8411; nebo

a) byl trestný čin spáchán v rámci 
zločinného spolčení ve smyslu rámcového 
rozhodnutí 2008/841/SVV;

___________________ ____________________
1 Rámcové rozhodnutí Rady 



PE624.047/ 20

CS

2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji 
proti organizované trestné činnosti (Úř. 
věst. L 300, 11.11.2008, s. 42).

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) majetek, jenž je předmětem praní 
peněz, pochází z trestné činnosti uvedené 
v čl. 2 odst. 1 písm. a) až d) a f) až m), 
nebo je-li účelem praní peněz financování 
takové trestné činnosti;

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) byl trestný čin zčásti nebo zcela 
spáchán na území nespolupracující 
jurisdikce uvedené na seznamu Unie nebo 
zahrnuje použití neformálního systému 
převodu peněz, akcií na doručitele, 
virtuálních měn nebo služeb kurýrů 
převážejících hotovost; 

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) je pachatel v souladu 
s ustanoveními právních a správních 
předpisů provádějícími čl. 3 odst. 9 
směrnice (EU) 2015/849 do vnitrostátního 
práva politicky exponovanou osobou; 
nebo
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Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je pachatel ve smluvním vztahu 
s povinnou osobou a je jí odpovědný nebo 
je povinnou osobou ve smyslu článku 2 
směrnice 2015/849/EU a spáchal trestný 
čin při výkonu své profesní činnosti.

b) je pachatel ve smluvním vztahu 
s povinnou osobou a je jí odpovědný nebo 
je povinnou osobou ve smyslu článku 2 
směrnice (EU) 2015/849 a spáchal trestný 
čin při výkonu své profesní činnosti; nebo

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) majetek nebo peníze, jež jsou 
předmětem praní peněz, dosahují hodnoty 
nejméně 500 000 EUR.

Pozměňovací návrh 43

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 
možné činit právnické osoby odpovědnými 
za trestné činy uvedené v článcích 3 a 4, 
které v jejich prospěch nebo ve prospěch 
jiných fyzických či 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:

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2
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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 
možné činit právnické osoby odpovědnými 
v případech, kdy nedostatek dohledu nebo 
kontroly ze strany osoby uvedené 
v odstavci 1 umožnil osobě, která jí je 
podřízena, spáchání některého z trestných 
činů uvedených v článcích 3 a 4 v jejich 
prospěch nebo ve prospěch jiné fyzické či 
právnické osoby.

Pozměňovací návrh 45

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, 
přiměřenými a odrazujícími tresty, které 
zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy 
a mohou zahrnovat i jiné tresty, jako je:

Každý členský stát zajistí, aby právnickou 
osobu odpovědnou za trestné činy podle 
článku 7 bylo možné postihnout účinnými, 
přiměřenými a odrazujícími tresty, které 
zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy 
a mohou zahrnovat i jiné tresty, jako je:

Pozměňovací návrh 46

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 
oprávnění pobírat veřejné výhody nebo 
podpory, včetně prostředků z programů 
nebo fondů Unie;

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) dočasný nebo trvalý zákaz uzavírat 
smlouvy mezi touto právnickou osobou 
a orgány veřejné správy;

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a 
Konfiskace majetku a výnosů 
pocházejících z trestné činnosti
1. Každý členský stát zajistí v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 2014/42/EU1a konfiskaci 
veškerého majetku a výnosů z trestné 
činnosti uvedené v této směrnici, jakož 
i nástrojů použitých nebo určených 
k použití při spáchání takové trestné 
činnosti.
2. Každý členský stát zajistí konfiskaci 
veškerého majetku a výnosů z trestné 
činnosti uvedené v této směrnici, jakož 
i nástrojů použitých nebo určených 
k použití při spáchání takové trestné 
činnosti, a to i bez právoplatného 
odsouzení v trestním řízení v případě, kdy 
je trestní stíhání zastaveno z důvodu úmrtí 
pachatele.
3. Tento článek se použije bez ohledu 
na to, zda byl trestný čin praní peněz nebo 
predikativní trestný čin spáchán fyzickou 
nebo právnickou osobou.
4. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění spolupráce při 
zajišťování a konfiskaci majetku, který 
pochází z trestné činnosti uvedené v této 
směrnici, a nástrojů použitých nebo 
určených k použití při spáchání nebo 
napomáhání k této trestné činnosti 
a mohou se v zájmu rychlé a účinné 
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spolupráce v souladu s článkem 10 
případně obrátit také na Eurojust 
a Europol.
1a Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/42/EU o zajišťování 
a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné 
činnosti v Evropské unii (Úř. věst. L 127, 
29.4.2014).

Pozměňovací návrh 49

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 v něm má 
obvyklé bydliště; nebo

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) trestný čin spáchán ve prospěch 
fyzické nebo právnické osoby usazené na 
jeho území.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

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;
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b) je trestný čin spáchán ve prospěch 
právnické osoby usazené na jeho území.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud trestný čin uvedený 
v článcích 3 a 4 spadá do soudní 
příslušnosti více členských států a pokud 
kterýkoli z dotčených členských států 
může vést účinné trestní stíhání na 
základě stejných skutečností, dotčené 
členské státy společně rozhodnou, který 
z nich bude pachatele trestně stíhat, aby 
se soudní řízení soustředilo v jednom 
členském státě. 
Při rozhodování se zohlední tyto faktory 
v následujícím pořadí:

a) území členského státu, na němž 
došlo ke spáchání trestného činu;
b) státní příslušnost nebo bydliště 
pachatele;
c) země původu obětí;
d) místo, kde byl pachatel dopaden.
Členské státy se mohou v zájmu 
usnadnění spolupráce svých soudních 
orgánů a koordinace jejich postupu 
obracet na agenturu Eurojust.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostředky vyšetřování Prostředky vyšetřování a spolupráce
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Pozměňovací návrh 54

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, 
dostatečný personál, odpovídající cílenou 
odbornou přípravu, zdroje 
a technologickou kapacitu, jako jsou ty 
používané v boji proti organizované trestné 
činnosti nebo jiných závažných trestných 
činů. Tyto prostředky a příprava musí 
odpovídat nejaktuálnějšímu vývoji 
v oblasti kyberkriminality a praní peněz.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření ke zlepšení výměny údajů 
a spolupráce v rámci Unie i k prohloubení 
spolupráce se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi, které 
bojují proti praní peněz a financování 
terorismu, a současně zajistí lepší 
koordinaci mezi sebou a příslušnými 
orgány, institucemi a dalšími subjekty 
Unie, aby mohly vést účinný boj proti 
praní peněz a aby motivovaly třetí země, 
především země, jež Komise identifikovala 
jako vysoce rizikové ve smyslu článku 9 
směrnice (EU) 2015/849, k přijímání 
podobných opatření a reforem. Všechny 
členské státy se kromě toho zavazují 
podniknout kroky ke zlepšení výměny 
informací mezi finančními 
zpravodajskými jednotkami na unijní 
i mezinárodní úrovni.
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Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, kterými zajistí, že nebudou 
odmítat mezinárodní spolupráci v trestním 
řízení týkajícím se praní peněz na základě 
toho, že podle jejich vnitrostátního práva 
se kvalifikují jako trestná činnost nebo 
trestný čin pouze daňové úniky či podvody 
přesahující značnou výši nepřiznané 
částky nebo nezaplacených daní či 
systematické využívání podvodných 
praktik.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v platnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do [24 
měsíců od jejího přijetí]. Neprodleně sdělí 
Komisi znění těchto předpisů.

Členské státy uvedou v platnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do [12 
měsíců od jejího přijetí]. Neprodleně sdělí 
Komisi znění těchto předpisů.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do [24 měsíců po uplynutí lhůty 
pro provedení směrnice] předloží zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě, v níž 
posoudí, do jaké míry členské státy přijaly 
opatření nezbytná pro dosažení souladu 
s touto směrnicí.

Komise do [12 měsíců po uplynutí lhůty 
pro provedení směrnice] předloží zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě, v níž 
posoudí, do jaké míry členské státy přijaly 
opatření nezbytná pro dosažení souladu 
s touto směrnicí.



PE624.047/ 28

CS

Komise do [36 měsíců po uplynutí lhůty 
pro provedení směrnice] také předloží 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě, 
v níž posoudí přidanou hodnotu této 
směrnice v boji proti praní peněz. Zpráva 
rovněž posoudí dopad směrnice na 
základní práva a svobody, včetně práva na 
účinné opravné prostředky a spravedlivý 
proces, presumpce neviny a práva na 
obhajobu nebo práva nebýt dvakrát 
trestně stíhán nebo trestán za tentýž 
trestný čin. Komise na základě této zprávy 
případně rozhodne o vhodných 
následných opatřeních.


