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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Cílem směrnice je modernizovat stávající trestněprávní rámec EU pro ochranu eura a jiných 

měn proti padělání. Směrnice nahrazuje stávající nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 ze dne 

28. června 2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání, a má širší 

působnost, především co se týče zlepšení systému trestů, vyšetřovacích nástrojů u závažných 

trestných činů padělání a povinnosti předávat podezřelé padělky národním analytickým 

střediskům a národním mincovním analytickým střediskům. 

Navrhovatel tento návrh – především harmonizaci systému trestů – vítá. Minimální 

harmonizace v této oblasti je zcela oprávněná, neboť euro je společnou měnou 17 členských 

států, a tudíž má značný význam pro hospodářskou a finanční integraci v EU a důvěra občanů 

EU v tuto měnu je rozhodující pro finanční stabilitu. Z toho důvodu je nutné euro v celé EU 

odpovídajícím způsobem chránit.  

Navrhovatel předkládá další změny navrhovaného právního předpisu v následujících 

oblastech: 

– Zveřejňování odsouzení 

Mají-li být sankce účinné a odrazující, je nutné vydaná odsouzení zveřejňovat, za 

předpokladu, že toto zveřejnění vážně neohrozí probíhající oficiální vyšetřování. 

– Přiměřenost trestů 

V souladu se základními zásadami proporcionality a subsidiarity by vnitrostátní orgány měly 

používat systém trestů přiměřeným způsobem. Tato zásada by mohla být podrobněji 

rozvedena v novém pododstavci čl. 5 odst. 1. 

– Oblast působnosti: nedokončené padělky bankovek a mincí 

Pojem padělaných bankovek a mincí by neměl být omezen pouze na hotové padělky 

bankovek a mincí, nýbrž by měl zahrnovat rovněž nedokončené padělky bankovek a mincí, 

které jsou ještě ve výrobě.  

Tyto nedokončené padělky nemají reálnou, ale potenciální nominální hodnotu, kterou je třeba 

zohlednit při stanovování přiměřeného trestu podle článku 5 navrhované směrnice. Proto je 

nutné upravit bod odůvodnění 19 a článek 5 tak, aby zahrnovaly potenciální nominální 

hodnotu nedokončených padělků. Potenciální nominální hodnotu je třeba pokládat za další 

kritérium pro použití přiměřeného trestu za jakýkoli trestný čin podle čl. 3 odst. 1 písm. a) až 

c) navrhované směrnice. 

 

– Oblast působnosti: euro a jiné měny 

V souladu se zásadou zákazu diskriminace jiných měn, která je zakotvena v Ženevské 

úmluvě, musí členské státy uplatňovat stejný systém trestů na domácí i cizí měnu. To by 

mohlo být upřesněno v navrženém právním předpisu, a to změnou bodu odůvodnění 19 

a článku 5, jež stanoví oblast působnosti na bankovky nebo mince, které nejsou padělky 
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bankovek a mincí eura. 

– Trestné činy týkající se nástrojů a surovin pro výrobu bankovek a mincí 

S cílem zvýšit odrazující účinek navrhovaného právního předpisu a s ohledem na to, že 

nástroje používané k padělání mají u tohoto druhu trestné činnosti velký význam, by se na 

trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. d) měly rovněž vztahovat minimální a maximální 

normy trestů stanovené v čl. 5 odst. 4 pod podmínkou, že budou posouzeny z hlediska 

přiměřenosti. 

– Předání podezřelých padělků národním analytickým střediskům a národním 

mincovním analytickým střediskům v průběhu soudních řízení 

Článek 10 návrhu zavádí povinnost předávat údaje o podezřelých padělcích národním 

analytickým střediskům a národním mincovním analytickým střediskům v souladu 

s nařízením č. 1338/2001. Avšak za určitých okolností, především u probíhajících soudních 

řízení, nelze vzorky bankovek a mincí podezřelých z padělání předat, jelikož je nezbytné je 

uchovat jako důkaz. Za těchto okolností by vzorky padělaných bankovek a mincí měly být 

předány neprodleně po ukončení příslušného řízení. 

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

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

věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Harmonizace trestního práva v Unii 

by měla přispět k rozvíjení společné 

právní kultury v oblasti boje proti trestné 

činnosti, což by se mělo pozitivně projevit 

na vzájemné důvěře mezi právními 

systémy jednotlivých členských států. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

. (10a) Je naprosto zásadní, aby byla 

zajištěna plná důvěra občanů, podniků 

a finančních institucí v pravost bankovek 

a mincí. Padělané peníze způsobují 

značnou finanční i nefinanční újmu 

společnosti, jednotlivcům a podnikům ve 

všech členských státech i ve třetích 

zemích. Spotřebitelé by se mohli obávat, 

že hotové peníze nejsou dostatečně 

chráněny a že mohou přijmout padělané 

bankovky a mince. Z tohoto důvodu by 

potřebitelé mohli upřednostňovat jiné 

platební prostředky, než je hotovost. 

Padělané peníze by tudíž mohly mít 

nepříznivé důsledky pro systém oběhu 

peněz ve prospěch jiných platebních 

prostředků. Trestné činy padělání mají 

často přeshraniční rozměr a jsou 

propojeny s organizovanou trestnou 

činností.  

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16a) Každé odsouzení, které se zakládá 

na této směrnici, by mělo být neprodleně 

zveřejněno a mělo by obsahovat alespoň 

informace o druhu a povaze trestného 

činu, o trestu a o totožnosti odsouzené 

fyzické či právnické osoby, za 

předpokladu, že toto zveřejnění vážně 

neohrozí probíhající oficiální vyšetřování. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 19 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Členské státy by měly mít možnost 

uložit kratší trest odnětí svobody nebo trest 

odnětí svobody neuložit v případech, kdy 

je celková nominální hodnota padělaných 

bankovek a mincí nevýznamná nebo kdy 

trestný čin nebyl spáchán za zvlášť 

závažných okolností. Uvedená hodnota by 

měla v případech, kdy se ukládá jiný trest, 

než je trest odnětí svobody, činit 

maximálně 5 000 EUR, tj. desetinásobek 

nejvyšší nominální hodnoty eurobankovky, 

a v případech, kdy se ukládá trest odnětí 

svobody v délce do šesti měsíců, by tato 

hodnota měla činit maximálně 10 000 

EUR. 

(19) Členské státy by měly mít možnost 

uložit kratší trest odnětí svobody nebo trest 

odnětí svobody neuložit v případech, kdy 

je celková nominální nebo potenciální 

nominální hodnota padělaných bankovek 

a mincí nevýznamná nebo kdy trestný čin 

nebyl spáchán za zvlášť závažných 

okolností. Uvedená hodnota by měla 

v případech, kdy se ukládá jiný trest, než je 

trest odnětí svobody, činit maximálně 

5 000 EUR nebo ekvivalent této částky 

v měně příslušných padělaných bankovek 

a mincí, tj. desetinásobek nejvyšší 

nominální hodnoty eurobankovky, 

a v případech, kdy se ukládá trest odnětí 

svobody v délce do šesti měsíců, by tato 

hodnota měla činit maximálně 10 000 EUR 

nebo ekvivalent této částky v měně 

příslušných padělaných bankovek 

a mincí. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Mají-li mít tresty všeobecně odrazující 

účinek na veřejnost, členské státy bez 

zbytečného odkladu zveřejní tresty 

uvedené v prvním pododstavci 

a informace alespoň o druhu a povaze 

trestného činu a totožnosti osob 

zodpovědných za tento čin, za 

předpokladu, že toto zveřejnění vážně 

neohrozí stabilitu finančních trhů. Pokud 

by zveřejnění způsobilo zúčastněným 

stranám nepřiměřenou škodu, členské 

státy tresty zveřejní anonymně. 
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Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Členské státy posuzují přiměřenost 

trestů s ohledem na dosažené zisky osob, 

které jsou zodpovědné za trestný čin, nebo 

na zamezené ztráty a zároveň na škody, 

které trestný čin způsobil jiným osobám, 

a případně na škody postihující fungování 

trhů nebo širší hospodářství. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 

písm. a), b) a c), které se týkají bankovek 

a mincí v celkové nominální hodnotě do 

5 000 EUR a které nebyly spáchány za 

zvlášť závažných okolností, mohou členské 

státy uložit jiný trest, než je trest odnětí 

svobody. 

2. Za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 

písm. a), b) a c), které se týkají bankovek 

a mincí v celkové nominální nebo 

potenciální nominální hodnotě do 5 000 

EUR nebo ekvivalentu této částky v měně 

příslušných padělaných bankovek a mincí 
a které nebyly spáchány za zvlášť 

závažných okolností, mohou členské státy 

uložit jiný trest, než je trest odnětí 

svobody. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 

písm. a), b) a c), které se týkají bankovek 

a mincí v celkové nominální hodnotě 

alespoň 5 000 EUR, lze uložit trest odnětí 

svobody s horní hranicí minimálně osmi 

let. 

3. Za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 

písm. a), b) a c), které se týkají bankovek 

a mincí v celkové nominální nebo 

potenciální nominální hodnotě alespoň 

5 000 EUR nebo ekvivalentu této částky 

v měně příslušných padělaných bankovek 



 

PE514.677v02-00 8/11 AD\1004133CS.doc 

CS 

a mincí, lze uložit trest odnětí svobody 

s horní hranicí minimálně osmi let. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 4 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 

písm. a), b) a c), které se týkají bankovek 

a mincí v celkové nominální hodnotě 

alespoň 10 000 EUR a které byly spáchány 

za zvlášť závažných okolností, lze uložit 

4. Za trestné činy uvedené v čl. 3 odst. 1 

písm. a), b) a c), které se týkají bankovek 

a mincí v celkové nominální nebo 

potenciální nominální hodnotě alespoň 

10 000 EUR nebo ekvivalentu této částky 

v měně příslušných padělaných bankovek 

a mincí a které byly spáchány za zvlášť 

závažných okolností, lze uložit 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Trest uvedený v odstavci 4 se vztahuje 

rovněž na trestné činy uvedené v  čl. 3 

odst. 1 písm. d), pokud tyto trestné činy 

byly spáchány za zvlášť závažných 

okolností. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Nelze-li odpovídající vzorky 

podezřelých padělaných bankovek a mincí 

předat, protože musí být zachovány jako 

důkazy v trestním řízení pro účely zajištění 

spravedlivého a účinného procesu a práva 

na obhajobu podezřelého pachatele, je 

2. Nelze-li odpovídající vzorky 

podezřelých padělaných bankovek a mincí 

předat, protože musí být zachovány jako 

důkazy v trestním řízení pro účely zajištění 

spravedlivého a účinného procesu a práva 

na obhajobu podezřelého pachatele, je 
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národnímu analytickému středisku a 

národnímu mincovnímu analytickému 

středisku k těmto bankovkám a mincím 

poskytnut neprodlený přístup. 

národnímu analytickému středisku 

a národnímu mincovnímu analytickému 

středisku k těmto bankovkám a mincím 

poskytnut neprodlený přístup. Ihned po 

ukončení tohoto řízení předají soudní 

orgány nezbytné vzorky všech druhů 

bankovek podezřelých z padělaní 

příslušnému národnímu analytickému 

středisku a vzorky všech druhů mincí 

podezřelých z padělaní národnímu 

mincovnímu analytickému středisku. 

 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Článek 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 12a 

 Evropská centrální banka po konzultaci 

s Komisí předloží nejpozději do [jeden rok 

od vstupu této směrnice v platnost] zprávu 

o bankovkách v nominální hodnotě 

200 EUR a 500 EUR. Ve zprávě posoudí, 

do jaké míry je emise bankovek v této 

hodnotě odůvodněná vzhledem k rizikům 

padělání a praní peněz. Ke zprávě případě 

připojí návrh rozhodnutí. 

 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zprávy Komise a revize Zprávy Komise a revize – závěrečná 

ustanovení 
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Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Komise uváží, zda jménem Unie vyjedná 

náležité dohody se třetími zeměmi, které 

používají jako svou měnu euro, jež by 

umožňovaly zabránit jakékoli činnosti, při 

níž může v důsledku padělání dojít 

k ohrožení věrohodnosti eura, a takovou 

činnost stíhat a jež by v obecnější rovině 

umožňovaly dosáhnout cílů této směrnice. 
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