
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

146. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 6. schůze, konané dne 19. dubna 2017 

 
k  balíčku pro boj proti finanční trestné činnosti a financování terorismu 
 
Senátní tisk č. N 22/11 -  Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti 
praní peněz prostředky trestního práva 
Senátní tisk č. N 23/11 -  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném 
uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci  
 
Senát 

 
I.  
 

oceňuje  
snahu Komise o aktualizaci a sjednocení unijního právního rámce týkajícího se 
praní peněz a vzájemného uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci, neboť 
posilování spolupráce v těchto oblastech je důležité zejména s ohledem na častý 
přeshraniční charakter tohoto druhu trestné činnosti; 

 
II. 
 

1. podporuje 
v obecné rovině předložené návrhy, neboť většina ustanovení je již zakotvena 
v českém právním řádu, a souhlasí, aby byla unijní úprava plně v souladu 
s mezinárodními závazky členských států; 

 
2. vítá  

zejména rozšíření predikativních trestných činů o kyberkriminalitu, neboť boj proti 
tomuto jevu je a bude velice důležitý; 

 
3. souhlasí  

s rámcovými pozicemi vlády a s dílčími připomínkami k oběma návrhům; 
 

4. pochybuje,  
ve shodě s vládou, o vhodnosti právní formy nařízení u předpisu pro vzájemné 
uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci, neboť je toho názoru, že právní úprava 
v podobě směrnice umožňuje unijní úpravu lépe provázat s vnitrostátním právním 
řádem, a proto by byla vhodnější i s ohledem na existenci odlišných konfiskačních 
a zajišťovacích systémů v jednotlivých členských státech; bude-li návrh přijat 
ve formě nařízení, bude i tak třeba přijmout adaptační vnitrostátní předpisy; 



 
 

5. požaduje,  
v souladu s vládou, aby Komise vyjasnila vzájemný vztah mezi předkládaným 
návrhem směrnice a směrnicí o boji vedeném trestněprávní cestou proti 
podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (tzv. směrnice PIF), která v současné 
době čeká na konečné schválení Evropským parlamentem a Radou; 

 
III. 
 

1. žádá vládu,  
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, a 
o dalším vývoji projednávání, a to v okamžiku dosažení politické shody 
potřebného počtu členských států na hlavních prvcích návrhu, nebo již předtím, 
pokud by se výsledky projednávání v Radě začaly výrazně odchylovat od postoje 
České republiky vyjádřeného v rámcové pozici vlády;  

 
2. pověřuje 

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

předseda Senátu 
v z. Miluše Horská v. r.  

 
 
 

Jaromíra Vítková v. r. 
ověřovatelka Senátu 
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