
EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 10.7.2017 
C(2017) 4661 final

Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Poslanecké sněmovně ČR za její stanovisko k návrhu nařízení
Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji 
opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005 {COM(2016) 825 final}. Komise vítá 
obecnou podporu, kterou Poslanecká sněmovna vyjádřila návrhu Komise, který by měl být 
nedílnou součástí přístupu Evropské unie k boji proti praní peněz a financování terorismu.

Cílem návrhu je uvést nařízení (ES) č. 1889/2005 o kontrolách peněžní hotovosti v soulad 
s mezinárodními normami a osvědčenými postupy boje proti praní peněz a financování 
terorismu provedením dohod obsažených ve sdělení Komise o akčním plánu pro zesílení boje 
proti financování terorismu ze dne 2. února 2016 {COM(2016) 50 final}.

Komise by ráda touto cestou poskytla ke svému návrhu několik vysvětlení a věří, že tím obavy 
Poslanecké sněmovny rozptýlí.

Pokud jde o zahrnutí cenných komodit do definice peněžní hotovosti, je třeba poznamenat, 
že celní předpisy pohyb těchto komodit upravují pouze nedostatečně. Převážejí-li zlato fyzické 
osoby, které pobývají v Evropské unii a jednají jako soukromé osoby, nemají podle celních 
předpisů povinnost tuto skutečnost celním orgánům oznámit v okamžiku, kdy opouštějí území 
Unie. Kromě toho v případech, kdy existuje povinnost předložit celní prohlášení, se toto 
prohlášení nevztahuje na řadu prvků, které Finanční akční výbor - nadnárodní politický 
orgán, jehož doporučení se Unie zavázala provádět - považuje za nezbytné, aby orgány 
mohly určit, zda mohou existovat důvody kpodezření na praní peněz nebo financování 
terorismu, tj. určit například, jaký je ekonomický původ a zamýšlené použití 
komodit/hotovosti.

Ondřej BENEŠÍK 
Předseda výboru

cc. Jan HAMAČEK
Předseda
Poslanecké sněmovny
Sněmovní 4
CZ-118 26 PRAHA 1

pro evropské záležitosti 
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Komise ve svém návrhu zavádí pro peněžní hotovost hez doprovodu vlastníka „oznamovací 
povinnost“. Pokud příslušné orgány zjistí v zásilce vstupující do Unie nebo opouštějící Unii 
částku 10 000 EUR nebo vyšší a pokud se na základě analýzy rizik stanoví, že by mělo být 
podáno prohlášeni, mohou odesílatele, příjemce nebo jejich zástupce požádat, aby takové 
prohlášení předložili. Pokud je tento požadavek vznesen, je jeho splnění povinné, nikoli 
dobrovolné. Taková oznamovací povinnost je plně v souladu s příslušnými normami 
Finančního akčního výboru, které povolují použití buď systému povinných prohlášení nebo 
systému oznamovací povinnosti. Aktuální návrh by příslušné orgány plně zmocnil provádět 
jakékoli kontroly a požádat o předložení prohlášení, kdykoli to budou považovat za vhodné.

Systematická povinnost ohlašovat peněžní hotovost bez doprovodu by vedla k nepřiměřené 
administrativní zátěži pro oprávněné hospodářské subjekty a orgány. Kromě toho praktické 
a empirické poznatky vedou Komisi k domněnce, že tuto zátěž by v zásadě nesly osoby, které 
právní předpisy dodržují, zatímco pachatelé trestných činit by ohlašovací povinnost 
nedodržovali.

Pokud jde o vaše připomínky technického charakteru obsažené ve stanovisku, odkazuje 
Komise Poslaneckou sněmovnu na připojenou přílohu.

Tvrzení uvedená výše a v příloze vycházejí z původního návrhu Komise, který v současné 
době prochází legislativním procesem, na němž se podílí Evropský’ parlament i Rada. 
Stanovisko Poslanecké sněmovny bylo zpřístupněno zástupcům Komise při probíhajících 
jednáních s Evropským parlamentem a Radou a bude sloužit jako podklad pro tato jednání.

Komise doufá, že podané vysvětlení je dostatečnou odpovědí na připomínky Poslanecké 
sněmovny, a těší se na pokračování vzájemného politického dialogu.

S úctou

Frans Timmermans 
první místopředseda

Pierre Moscovici 
člen Komise
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PŘÍLOHA

Komise pečlivě posoudila všechny otázky, které Poslanecká sněmovna ve svém stanovisku 
vyjádřila, a ráda by poskytla následující vysvětlení.

Absence požadavku zahrnout cenné komodity do definice peněžní hotovosti, jelikož jsou již 
upraveny celními předpisy.

„Komoditami používanými jako vysoce likvidní prostředky k uchovávání hodnoty" návrh 
rozumí „zboží, které představuje vysoký poměr mezi hodnotou a objemem a které lze 
prostřednictvím dostupných obchodních trhů snadno přeměnit na oběživo, přičemž transakční 
náklady jsou jen nízké. “ Stěžejní prvky této definice jsou uvedeny v příloze I návrhu 
a vztahují se na a) mince s obsahem zlata minimálně 90 % a b) slitky s vysokou ryzostí, jako 
například pruty, nugety nebo hroudy s obsahem zlata alespoň 99,5 %>.

Ve výkladové poznámce k doporučení č. 32 Finanční akční výbor uvádí, že na zlato, 
drahokamy, šperky, atd. se ustanovení daného doporučení nevztahují. Finanční akční výbor 
však dodává, že to neznamená, že dotčené komodity nepředstavují riziko, které by se nemělo 
řešit v kontextu přeshraničního pohybu, a konstatuje, že „ tyto položky mohou být jinak 
upraveny celními předpisy. Pokud některý stát zjistí neobvyklý přeshraniční pohyb zlata, 
drahých kovů a drahokamů, měl by zvážit sdělení této informace, podle potřeby buď celní 
službě nebo jiným příslušným orgán ům země, ze kterých toto zboží pochází, a/nebo do kterých 
směřují, a měly by spolupracovat, aby bylo možné určit zdroj, místo určení a řičel pohybu 
těchto předmětů a přijmout odpovídající opatření. “

Stanovením omezeného seznamu komodit podléhajících ohlašovací povinnosti návrh Komise 
sleduje cíl vytvořit přiměřený přístup, který bude řešit rizika spojená se zlatém, na než 
upozornily donucovací orgány z většiny členských států, a zároveň chce zajistit, aby 
komodity, které mají být považovány za peněžní hotovost, byly v seznamu přesně uvedeny a 
bylo tak možné vymáhat případné kontroly. Limity ryzosti stanovené pro zlato v příloze I 
odpovídají nižším limitům pro zlato, které má být považováno za investiční a má být 
opuncováno s uvedením hmotnosti a obsahu, což umožňuje snadné určení hodnoty.

Přesto, že návrh je koncipován jako samostatný právní nástroj, není jím dotčeno uplatňování 
celních předpisů.

Článek 6 nenabízí řešení u částek, které by byly rozděleny mezi několik osob cestujících 
společně nebo do několika zásilek s cílem vyhnout se povinnosti předložit prohlášení.

Jev, kdy více osob cestuje společně a rozdělí si mezi sebe objem hotovosti přepravované tak, 
že každá z nich má u sebe částku nižší, než je práh pro oznamovací povinnost, s úmyslem 
vyhnout se oznamovací povinnost i, byl skutečně zdokumentován.

Navrhovaný článek 6 by umožňoval zaznamenávat informace o pohybu přes vnější hranice u 
částek nižších, než je hranice podléhající oznamovací povinnosti v případech, kdy existuje 
podezření na trestnou činnost, podle definice v návrhu. Navrhovaný článek 7 by navíc za 
takových okolností umožňoval dočasné zadržení hotovosti.
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Komise upozorňuje, že podle návrhu by příslušné orgány informovaly o takovém pohybu 
vnitrostátní finanční zpravodajskou jednotku. Finanční zpravodajská jednotka je ústřední 
subjekt vytvořený v každém členském státě za účelem analýzy dat při boji proti praní peněz a 
financování terorismu. Má přístup ke zvláštním zdrojům údajů a může rozhodnout 
o předložení věci soudním orgánům za účelem dalšího šetření.

S ohledem na dodržování základních práv, jako je právo na vlastnictví a na ochranu proti 
svévolnému zadržení majetku, bylo třeba zavést postup, který orgánům umožní jednat, ale u 
kterého je přijetí opatření v případě pohybu peněžní hotovosti nesplňující limit pro 
oznamovací povinnost přes vnější hranice podmíněno splněním určitých podmínek (podezření 
na trestnou činnost).

Je třeba poznamenat, že by nebylo vyloučeno ani provádění opatření proti jednotlivcům, kteří 
evidentně cestují společně, v závislosti na konkrétních okolnostech případu, které je třeba 
posoudit individuálně.

Měla by být zřízena jednotná evropská databáze oznámení o převozech a měla by být 
přístupná všem členským státům. Informace by měly být uchovávány po dobu pěti let.

Podle návrhu by byly informace týkající se ohlášení, porušení ohlašovací povinnosti 
a podezření na trestnou činnost co nejrychleji předávány příslušným orgánům finanční 
zpravodajské jednotky. Finanční zpravodajské jednotky členských států disponují 
zabezpečeným připojením a mohou sí bezpečně vyměňovat údaje.

Podle návrhu by měly mít příslušné orgány povinnost vyměňovat si se svými protějšky 
v ostatních členských státech údaje o porušení ohlašovací povinnosti a případech, kdy 
existuje podezření na trestnou činnost. Komise navrhuje stanovit technické podrobnosti 
takové výměny údajů formou prováděcích právních předpisu, které by byly přijaty v souladu 
s postupem projednávání ve výboru, do kterého by byly členské státy plně zapojeny.

Důvodem pro výměnu takových údajů mezi příslušnými orgány je zavedení účinné kontroly. 
Je třeba zachovat vyváženost přístupu a zohlednit aspekty týkající se ochrany osobních údajů. 
Komise považuje za nepřiměřené nařídit výměnu údajů týkajících se ohlášení v rozsahu, který 
by zahrnul běžná ohlášení, u kterých nedošlo k žádnému porušení předpisů. Sdělení údajů 
týkajících se osob, které - alespoň prima facie - ohlašovací povinnost splnily, by nemělo 
velký přínos, pokud jde o účinnost kontrol. Komise by však chtěla upozornit na to, že veškeré 
údaje budou předány finančním zpravodajským jednotkám, které mohou provádět analýzy, 
mají přístup k dalším finančním údajům, k nimž orgány příslušné pro kontrolu peněžní 
hotovosti přístup nemají, a mohou věc předat (soudní) orgánům za účelem dalšího šetření.

Cl. 12 odst. 4 návrhu ohledně doby uchovávání stanoví, že „osobní údaje získané v souladu s 
články 3, 4 a 6 uchovávají příslušné orgány a finanční zpravodajská jednotka po dobu pěti let 
ode dne, kdy byly získány. “

Sladění definice „předplacené karty “ s evropskými platebními předpisy a právními předpisy 
pro boj proti praní peněz. Problém, který může pořízení technických prostředků pro 
kontrolu takových karet pro Českou republiku představovat.
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Ani směrnice o praní peněz (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 
20. května 20151 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování 
terorismu) ani směrnice o elektronických penězích (směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/110/ES ze dne 16. září 20092 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím 
výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností) výslovně termín „předplacené karty" 
nevymezují. Výše uvedené nástroje odkazují na „elektronické peníze", jež však podle definice 
mohou rovněž zahrnovat dematerializované nástroje, které vzhledem k jejich povaze 
nemohou být při překročení vnějších hranic předmětem fyzické kontroly. Definice 
„předplacených karet" je sice v navržené podobě v souladu s definicí „elektronických 
peněz", její oblast působnosti je však nutno upravit, aby zohlednila skutečnost, že za hotovost 
se mají považovat pouze určité druhy fyzických nástrojů v podobě platebních karet, které 
neuvádějí jméno a které nejsou propojeny s bankovním účtem.

Pojem „předplacená karta" je sice v návrhu definován, nicméně definice čeká na doplnění a 
tyto karty v současné době nepodléhají žádné oznamovací povinnosti, jelikož příloha I u této 
kategorie neuvádí žádné konkrétní údaje. Tyto karty budou do přílohy I zahrnuty až poté, 
bude-li prokázána nezbytnost a přiměřenost takového opatření, a pod dohledem Evropského 
parlamentu a Rady. Jeden z prvků, který by byl hodnocen, je vymahatelnost tohoto začlenění. 
Technická poznámka: Existují technologie (kapesní bezdrátové čtečky karet), které orgánům 
umožňují kontrolovat hodnotu zaznamenanou na kartě a dokonce dočasně hodnotu z karty 
uchovat.

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).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí 
elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 
2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES (Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7).

5


