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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1889/2005
ze dne 26. října 2005
o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

státní kontrolu pohybu peněžní hotovosti v rámci Společenství.

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na články 95 a 135 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise (1),

(4)

Měly by se rovněž vzít v úvahu doplňující činnosti na
jiných mezinárodních fórech, zejména činnost Finančního akčního výboru proti praní peněz (FATF), zřízeného v roce 1989 vrcholnou schůzkou sedmi nejvyspělejších zemí (G-7) v Paříži. Ve zvláštním doporučení IX
ze dne 22. října 2004 vyzývá FATF vlády, aby přijaly
opatření k odhalování fyzického pohybu peněžní hotovosti, včetně ohlašovacího systému nebo jiné oznamovací povinnosti.

(5)

Peněžní hotovost, kterou má u sebe fyzická osoba vstupující do Společenství nebo je opouštějící, by proto měla
podléhat zásadě povinného ohlašování. Tato zásada by
umožnila celním orgánům shromažďovat informace
o takových pohybech peněžní hotovosti a případně tyto
informace předávat jiným orgánům. Celní orgány jsou
přítomny na hranicích Společenství, kde jsou kontroly
nejúčinnější, a některé již v této oblasti získaly praktické
zkušenosti. Mělo by být využito nařízení Rady (ES)
č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci
mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních
a zemědělských předpisů (4). Tato vzájemná pomoc by
měla zajistit správné provádění kontrol peněžní hotovosti i předávání informací, a tím napomoci dosažení
cílů směrnice 91/308/EHS.

(6)

S ohledem na svůj preventivní účel a odstrašující povahu
by ohlašovací povinnost měla být plněna při vstupu do
Společenství nebo při jeho opuštění. Aby se však akce
orgánů mohly zaměřovat na větší pohyby peněžní hotovosti, měly by této povinnosti podléhat jen pohyby ve
výši 10 000 EUR nebo více. Je třeba rovněž upřesnit, že
ohlašovací povinnost se vztahuje na fyzické osoby, které
peněžní hotovost převážejí, a to bez ohledu na to, zda je
daná osoba jejím vlastníkem.

(7)

Měl by se používat společný standard pro poskytované
informace. Tím se usnadní výměna informací mezi
příslušnými orgány.

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním
výborem,
v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Jedním z úkolů Společenství je podporovat harmonický,
vyvážený a udržitelný rozvoj hospodářských činností
v celém Společenství zřízením společného trhu
a hospodářské a měnové unie. Za tímto účelem zahrnuje
vnitřní trh prostor bez vnitřních hranic, v němž je
zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu.

(2)

Zavádění výnosů z nedovolené činnosti do finančního
systému a jejich investování v návaznosti na praní peněz
poškozuje zdravý a udržitelný hospodářský rozvoj.
Směrnicí Rady 91/308/EHS ze dne 10. června 1991
o předcházení zneužití finančního systému k praní
peněz (3) byl proto za účelem předcházení praní peněz
zaveden na úrovni Společenství mechanismus pro sledování transakcí prováděných prostřednictvím úvěrových
a finančních institucí, jakož i prostřednictvím některých
profesí. Protože existuje riziko, že používání tohoto
mechanismu povede ke zvýšenému pohybu peněžní
hotovosti pro nedovolené účely, měla by být směrnice
91/308/EHS doplněna o kontrolní systém pro peněžní
hotovost vstupující do Společenství nebo je opouštějící.

(3)

V současné době používá takových kontrolních systémů
pouze několik členských států, a to na základě svých
vnitrostátních právních předpisů. Rozdíly mezi právními
předpisy poškozují řádné fungování vnitřního trhu.
Proto by se na úrovni Společenství měly harmonizovat
základní prvky tak, aby byla zajištěna rovnocenná
úroveň kontroly pohybu peněžní hotovosti překračující
hranice Společenství. Taková harmonizace by se však
neměla dotknout možnosti členských států používat
v souladu se stávajícími ustanoveními Smlouvy vnitro-

(1) Úř. věst. C 227 E, 24.9.2002, s. 574.
(2) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 15. května 2003
(Úř. věst. C 67 E, 17.3.2004, s. 259), společný postoj Rady ze dne
17. února 2005 (Úř. věst. C 144 E, 14.6.2005, s. 1) a postoj Evropského parlamentu ze dne 8. června 2005. Rozhodnutí Rady ze dne
12. července 2005.
(3) Úř. věst. L 166, 28.6.1991, s. 77. Směrnice ve znění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2001/97/ES (Úř. věst. L 344,
28.12.2001, s. 76).

(4) Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES)
č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).
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(8)

Je žádoucí stanovit definice, jichž
k jednotnému výkladu tohoto nařízení.

(9)

Informace shromážděné příslušnými orgány na základě
tohoto nařízení by se měly předávat orgánům uvedeným
v čl. 6 odst. 1 směrnice 91/308/EHS.

(10)

(11)

(12)

je

zapotřebí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze
dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (1) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů orgány a institucemi Společenství
a o volném pohybu těchto údajů (2) platí pro zpracování
osobních údajů příslušnými orgány členských států
podle tohoto nařízení.

Existují-li náznaky, že částky peněžní hotovosti souvisejí
s nedovolenou činností spojenou s pohybem peněžní
hotovosti podle směrnice 91/308/EHS, mohou být informace získané příslušnými orgány na základě tohoto nařízení předány příslušným orgánům jiných členských států
a/nebo Komisi. Podobně je vhodné stanovit, že některé
informace mohou být předávány, pokud existují náznaky
o pohybu peněžní hotovosti v částkách nižších, než je
hranice stanovená v tomto nařízení.

Příslušným orgánům by měly být svěřeny pravomoci
nezbytné k provádění účinné kontroly pohybů peněžní
hotovosti.

(13)

Pravomoci příslušných orgánů by měly být doplněny
povinností členských států stanovit sankce. Sankce by
však měly být ukládány pouze za neprovedení ohlášení
podle tohoto nařízení.

(14)

Jelikož cíle tohoto nařízení nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států a může ho být z důvodu
nadnárodního rozsahu praní peněz na vnitřním trhu
lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity
stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou
proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro
dosažení tohoto cíle.
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PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Cíl
1. Toto nařízení doplňuje ustanovení směrnice 91/308/EHS
o transakcích prováděných prostřednictvím úvěrových
a finančních institucí, jakož i prostřednictvím některých profesí,
stanovením harmonizovaných pravidel pro kontrolu peněžní
hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící, prováděnou příslušnými orgány.
2. Tímto nařízením nejsou dotčena vnitrostátní opatření pro
kontrolu pohybu peněžní hotovosti v rámci Společenství,
pokud jsou taková opatření přijata v souladu s článkem 58
Smlouvy.

Článek 2
Definice
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
1. „příslušnými orgány“ celní orgány členských států nebo
jakékoli jiné orgány zmocněné členskými státy k uplatňování
tohoto nařízení;
2. „peněžní hotovostí“
a) převoditelné nástroje na doručitele, včetně peněžních
nástrojů ve formě na doručitele, jako jsou cestovní šeky,
převoditelné nástroje (včetně šeků, vlastních směnek
a peněžních poukázek), jež jsou buď ve formě na doručitele, indosované bez omezení, vystavené na fiktivního
příjemce, nebo v takové jiné formě, že právní nárok na
ně přechází po doručení, jakož i neúplné nástroje (včetně
šeků, vlastních směnek a peněžních poukázek), které jsou
podepsané, ale je u nich vynecháno jméno příjemce,
b) oběživo (bankovky a mince, jež jsou v oběhu jako
prostředek směny).

Článek 3
Ohlašovací povinnost

(15)

Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje
zásady uznávané čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii
a převzaté Listinou základních práv Evropské unie, zejména jejím článkem 8,

(1) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve znění nařízení (ES)
č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003. s. 1).
(2) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

1. Každá fyzická osoba, která vstupuje do Společenství nebo
je opouští a má u sebe peněžní hotovost v hodnotě
10 000 EUR nebo více, ohlásí tuto částku v souladu s tímto
nařízením příslušným orgánům členského státu, přes který do
Společenství vstupuje nebo je opouští. Ohlašovací povinnost
není splněna, pokud jsou poskytnuté informace nesprávné nebo
neúplné.
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Ohlášení uvedené v odstavci 1 obsahuje informace o:

a) ohlašovateli, včetně jména a příjmení, data a místa narození
a státní příslušnosti;
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a místo narození a státní příslušnost dané osoby a údaje
o použitém dopravním prostředku rovněž zaznamenat
a zpracovat a mohou je dát k dispozici orgánům tohoto členského státu uvedeným v čl. 6 odst. 1 směrnice 91/308/EHS.

b) vlastníkovi peněžní hotovosti;
c) zamýšleném příjemci peněžní hotovosti;

Článek 6

d) částce a povaze peněžní hotovosti;
e) původu a zamýšleném použití peněžní hotovosti;
f) trase přepravy;
g) dopravním prostředku.
3.
Informace se podávají písemně, ústně nebo elektronicky,
jak určí členský stát uvedený v odstavci 1. Pokud o to však
ohlašovatel požádá, je oprávněn podat informace písemně.
Bylo-li podáno písemné ohlášení, vydá se ohlašovateli na jeho
žádost potvrzená kopie.

Článek 4

Výměna informací

1. Existují-li náznaky, že částky peněžní hotovosti souvisejí
s nezákonnou činností spojenou s pohybem peněžní hotovosti
podle směrnice 91/308/EHS, lze informace získané na základě
ohlášení podle článku 3 nebo kontroly podle článku 4 předat
příslušným orgánům jiných členských států.

Nařízení (ES) č. 515/97 se použije obdobně.

2. Existují-li náznaky, že částky peněžní hotovosti se týkají
výnosů z podvodu nebo jiné nedovolené činnosti poškozující
finanční zájmy Společenství, předají se tyto informace rovněž
Komisi.

Pravomoci příslušných orgánů
1.
Za účelem kontroly plnění ohlašovací povinnosti stanovené v článku 3 jsou úředníci příslušných orgánů za podmínek
stanovených vnitrostátními právními předpisy zmocněni
provádět kontroly fyzických osob, jejich zavazadel a dopravních
prostředků.
2.
V případě nesplnění ohlašovací povinnosti stanovené
v článku 3 lze peněžní hotovost zadržet na základě správního
rozhodnutí za podmínek stavených ve vnitrostátních právních
předpisech.

Článek 7

Výměna informací se třetími zeměmi

V rámci vzájemné správní pomoci mohou členské státy nebo
Komise sdělovat informace získané podle tohoto nařízení třetí
zemi, a to s výhradou souhlasu příslušných orgánů, které informace získaly podle článku 3 a/nebo 4, a v souladu s příslušnými
vnitrostátními předpisy a předpisy Společenství o předávání
osobních údajů třetím zemím. Členské státy informují Komisi
o takové výměně informací, pokud je to obzvláště důležité pro
provádění tohoto nařízení.

Článek 5
Zaznamenávání a zpracování informací
1.
Informace získané podle článku 3 a/nebo 4 zaznamenávají a zpracovávají příslušné orgány členského státu uvedeného
v čl. 3 odst. 1 a dávají je k dispozici orgánům tohoto členského
státu uvedeným v čl. 6 odst. 1 směrnice 91/308/EHS.
2.
Pokud z kontroly podle článku 4 vyplyne, že fyzická
osoba vstupuje do Společenství nebo je opouští s částkou
peněžní hotovosti, která je nižší než hranice stanovená
v článku 3, a existují náznaky, že s tímto pohybem peněžní
hotovosti je spojena nedovolená činnost podle směrnice
91/308/EHS, mohou příslušné orgány členského státu uvedeného v čl. 3 odst. 1 tuto informaci, jméno a příjmení, datum

Článek 8

Profesní tajemství

Na veškeré důvěrné informace nebo informace poskytnuté jako
důvěrné se vztahuje profesní tajemství. Tyto informace nesmí
být příslušnými orgány sdělovány bez výslovného souhlasu
osoby nebo orgánu, které je poskytly. Předávání informací je
nicméně povoleno, pokud jsou příslušné orgány povinny tak
učinit podle platných předpisů, zejména v rámci právních
řízení. Při sdělování nebo předávání informací se plně dodržují
platné předpisy v oblasti ochrany údajů, zejména směrnice
95/46/ES a nařízení (ES) č. 45/2001.
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Článek 10

Článek 9

Hodnocení
Sankce

Čtyři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost podá Komise
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jeho provádění.

(1) Členské státy stanoví sankce za nesplnění ohlašovací
povinnosti stanovené v článku 3. Takové sankce musí být
účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 11

(2) Do 15. června 2007 oznámí členské státy Komisi sankce
za nesplnění ohlašovací povinnosti stanovené v článku 3.

Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 15. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Ve Štrasburku dne 26. října 2005.

Za Evropský parlament

Za Radu

předseda

předseda

J. BORRELL FONTELLES

D. ALEXANDER

