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Úvod

Stávající strategie pro boj proti financování terorismu, kterou Rada vypracovala na základě návrhů, 

jež učinil společně generální tajemník, vysoký představitel a Komise, byla přijata na zasedání 

Evropské rady konajícím se ve dnech 16. a 17. prosince 20041 a vztahuje se na všechny tři pilíře 

EU. Protiteroristický koordinátor EU ve své poslední zprávě2 o provádění uvádí, že téměř všechna 

opatření zmíněná ve stávající strategii byla provedena. Opatření, jež dosud provedena nebyla nebo 

jejichž provádění probíhá, jsou uvedena v poslední kapitole uvedené zprávy.

  
1 Dokument 16089/04.
2 Dokument 11948/2/07.
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Po útocích, k nimž došlo dne 11. září 2001, bylo vynaloženo značné úsilí na posílení kapacit v EU 

pro boj proti financování terorismu a na úrovni EU byly přijaty různé právní nástroje a zahájena 

různá opatření. Ke zpomalení tohoto trendu došlo v posledních dvou letech, kdy lze zaznamenat 

pomalejší tempo v rozvoji nových myšlenek v oblasti boje proti financování terorismu.

Je však třeba nadále vyvíjet úsilí s cílem zabránit financování terorismu a kontrolovat, jak osoby 

podezřelé z terorismu užívají své vlastní finanční zdroje. V současné době platí právní předpisy EU, 

ale stále stoupá potřeba přijmout obecnější nelegislativní opatření, jako jsou například opatření ke 

zvýšení transparentnosti, s cílem zajistit, aby členské státy měly nástroje k předcházení financování 

terorismu a k boji proti tomuto financování. Je třeba spolu s členskými státy pokračovat v práci na 

zlepšení způsobů zmrazování a konfiskace majetku teroristů a výnosů z trestné činnosti a tuto práci 

posílit, jakož i zavést společné minimální standardy odborného výcviku pro vyšetřovatele v oblasti 

financí a prosazovat účinnou spolupráci mezi útvary finančního zpravodajství (FIU) na úrovni EU 

i se třetími zeměmi.

Vzhledem k přísnějším kontrolám v Evropě budou osoby, které připravují teroristické činy nebo 

jsou zapojeny v teroristických skupinách, usilovat o užívání (nových) kanálů, kde jsou právní 

systémy nebo kontroly nejslabší. Hrozby v oblasti financováním terorismu se neustále mění 

a značně se liší, pokud jde o zákazníky, právní řády, výrobky, kanály dodávek, ale i v různých 

dobách. To znamená, že reakce na financování terorismu musí být stejně pružná jako samotní 

teroristé. Je tedy zapotřebí, aby EU věnovala zvýšenou pozornost mezinárodnímu rozměru boje 

proti financování terorismu.

Praní peněz a financování terorismu mají různé cíle související s trestnou činností a opatření, která 

byla úspěšně použita při identifikaci a prevenci praní peněz, mohou být méně účinná, pokud jde 

o prevenci financování terorismu, nebudou-li doplněna dalšími informacemi. Je třeba si uvědomit 

význam zpětné vazby a informací ohledně problematiky financování terorismu, které poskytují 

zpravodajské a bezpečnostní služby. V tomto ohledu mohou hrát významnou úlohu útvary 

finančního zpravodajství, donucovací orgány, zpravodajské a bezpečnostní služby a organizace, 

jako jsou Europol a Eurojust. 

Protiteroristický koordinátor EU v úzké spolupráci s předsednictvím a Komisí vyzývá Radu, aby 

přijala takovou revidovanou strategii, která by zohlednila práci vykonanou Finančním akčním

výborem.
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Přehled příslušných právních předpisů EU v oblasti boje proti praní peněz a financování 

terorismu

Během období, kdy byla stávající strategie prováděna, bylo přijato několik právních nástrojů 

s cílem provést v právních předpisech EU čtyřicet revidovaných doporučení a devět zvláštních 

doporučení Finančního akčního výboru (FATF) týkajících se financování terorismu. Finanční akční 

výbor se neustále snaží zlepšovat svá doporučení a usiluje o společné chápání způsobů, jimiž by 

bylo možné tato doporučení provádět. Způsob, jímž všichni členové tohoto výboru a členové 

podobných regionálních subjektů daná doporučení provádí, je pravidelně vyhodnocován. Z tohoto 

hlediska je důležitý společný přístup k provádění členskými státy a ve vypracovávání přístupu EU 

bylo dosaženo značného pokroku. Nejdůležitější předpisy jsou tyto:

1. Směrnice 2005/60/ES o předcházení zneužití finančního systému (třetí směrnice o boji proti 

praní peněz / boji proti financování terorismu). Zahrnuje převážnou část čtyřiceti doporučení 

Finančního akčního výboru a některá z devíti zvláštních doporučení.

2. Nařízení (ES) č. 1781/2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních 

prostředků. Provádí se jím zvláštní doporučení č. VII Finančního akčního výboru týkající se 

bezhotovostních převodů. 

3. Nařízení (ES) č. 1889/2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je 

opouštějící – provádí se jím zvláštní doporučení č. IX Finančního akčního výboru o kurýrech 

převážejících hotovost.

4. Směrnice 2007/64/ES o platebních službách na vnitřním trhu, tedy „směrnice o platebních 

službách“. Ve spojení s třetí směrnicí o boji proti praní peněž se jí provádí zvláštní 

doporučení č. VI Finančního akčního výboru týkající se alternativního poukazování peněz.

5. Nařízení (ES) 2580/2001, kterým se zmrazují finanční prostředky osob podezřelých 

z terorismu, jímž se společně s nařízením (ES) 881/2002, kterým se provádějí sankce OSN 

proti síti Al-Kajdá a Talibanu, provádějí části zvláštního doporučení č. III Finančního akčního 

výboru o zmrazení majetku teroristů.

Přestože následující právní předpisy nesouvisí s financováním terorismu přímo, jsou pro jeho 

předcházení a pro boj proti němu rovněž důležité:

6. Protokol z roku 2001 k Úmluvě o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních z roku 2000.

7. Rámcové rozhodnutí o konfiskaci výnosů z trestné činnosti.
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8. Rozhodnutí Rady ze dne 20. září 2005 o výměně informací a spolupráci v oblasti 

teroristických trestných činů.

9. Rozhodnutí Rady ze dne 17. října 2000 o způsobech spolupráce mezi útvary finančního 

zpravodajství členských států.

Pro budoucí činnost, a zejména s ohledem na posílení operativní spolupráce v rámci členských států 

i mezi nimi, by se měly využít výsledky zpráv o provádění vypracovaných Komisí a týkajících se 

těchto právních nástrojů.

Další postup

1. Sledování provádění

Cílem boje proti financování terorismu je předcházet útokům a stíhat osoby, která je plánují nebo

provádějí. Tím, že EU znesnadňuje teroristům užívat jejich prostředky a zdroje, aby mohli provádět 

své záměry, chrání své občany co nejúčinněji. Aktivně využívané finanční nástroje jsou velmi

přínosné pro odhalování teroristických sítí a rozvoj protiteroristického zpravodajství. Přijetí výše 

uvedených právních předpisů a nařízení týkajících se zmrazení majetku1 je prvním krokem v tomto 

směru. Druhým krokem je, aby členské státy provedly tyto právní přepisy ve vnitrostátním právu 

harmonizovaným způsobem, zejména na úrovni odborníků. Sledování představuje důležitý úkol 

a dosažený pokrok bude součástí pololetních zpráv protiteroristického koordinátora EU. Mohla by 

být zřízena nebo rozšířena neformální a formální fóra za účelem výměny osvědčených postupů 

a potíží, které se vyskytly při provádění různých právních nástrojů EU. Případně je třeba zvážit 

návrhy na doladění stávajících právních předpisů. 

  
1 Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 a nařízení Rady (ES) č. 881/2002.
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Kromě sledování provádění nástrojů EU je třeba věnovat pozornost provádění dalších významných 

mezinárodních nástrojů, jako je Úmluva OSN z roku 1999 o potlačování financování terorismu 

a Úmluvy Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu a o boji 

proti financování terorismu a předcházení terorismu. Zkušenosti získané na celosvětové úrovni 

a překážky, které se na této úrovni vyskytly, by mohly přispět k vyřešení podobných problémů na 

úrovni EU. Členské státy, jež tyto významné mezinárodní úmluvy dosud neratifikovaly, se 

vyzývají, aby o ratifikaci uvažovaly co nejdříve.

2. Posouzení hrozeb

Rovněž je důležité, aby EU analyzovala a předvídala nové trendy a metody, jež mohou vyžadovat 

nové právní nástroje či zahájení společných akcí. Je zásadně důležité, aby situační středisko 

a Europol pravidelně vypracovávaly posouzení hrozeb, pokud jde o hrozby a trendy uvnitř EU i na 

mezinárodní úrovni. Je třeba zlepšit znalosti o měnících se hrozbách a trendech a přizpůsobit jim 

úsilí EU. Při stanovování prioritních opatření je třeba vycházet z příštího posouzení hrozeb 

vypracovávaného Europolem a týkajícího se financování terorismu, jakož i z podobných posouzení 

vypracovaných situačním střediskem.

3. Nejnovější vývoj

3.1. Systémy alternativního poukazování peněz

Systémy alternativního poukazování peněz představují významnou otázku, kterou je třeba se 

zabývat při předcházení financování terorismu a boji proti němu. Systémy alternativního 

poukazování peněz jsou služby tradičně provozované mimo konvenční finanční sektor, které 

umožňují převádění hodnot nebo finančních prostředků z jedné zeměpisné lokality do jiné. Zvláštní 

doporučení č. VI Finančního akčního výboru a jeho vysvětlující poznámky podrobně vysvětlují 

požadavky pro provádění. Tyto systémy mají často vazbu na určitou zeměpisnou oblast, a jsou tedy 

popisovány prostřednictvím řady zvláštních termínů. Mezi tyto termíny patří například hawala, 

hundi a výměna pesa na černém trhu.
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Přestože tyto systémy slouží plně zákonným účelům, mohou rovněž nabízet příležitost zločincům 

a teroristickým organizacím, aby finanční prostředky přesouvali, aniž by se daly prakticky 

vysledovat. Tyto systémy usnadňují migrujícím pracovníkům převody peněz jejich příbuzným 

v zemi původu. Je tedy třeba nalézt rovnováhu mezi zajištěním zákonného užívání těchto systémů 

a bojem proti jejich zneužívání k činnostem v oblasti financování terorismu.

V listopadu roku 2007 byla přijata směrnice o platebních službách, čímž došlo k plnému 

provedení významného zvláštního doporučení (č. VI) Finančního akčního výboru – alternativní 

poukazování – na úrovni EU, přičemž byla stanovena preventivní opatření, jako je vydávání licencí 

a registrace, požadavky na identifikaci zákazníka, vedení záznamů, podávání zpráv o podezřelých 

transakcích a sankce.

Členské státy mají tuto směrnici provést ke dni 1. listopadu 2009. Je zásadně důležité, aby členské 

státy EU tuto směrnici prováděly jednotně s cílem zabránit případným subjektům financujícím 

terorismus ve zneužívání služeb poukazování peněz. Očekává se, že provedením těchto ustanovení 

by se mohl usnadnit postupný přechod těchto služeb z šedé ekonomiky do oficiálního odvětví.

Mohlo by být užitečné prozkoumat, zda je zapotřebí a možné vypracovat praktické pokyny pro 

provedení této směrnice členskými státy.

3.2. Nové způsoby plateb

Po celém světě se objevují nové způsoby plateb (například předplacené karty, internetové platební 

systémy, mobilní platby, systémy založené na výměně elektronických drahých kovů). Finanční 

akční výbor posoudil mimo jiné jejich slabé stránky v souvislosti s praním peněž a financováním 

terorismu. Výsledkem této analýzy bylo, že stávající doporučení tohoto výboru a jeho zvláštní 

doporučení prozatím poskytují patřičné pokyny, jak reagovat na slabé stránky související s těmito 

novými způsoby plateb.

Odhaduje se také, že v roce 2006 byla za zboží a služby digitálních virtuálních komunit

(například secondlife.com) vynaložena více než miliarda USD. Vzhledem k tomu, že tyto komunity 

mohou poskytovat další úroveň anonymity a že zisk může být převeden zpět do reálné společnosti, 

například prostřednictvím elektronických převodů finančních prostředků, mohlo by zneužitím 

těchto webových stránek vzniknout riziko financování terorismu.
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S ohledem na rychlost technického vývoje nových způsobů plateb by možná bylo užitečné 

přezkoumat, zda analýza provedená Finančním akčním výborem při vypracovávání typologie 

v říjnu roku 2006 stále platí či zda by se zneužitím nových způsobů plateb mohlo zvýšit riziko 

financování terorismu a praní peněz. Pokud by se tímto zneužitím riziko mohlo zvýšit, mohla by 

Komise uvažovat o zahájení dalšího posouzení v členských státech EU.

3.3. Vývoj v rámci mezinárodních subjektů

Mezinárodní subjekty, zejména Finanční akční výbor, v současné době soustředí svou pozornost 

na praní peněz prostřednictvím obchodu.

K dnešnímu dni nebyly ohledně tohoto tématu přijaty žádné nové standardy či doporučení, které by 

časem mohly mít význam při jednáních o financování terorismu. Finanční akční výbor přijal 

v červnu v Londýně dokument o osvědčených postupech pro boj proti praní peněz prostřednictvím 

obchodu. Hlavní problém v tomto ohledu souvisí se sdělováním obchodních údajů mezi celními 

orgány a útvary finančního zpravodajství zejména na domácí úrovni, ale i mezi členskými státy, za 

účelem zjištění nesrovnalostí, jež by mohly souviset s činnostmi v oblasti praní peněz.

4. Posílení stávajících opatření

Narušování, odstrašování a rozbíjení sítí financujících terorismus je pro boj proti terorismu zásadní. 

Nedávné útoky jsou dokladem toho, že mohou být zorganizovány s nízkými náklady a aniž by 

zavdaly příčinu k podezření. Přímé náklady v souvislosti s útokem jsou však pouhým zlomkem 

nároků teroristických organizací na finanční prostředky. Narušováním finančních toků 

do teroristických organizací dochází k omezení zdrojů, které jsou k dispozici na propagandu, nábor, 

pomoc atd. K financování svých činností souvisejících s organizací a prováděním akcí používají 

teroristé zákonné i zločinné postupy. Má-li se teroristům zabránit, aby získávali, přesouvali 

a využívali finanční prostředky, musí právní řády přijmout určitá opatření. Mezi ně patří provádění 

cílených finančních sankcí (zmrazení majetku), ochrana zranitelných odvětví, včetně charity 

a obchodní činnosti v oblasti peněžních služeb, a prosazování účinného podávání zpráv 

o podezřelých transakcích.
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Je zásadně důležité chránit neziskový sektor proti zneužívání tím, že se přijmou mimo jiné patřičná 

opatření k zajištění transparentnosti a opatření týkající se odpovědnosti, jak zdůrazňuje Finanční 

akční výbor a další mezinárodní subjekty. Vzhledem k tomu, že neziskové organizace mají často 

mezinárodní povahu, je třeba nalézt řešení mezinárodní, zejména na úrovni EU, která by doplňovala 

opatření domácí.

Kromě pěti zásad, které Rada přijala v prosinci roku 20051, bylo v souvislosti s vypracováním 

opatření na úrovni EU týkajících se zneužívání neziskového sektoru subjekty financujícími 

terorismus dosaženo malého pokroku. V návaznosti na sdělení zaměřené na toto téma a vydané 

v listopadu roku 2005 (KOM(2005) 620) Komise zahájila dvě studie na úrovni EU s cílem lépe 

porozumět hrozbám a nalézt lepší politická řešení týkající se: 1) druhů a míry zneužívání 

neziskových organizací pro účely trestné činnosti v oblasti financí, včetně financování terorismu, 

a 2) nedávných samoregulačních a veřejně regulačních iniciativ neziskových organizací týkajících 

se transparentnosti. Výsledky těchto studií by mohly členským státům poskytnout nový impuls 

k dalšímu zkoumání možností společného přístupu EU ke snižování zranitelnosti neziskových 

organizací vůči pronikání trestné činnosti, přičemž v tomto průzkumu by jim byla nápomocna 

Komise.

4.2. Cílené sankce

Dalším důležitým nástrojem pro boj proti financování terorismu jsou cílené (finanční) sankce 

(zmrazení majetku) v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 1267 (1999), 1373 (2001) 

a dalšími rezolucemi, jež omezily možnosti teroristů a teroristických organizací zneužívat finanční 

sektor a jimiž se znesnadnilo získávání a přesun finančních prostředků. Jednou z možností je určit 

konkrétní organizace, které tak budou podrobeny celkové, preventivní kontrole finančních operací 

v souladu s platným nařízením, a to za předpokladu, že bude shromážděno dostatečné množství 

informací, které by toto jednání ospravedlňovaly.

Rada pokračovala v práci na zlepšení svých postupů pro zařazování osob a subjektů na příslušné 

seznamy a pro vyjímání těchto osob a subjektů ze seznamu podle nařízení č. 2580/2001 

a společného postoje 2001/931/SZBP. Z potřeby dodržovat základní práva zejména vyplývá, že je 

věnována patřičná pozornost ochraně a dodržování práva osob, jež mají být zařazeny na seznam, na 

zákonné záruky. V souladu s rozhodnutím Soudu prvního stupně byly zlepšeny postupy pro 

zařazení na seznam a vyjmutí z něho.

  
1 Dokument 14694/05.
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5. Významné horizontální otázky

Jak bylo uvedeno výše, bránit teroristům v získání přístupu k finančním zdrojům je jedním 

z klíčových prvků boje EU proti terorismu. Tato myšlenka je znovu potvrzena v různých závěrech 

Rady a (právních) dokumentech, jež zdůrazňují, že cílem EU není pouze zabránit teroristům 

v získání přístupu k financování, ale i v maximální míře využívat finanční zpravodajství ve všech 

oblastech boje proti terorismu

5.1. Výměna informací a spolupráce mezi vnitrostátními orgány

Evropská rada neustále vyzývala členské státy ke zvýšení spolupráce mezi příslušnými 

vnitrostátními orgány, útvary finančního zpravodajství a soukromými finančními institucemi 

v zájmu snadnější a lepší výměny informací o financování terorismu. Komise provedla ve výše 

zmíněném sdělení první posouzení, v němž stanovila osvědčené způsoby týkající se vnitrostátních 

koordinačních struktur pro boj proti terorismu.

Účinná výměna informací mezi příslušnými orgány v EU však závisí na komplexní a účinné 

koordinaci na úrovni jednotlivých států, jejímž cílem je určit důležité informace, odkazovat na ně 

a analyzovat je a poskytovat vysoce kvalitní zpravodajské informace o trestné činnosti.

I nadále je zásadně důležité zlepšit mechanismy výměny informací a zpětnou vazbu (rovněž mezi 

zpravodajskými službami, donucovacími orgány a finančními institucemi) na úrovni členských 

států, EU a na úrovni mezinárodní v zájmu cílených a účinných finančních vyšetřování. Měly by 

být odstraněny právní překážky, aniž by byly ohroženy zásady ochrany údajů.

Součástí tohoto posilování a zlepšování mechanismů by měla být výměna informací s vnitrostátními 

útvary finančního zpravodajství a dalšími příslušnými orgány i mezi nimi, a to i prostřednictvím 

systému FIU.NET, přičemž tato výměna by umožnila poskytovat finančním institucím další 

zpětnou vazbu, pokud jde o vhodné cíle v oblasti podávání zpráv o podezřelých a neobvyklých 

transakcích souvisejících s financováním terorismu. Má-li se umožnit sdílení utajovaných nebo 

citlivých informací, je třeba na úrovni členských států vypracovat vhodná opatření, nebo i právní 

předpisy. Je rovněž zásadně důležité umožnit útvarům finančního zpravodajství a dalším 

donucovacím orgánům přístup k příslušným údajům finančních institucí. Také je důležité odstranit 

případné překážky pro sdílení informací na mezinárodní úrovni.
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Zpráva Komise (KOM(2007) 827) o provádění rozhodnutí Rady 2000/642/SVV z listopadu 

roku 2000 o spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkami ukazuje, že přestože právní 

požadavky byly členskými státy z velké části provedeny, v oblasti operativní spolupráce je 

zapotřebí dalších opatření, jako například zajištění rozsáhlé výměny veškerých nezbytných 

finančních informací a informací v oblasti vymáhání práva.

(Neformální) platforma FIU, jež byla zřízena Komisí s cílem podpořit praktické provádění třetí 

směrnice o boji proti praní peněz / boji proti financování terorismu, by mohla ke zlepšení operativní 

spolupráce přispět. Měly by se prozkoumat další způsoby, jimiž lze usnadnit výměnu informací bez 

ohledu na povahu vnitrostátního útvaru finančního zpravodajství. Tématem dalších diskusí by 

mohly být pokyny EU, jejichž cílem je usnadnit výměnu informací na úrovni EU. Útvary 

finančního zpravodajství všech dvaceti sedmi členských států EU by také měly pro výměnu 

informací v oblasti praní peněz a financování terorismu užívat síť FIU.NET jakožto technický 

nástroj.

Rovněž je možné zlepšit provádění zvláštního doporučení č. IX o kurýrech převážejících
hotovost, a to účinným prosazováním nařízení o kontrolách peněžní hotovosti, které členské státy 
používají ode dne 15. června 2007. Členské státy musí zajistit účinnou vnitrostátní výměnu 
informací mezi celními orgány, útvary finančního zpravodajství a donucovacími orgány, jakož 
i mezi vnitrostátními celními orgány a útvary finančního zpravodajství na úrovni EU. V tomto 
ohledu by členské státy měly plně využívat stávající kanály pro výměnu informací na úrovni EU.

Finanční sektor má v boji proti financování terorismu důležitou úlohu a je třeba, aby si všichni 
příslušní partneři mezi sebou bez zbytečných omezení vyměňovali informace o podezřelých či 
neobvyklých transakcích, a to na úrovni členských států i na úrovni mezinárodní. Výměna 
informací a zpětná vazby jsou důležité prvky účinného systému pro boj proti tomuto jevu. Proto je 
třeba posílit spolupráci se soukromým sektorem v příslušných oblastech financování terorismu, 
zejména provádění nástrojů EU v praxi (náklady-přínosy či zpětná vazba).
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5.2. Finanční zpravodajství a finanční vyšetřování
Samotné finanční informace pro účinný boj proti terorismu nestačí. Finanční informace spolu se 
zpravodajstvím v oblasti boje proti terorismu však mohou zvýšit schopnost rozpoznat a stíhat 
teroristickou činnost. Finanční informace jsou patrně jedním z nejúčinnějších dostupných nástrojů 
v oblasti vyšetřování a zpravodajství. Shromažďování a sdílení finančních informací by se mělo stát 
jedním z hlavních cílů. Členské státy EU by tedy mohly být vyzvány, aby finanční vyšetřování 
učinily zásadní součástí vyšetřování v oblasti boje proti terorismu. K tomu jsou zapotřebí patřičné 
právní předpisy, odborné znalosti a financování, aby bylo možné prosadit finanční vyšetřování
jakožto jednu z technik donucovacích orgánů.

Členské státy spolu s Komisí a Europolem zahájily projekt, jehož cílem je prosazovat tento cíl 
prostřednictvím zavedení společných minimálních standardů odborné přípravy pro finanční 
vyšetřovatele. Finanční vyšetřování má zásadní význam pro zajištění, aby donucovací orgány měly 
odpovídající znalosti, know-how a analytické dovednosti, kterých je zapotřebí v souvislosti 
s pátráním po peněžních prostředcích i dalších aktivech získaných z trestné činnosti, jakož 
i s analýzou těchto prostředků a aktiv. Jeho dalším přínosem je usnadnění konfiskace výnosů 
z trestné činnosti. Přeshraniční spolupráci mezi policejními orgány členských států v boji proti 
financování terorismu je třeba ještě dále posilovat; v tomto ohledu by bylo užitečné využívat častěji 
a dříve služeb Europolu. Častější využívání analytických dovedností Europolu a Eurojustu rovněž 
přispěje k účinnému provádění rozhodnutí Rady ze dne 20. září 2005 o výměně informací 
a spolupráci v oblasti teroristických trestných činů (2005/671/SVV).

Je rovněž vhodné, aby do dalšího rozvoje minimálních standardů odborné přípravy ve finančním 

vyšetřování byla zapojena oblast justice, a zejména státní zastupitelství a Eurojust. Členské státy, 

Komise a Europol se vyzývají, aby rozvoj společných minimálních standardů odborné přípravy 

urychlily a v delším časovém horizontu zapojily do tohoto procesu Eurojust.

Analytickou činnost útvarů finančního zpravodajství zaměřenou na určení činnosti v oblasti 

financování terorismu je možné posílit sloučením finančních informací s operativními informacemi 

týkajícími se terorismu získanými od donucovacích orgánů a zpravodajských služeb. Útvary 

finančního zpravodajství také hrají klíčovou úlohu v předávání informací zpravodajským službám. 

Finanční informace, které poskytují finanční instituce, a operativní informace, jež jsou těmto 

institucím poskytovány, jsou pro úspěch celosvětového úsilí v oblasti boje proti terorismu zásadní. 

Útvary finančního zpravodajství, zpravodajské služby a donucovací orgány by měly soustavně 

posuzovat, která opatření jsou proveditelná, včetně zákazu provedení podezřelých transakcí, žádosti 

o veřejné určení za účelem zmrazení majetku, zahájení stíhání a dalších donucovacích opatření nebo 

výměny informací s příslušnou třetí zemí.
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V rámci oblasti bezpečnosti sedmého rámcového programu pro výzkum by Komise mohla 

podporovat rozvoj nástrojů v oblasti informačních technologií, které by útvarům finančního 

zpravodajství, dalším veřejným orgánům, donucovacím orgánům či soukromým subjektům 

(například bankám) usnadnily a pomohly zlepšit odhalování činností v oblasti financování 

terorismu a zároveň podporovaly výměnu informací a osvědčených postupů.

5.3. Spolupráce se soukromým sektorem

K úspěšnému boji proti financování terorismu je třeba více posílit účinnou a účelnou spolupráci 

a sdílení údajů mezi všemi příslušnými subjekty z veřejného i soukromého sektoru, včetně lepší 

koordinace operativních informací mezi různými veřejnými orgány. Finanční instituce a další 

subjekty s oznamovací povinností tak přispějí k boji proti financování terorismu podstatně větší 

měrou. Finanční instituce musí být lépe informovány o tom, jakým způsobem jsou využívány 

informace, které poskytují ve zprávách o podezřelých transakcích. Je třeba uznat význam zpětné 

vazby.

Komise nedávno zahájila posuzování systémů útvarů finančního zpravodajství pro zpětnou vazbu 
v EU mezi subjekty s oznamovací povinností a útvary finančního zpravodajství, jakož i mezi 
donucovacími orgány a uvedenými útvary. Na základě této studie by mohly příslušné práce
pokračovat v roce 2009.

V oblasti sankcí vedla Komise dialog s organizacemi z evropského úvěrového sektoru a připravila 
konsolidovaný seznam cílů v oblasti finančních sankcí1 a internetovou stránku, která má finančním 
institucím napomoci při jeho uplatňování. 

EU by měla pokračovat v plnění cíle, jímž je sdílení údajů mezi veřejným a soukromým sektorem, 
lepší koordinace operativních informací mezi různými veřejnými orgány, přičemž členské státy si 
musí být vědomy přínosu, který tento přístup přináší, a řešení, která nabízí v zájmu lepšího zvládání 
problematiky terorismu a jeho financování.

6. Mezinárodní spolupráce
Politika EU v oblasti financování terorismu vychází z velké části z činnosti Finančního akčního 
výboru, zejména z jeho devíti zvláštních doporučení týkajících se financování terorismu. S ohledem 
na nové změny v programu Finančního akčního výboru by se EU měla i nadále aktivně podílet na 
činnosti tohoto výboru, aby bylo zajištěno, že jeho činnost bude nadále odpovídat prioritám EU. 
I nadále je nezbytná vysoká úroveň koordinace v rámci EU v souvislosti s otázkami, jež jsou 
projednávány ve Finančním akčním výboru.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
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EU provedla téměř všechna doporučení uvedeného výboru i jeho zvláštní doporučení. Kontroly 
v Evropě se tak staly účinnějšími a účelnějšími. Teroristé budou usilovat o užívání kanálů, v nichž 
jsou právní předpisy nebo kontroly nejslabší. V důsledku toho je zapotřebí, aby EU věnovala 
i nadále zvýšenou pozornost mezinárodnímu rozměru boje proti financování terorismu. Unie by 
měla nadále prosazovat, aby byly všeobecně dodržovány příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN, 
doporučení Finančního akčního výboru a rezoluce OSN, aby byla plně prováděna celosvětová 
strategie OSN v oblasti boje proti terorismu a aby byly ratifikovány a prováděny další významné 
mezinárodní a regionální úmluvy. Zásadní součástí politiky EU v oblasti boje proti terorismu by 
měla být i nadále podpora úsilí třetích zemí o vypracování právních nástrojů a vytvoření kapacit pro 
předcházení terorismu a financování terorismu a pro boj proti nim. Je třeba prosazovat, aby se 
tomuto druhu pomoci věnovala větší pozornost.

Dále je třeba pokračovat v konstruktivním dialogu s klíčovými partnery, zejména se Spojenými 
státy a s Radou pro spolupráci v zálivu. Rada v současné době projednává, jakou podobu bude mít 
dialog mezi EU a USA o financování terorismu a finančních sankcích. Členské státy dávají 
přednost pružnějšímu dialogu, který by vycházel z programu a uskutečnil se minimálně jednou 
ročně. Rada rovněž uvažuje o nových tématech k jednání s USA v tomto rámci. Každopádně se zdá 
pravděpodobné, že budoucnost režimu sankcí OSN v oblasti boje proti terorismu bude významným 
tématem dialogu vedeného mezi EU a USA o financování terorismu.

7. Organizace práce v Radě

Několik pracovních skupin Rady připravuje jednání Rady o předcházení financování terorismu 

a boji proti němu:

· Radové pro finanční věci – pokud jde o provedení doporučení Finančního akčního 

výboru v právu EU

· Radové pro vnější vztahy – pokud jde o provedení rezolucí Rady bezpečnosti OSN 

a autonomních sankcí EU v právu EU (včetně zvláštního útvaru pro sankce v rámci 

RELEX, jehož úkolem je sledovat a posuzovat horizontální otázky) 

· Pracovní skupina pro terorismus – pokud jde o vnitřní aspekty týkající se EU

· Pracovní skupina pro boj proti terorismu – vnější aspekty

· Pracovní skupina pro provádění společného postoje 2001/931/SZBP (CP 931) –

určování organizací a jedinců zapojených do teroristických trestných činů

· Multidisciplinární skupina pro organizovanou trestnou činnost – aspekty vymáhání 

práva
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Vzhledem ke složení těchto skupin a k tomu, že existují neformální skupiny vytvořené pro jiné 

účely (například platforma útvarů finančního zpravodajství), by některé aspekty boje proti 

financování terorismu mohly lépe koordinovat přípravné orgány Rady.

8. Doporučení

Na základě výše uvedených skutečností se Rada vyzývá, aby potvrdila následující doporučení:

Doporučení č. 1 – sledování

Členské státy by měly zajistit účinné provádění právních nástrojů EU, jimiž se provádí čtyřicet 

doporučení a devět zvláštních doporučení Finančního akčního výboru. Členské státy by měly 

rovněž zajistit účinné provádění příslušných právních nástrojů týkajících se spolupráce 

donucovacích orgánů. Komise se vyzývá, aby i nadále sledovala, jak členské státy EU provádí 

příslušné právní předpisy EU, včetně příslušných právních nástrojů EU týkajících se spolupráce 

donucovacích orgánů. Na základě zpráv o provádění vypracovaných Komisí týkajících se těchto 

právních nástrojů, zejména nástrojů pro posílení operativní spolupráce, by Rada měla zvážit další 

činnost. Případně je třeba zvážit návrhy na doladění stávajících právních předpisů. 

Doporučení č. 2 – posouzení hrozeb

EU by měla i nadále analyzovat a předvídat nové trendy a metody v oblasti financování terorismu, 

aby s ohledem na vykonanou a probíhající práci Finančního akčního výboru týkající se globálního 

posouzení rizik mohla připravit nové právní nástroje, jichž může být zapotřebí. V tom úsilí může 

napomoci důležitý nástroj, jímž je posouzení hrozeb.

Situační středisko se vyzývá, aby pravidelně vypracovávalo zprávy o hrozbách v rámci EU 

a o mezinárodních hrozbách, aby Rada mohla předvídat nové trendy a v případě potřeby 

aktualizovat strategii boje proti financování terorismu do května roku 2009. Je třeba věnovat 

pozornost stávajícím modelům financování terorismu v členských státech.

Europol se vybízí, aby do prosince roku 2008 podal Radě zprávu vyplývající z vyšetřování, která 

byla provedena ve členských státech, o vztahu mezi financováním terorismu a další trestnou 

činností, aby Rada v případě potřeby mohla aktualizovat svou strategii boje proti financování 

terorismu do května roku 2009.
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Europol a situační středisko se vyzývají, aby při vypracovávání svých posouzení rizik úzce 

spolupracovaly, a vybízí se, aby pokud možno předložily společnou zprávu.

Doporučení č. 3 – nejnovější vývoj

Je zásadně důležité jednotně provádět příslušná ustanovení směrnice o platebních službách týkající 

se alternativního poukazování peněz s cílem zabránit potenciálním subjektům financujícím 

terorismus v užívání peněžních služeb nebo služeb převodů hodnot. Komise se vyzývá, aby 

prozkoumala, zda je zapotřebí a možné vypracovat praktické pokyny pro provedení této směrnice 

členskými státy na základě konkrétních ustanovení směrnice, vysvětlující poznámky zvláštního 

doporučení č. VI Finančního akčního výboru a dokumentu tohoto výboru o osvědčených postupech 

v této oblasti. Členské státy se vybízejí k rychlému provedení směrnice o platebních službách, aby 

došlo k posílení kontroly poskytovatelů služeb poukazování peněz a aby se zabránilo jejich 

využívání potenciálními subjekty financujícími terorismus.

S ohledem na rychlost technického vývoje nových způsobů plateb by možná bylo užitečné 

předvídat případný budoucí dopad na slabé stánky těchto metod v souvislosti s financováním 

terorismu. Komise a členské státy se vyzývají, aby spolu se zúčastněnými stranami – mimo jiné 

s centrálními bankami, a pokud možno společně s poskytovateli platebních služeb – posoudily, zda 

by z těchto nových způsobů plateb vyplynulo určité riziko financování terorismu a praní peněz, 

a pokud by tomu tak bylo, jaká konkrétní opatření by mohla být přijata v zájmu snížení tohoto 

rizika. Tento přezkum by mohl vycházet z výsledků typologické studie Finančního akčního výboru 

z října roku 2006.

EU by měla sledovat vývoj v rámci Finančního akčního výboru, pokud jde o nové metody v oblasti 

financování terorismu, jako jsou činnosti založené na obchodu, a Komise a členské státy se 

vyzývají, aby podávaly zprávy o těchto tématech a poskytovaly Radě poradenství ohledně dalších 

opatření, pokud budou přijaty nové mezinárodní standardy nebo doporučení.
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Doporučení č. 4 – posílení stávajících opatření

Pokud jde o neziskový sektor a provádění zvláštního doporučení č. VIII Finančního akčního

výboru, Komise se vyzývá, aby začátkem roku 2009 předložila výsledky dvou studií o neziskovém 

sektoru, které by mohly tvořit základ pro případný společný postoj EU ke snižování zranitelnosti 

neziskových organizací vůči pronikání trestné činnosti. Součástí tohoto přístupu by mohlo být 

vypracování celoevropských pokynů pro neziskové organizace, spolupráce v rámci EU za účelem 

předcházení a vyšetřování zneužívání, celoevropské programy na zvyšování informovanosti 

zaměřené na neziskové organizace a zřízení platformy pro výměnu osvědčených postupů mezi 

odborníky z veřejného a neziskového sektoru členských států.

Cílené (finanční) sankce, jimiž se omezily možnosti teroristů a teroristických organizací zneužívat 
finanční sektor a znesnadnilo získávání a přesun finančních prostředků. Pokud jde o účinná opatření 
pro zmrazování majetku, bude i nadále třeba úsilí všech členských států v oblasti vyšetřování, jakož 
i spolupráce s třetími zeměmi s cílem připravit určení vycházející z dostatečných informací 
a splňující kritéria použitelná pro zmrazení majetku. Rada zlepšila postupy určování v souladu 
s rozsudky Soudu prvního stupně.

EU musí i nadále sledovat provádění opatření pro zmrazování majetku za účelem zvýšení jeho 
účinnosti. Je třeba pokračovat v dialogu a ve spolupráci s finančními institucemi ze soukromého 
sektoru a s dalšími významnými hospodářskými subjekty, jak na úrovni EU, tak na úrovni 
jednotlivých států, a rovněž je třeba tento dialog a spolupráci zlepšit.

Doporučení č. 5 – finanční zpravodajské jednotky a jejich spolupráce
K usnadnění výměny informací s vnitrostátními útvary finančního zpravodajství a dalšími 
příslušnými orgány i mezi nimi je zapotřebí vyvíjet větší úsilí. Útvary finančního zpravodajství 
a další příslušné orgány tak budou moci poskytovat finančním institucím lepší zpětnou vazbu 
ohledně vhodných cílů v oblasti podávání zpráv o podezřelých a neobvyklých transakcích. Zpětná 
vazba je pro řádné fungování systému boje proti financování terorismu zásadní. Odborníci 
z členských států, včetně zástupců finančních institucí a dalších subjektů s oznamovací povinností, 
by tedy měli řádně projednat výsledky hodnocení probíhajícího na úrovni EU, které zahájila 
Komise a jež se týká systémů útvarů finančního zpravodajství pro zpětnou vazbu, přičemž tyto 
výsledky by měly vést ke stanovení osvědčených postupů. Je třeba prozkoumat možnosti přístupu 
útvarů finančního zpravodajství a dalších příslušných orgánů, včetně celních, k náležitým údajům 
(finančním, v oblasti vymáhání práva i operativních informací) a zohlednit přitom příslušné otázky 
týkající se ochrany údajů a další důležité zájmy, například národní bezpečnost.
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Do pololetí roku 2009 by se všechny členské státy měly stát plnohodnotnými členy sítě FIU.NET.

Zpráva o provádění rozhodnutí Rady o spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkami, 
kterou vypracovala Komise v listopadu roku 2000, ukazuje, že v oblasti operativní spolupráce je 
zapotřebí dalších opatření, jako například zajištění rozsáhlé výměny veškerých nezbytných 
finančních informací a informací v oblasti vymáhání práva. Komise se vyzývá, aby se zabývala 
závěry této zprávy na (neformální) platformě útvarů finančního zpravodajství a na dalších 
příslušných fórech EU. Měly by se dále prozkoumat způsoby, jimiž lze usnadnit výměnu informací
na vnitrostátní i mezinárodní úrovni a nezávisle na povaze vnitrostátního útvaru finančního 
zpravodajství. Výměnu informací na úrovni EU by mohly usnadnit pokyny EU.

Doporučení č. 6 – spolupráce se soukromým sektorem
Komise a členské státy se vyzývají, aby posílily dialog a spolupráci se soukromým sektorem 

v příslušných oblastech financování terorismu, zejména provádění nástrojů EU v praxi.

Pokud jde o vnitrostátní úroveň, členské státy by měly zvážit zřízení společné pracovní skupiny, 

v jejímž rámci by se sešli odborníci z finančního sektoru, vlád, donucovacích orgánů 

a zpravodajských služeb, aby posoudili opatření na zvýšení účinnosti spolupráce veřejného 

a soukromého sektoru, pokud jde o boj proti financování terorismu. Tato pracovní skupina by měla 

svou činnost zaměřit mimo jiné na nové metody sdělování rizik ohledně financování terorismu, 

účinné cílené požadavky donucovacích orgánů a omezení, pokud je o sdílení zpravodajských 

informací.

Doporučení č. 7 – finanční zpravodajství a vyšetřování

Samotné finanční informace pro účinný boj proti terorismu nestačí. Finanční informace spolu 

s operativními informacemi v oblasti boje proti terorismu však mohou zvýšit schopnost 

rozpoznat a stíhat teroristickou činnost. Shromažďování a sdílení finančních operativních informací 

by se mělo stát hlavním cílem. Členské státy se vyzývají, aby z finančního vyšetřování a sdílení 

operativních informací v oblasti boje proti terorismu učinily jeden z hlavních cílů svých politik.

Členské státy se vybízí, aby finanční vyšetřování učinily zásadní součástí všech vyšetřování 

v oblasti boje proti terorismu. Členské státy, Komise a Europol se vyzývají, aby urychlily rozvoj 

společných minimálních standardů odborné přípravy a aby v delším časovém horizontu do tohoto 

vývoje zapojily Eurojust.
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Doporučení č. 8 – mezinárodní spolupráce

EU by měla i nadále usilovat o zajištění všeobecného přistoupení k příslušným mezinárodním 

úmluvám a rezolucím rady bezpečnosti OSN a o jejich plné provádění. Touto otázkou je třeba se 

neustále zabývat v rámci politických dialogů na všech úrovních se zeměmi, jež tyto nástroje dosud 

neratifikovaly nebo plně neprovedly. V rámci příslušných politických dialogů o financování 

terorismu, zejména dialogů s prioritními zeměmi, které stanovila Pracovní skupina SZBP pro 

terorismus, podá Rada důležité zprávy o financování terorismu.

Zásadní součástí politiky EU v oblasti boje proti terorismu by měla být i nadále podpora úsilí třetích 

zemí o vypracování právních nástrojů a opatření k předcházení terorismu a financování terorismu 

a k boji proti nim. Je třeba zvýšit technickou pomoc za účelem posílení schopnosti klíčových, 

a zejména prioritních zemí, v oblasti boje proti terorismu. Členské státy a Komise se vyzývají, aby 

ve spolupráci s dalšími dárci poskytly více prostředků na posílení kapacit pro boj proti financování 

terorismu.

Členské státy se vyzývají, aby prozkoumaly možnosti financování projektů s příslušnými třetími 

zeměmi týkajících se vytváření kapacit v neziskovém sektoru ze strany Společenství, což by mohlo 

napomoci při ochraně dobročinných organizací s mezinárodní působností proti zneužívání ze strany 

subjektů financujících terorismus.

EU by měla i nadále úzce spolupracovat s Finančním akčním výborem ve všech otázkách týkajících 

se čtyřiceti doporučení Finančního akčního výboru, zejména devíti zvláštních doporučení týkajících 

se financování terorismu, včetně nejnovějšího vývoje. Komise a členské státy se vyzývají, aby 

v rámci Finančního akčního výboru zajistily koordinovaný náhled EU na všechny otázky v oblasti 

financování terorismu. Vzhledem k tomu, že ne všechny členské státy jsou členy uvedeného 

výboru, je koordinace nanejvýš důležitá. Rovněž by se mohl uvážit koordinační mechanismus, který 

by zahrnoval všechna hlediska (týkající se práva, donucovacích orgánů, financí) 40 doporučení 

a 9 zvláštních doporučení Finančního akčního výboru a současně zohlednil stávající mechanismy

(jako je Výbor pro předcházení praní peněz a financování terorismu).

EU by měla i nadále vést konstruktivní dialogy s klíčovými partnery, zejména se Spojenými státy 

a s Radou pro spolupráci v zálivu. Rada se vyzývá, aby podala návrhy týkající se podoby dialogu 

mezi EU a USA o financování terorismu a finančních sankcích a doporučila témata, jež by měla být 

projednána.
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Doporučení č. 9

Pokud jde o boj proti praní peněz a financování terorismu, Rada by měla v patřičné době zlepšit 

svou přípravnou práci a racionalizovat své pracovní struktury. 

Doporučení č. 10

Protiteroristický koordinátor EU by ve spolupráci s Komisí měl zajistit vyhodnocení aktualizované 

strategie na úrovni jednotlivých pilířů a měl by každých šest měsíců podávat zprávy Coreperu. 

První zprávu by měl Coreperu předložit do konce prosince roku 2008.

Obsah těchto zpráv a doporučení bude vycházet z jednání v příslušných pracovních orgánech.

_______________


