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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2018/1672 

ze dne 23. října 2018 

o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící 
a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005 

Článek 1 

Předmět 

Toto nařízení zavádí systém kontrol s ohledem na peněžní hotovost 
vstupující do Unie nebo ji opouštějící, který doplňuje právní rámec 
pro předcházení praní peněz a financování terorismu stanovený ve směr
nici (EU) 2015/849. 

Článek 2 

Definice 

1. Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

a) „peněžní hotovostí“: 

i) oběživo; 

ii) převoditelné nástroje na doručitele; 

iii) komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchová
vání hodnoty; 

iv) předplacené karty; 

b) „vstupující do Unie nebo ji opouštějící“ příchod z území, na něž se 
nevztahuje článek 355 Smlouvy o fungování EU, na území, na něž 
se vztahuje uvedený článek, nebo opuštění území, na něž se vztahuje 
uvedený článek; 

c) „oběživem“ bankovky a mince, jež jsou v oběhu jako prostředek 
směny, nebo které byly v oběhu jako prostředek směny a dosud 
mohou být u finančních institucí nebo centrálních bank vyměněny 
za bankovky a mince, jež jsou v oběhu jako prostředek směny; 

d) „převoditelnými nástroji na doručitele“ jiné nástroje než oběživo, 
které své držitele opravňují požadovat určitou finanční částku při 
předložení těchto nástrojů, aniž by musel prokázat totožnost či 
nárok na tuto částku. Mezi tyto nástroje patří: 

i) cestovní šeky a 

ii) šeky, vlastní směnky nebo peněžní poukázky, jež jsou buď ve 
formě na doručitele, podepsané, ale s neuvedeným jménem 
příjemce, indosované bez omezení, vystavené na fiktivního 
příjemce, nebo v jiné formě, kdy nárok na ně přechází na 
osobu jejich doručením; 

▼B
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e) „komoditou používanou jako vysoce likvidní prostředek k uchová
vání hodnoty“ zboží podle bodu 1 přílohy I, které představuje 
vysoký poměr mezi svojí hodnotou a objemem a které lze prostřed
nictvím dostupných obchodních trhů snadno přeměnit na oběživo, 
a to s nízkými transakčními náklady; 

f) „předplacenou kartou“ karta neuvádějící jméno podle bodu 2 přílohy 
I, která uchovává peněžní hodnoty nebo finanční prostředky, nebo 
k nim poskytuje přístup, již lze použít k platebním transakcím, poří
zení zboží nebo služeb nebo k výměně za oběživo, pokud tato karta 
není spojena s bankovním účtem; 

g) „příslušnými orgány“ celní orgány členských států a jakékoli jiné 
orgány zmocněné členskými státy k uplatňování tohoto nařízení; 

h) „osobou převážející peněžní hotovost“ každá fyzická osoba vstupu
jící do Unie nebo ji opouštějící, která má peněžní hotovost u sebe, ve 
svých zavazadlech nebo ve svém dopravním prostředku; 

i) „peněžní hotovostí bez doprovodu“ peněžní hotovost tvořící součást 
zásilky, kterou nedoprovází osoba, která by tuto peněžní hotovost 
převážela; 

j) „trestnou činností“ kterákoli z činností podle čl. 3 bodu 4 směrnice 
(EU) 2015/849; 

k) „finanční zpravodajskou jednotkou“ subjekt zřízený v členském státě 
za účelem uplatňování článku 32 směrnice (EU) 2015/849. 

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 15 tohoto nařízení za účelem změn přílohy I tohoto 
nařízení s cílem zohlednit nové trendy v oblasti praní peněz ve smyslu 
čl. 1 odst. 3 a 4 směrnice (EU) 2015/849 nebo financování terorismu ve 
smyslu čl. 1 odst. 5 uvedené směrnice, nebo s cílem zohlednit osvěd 
čené postupy při předcházení praní peněz nebo financování terorismu či 
zamezit využívání komodit používaných jako vysoce likvidní prostředky 
k uchovávání hodnoty a předplacených karet ze strany pachatelů trestné 
činnosti k obcházení povinností stanovených v článcích 3 a 4 tohoto 
nařízení. 

Článek 3 

Ohlašovací povinnost peněžní hotovosti s doprovodem 

1. Osoby převážející peněžní hotovost v hodnotě 10 000 EUR nebo 
více, ohlásí tuto peněžní hotovost příslušným orgánům členského státu, 
přes který do Unie vstupují nebo ji opouštějí, a předloží ji těmto 
orgánům ke kontrole. Ohlašovací povinnost peněžní hotovosti se nepo
važuje za splněnou, jsou-li poskytnuté informace nesprávné nebo 
neúplné nebo není-li peněžní hotovost předložena ke kontrole. 

2. Ohlášení uvedené v odstavci 1 obsahuje údaje o: 

▼B
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a) osobě převážející peněžní hotovost, včetně jména a příjmení, 
kontaktních údajů (včetně adresy), data a místa narození, státní přís
lušnosti a čísla dokladu totožnosti; 

b) vlastníkovi peněžní hotovosti, včetně jména a příjmení, kontaktních 
údajů (včetně adresy), data a místa narození, státní příslušnosti 
a čísla dokladu totožnosti v případě, že vlastník je fyzická osoba, 
nebo v případě, že vlastník je právnická osoba, její úplný název, 
kontaktní údaje (včetně adresy), identifikační číslo (IČO) a, je-li 
uděleno, daňové identifikační číslo (DIČ); 

c) zamýšleném příjemci peněžní hotovosti, jedná-li se o takový případ, 
včetně jména a příjmení, kontaktních údajů (včetně adresy), data 
a místa narození, státní příslušnosti a čísla dokladu totožnosti 
v případě, že zamýšlený příjemce je fyzická osoba, nebo v případě, 
že zamýšlený příjemce je právnická osoba, její úplný název, 
kontaktní údaje (včetně adresy), identifikační číslo (IČO) a, je-li 
uděleno, daňové identifikační číslo (DIČ); 

d) povaze a částce nebo hodnotě peněžní hotovosti; 

e) ekonomickém původu peněžní hotovosti; 

f) zamýšleném použití peněžní hotovosti; 

g) trase přepravy a 

h) dopravních prostředcích. 

3. Údaje podle odstavce 2 tohoto článku se poskytují písemně nebo 
elektronicky za použití formuláře pro ohlášení uvedeného v čl. 16 odst. 
1 písm. a). Potvrzená kopie ohlášení se na žádost vydá ohlašovateli. 

Článek 4 

Oznamovací povinnost peněžní hotovosti bez doprovodu 

1. Pokud do Unie vstupuje nebo ji opouští peněžní hotovost bez 
doprovodu v hodnotě 10 000 EUR nebo větší, mohou příslušné orgány 
členského státu, přes který peněžní hotovost do Unie vstupuje nebo ji 
opouští, požádat odesílatele nebo příjemce peněžní hotovosti, či podle 
dané situace jejich zástupce, aby ve lhůtě 30 dnů, podali ohlášení za 
účelem oznámení. Příslušné orgány mohou dočasně zadržet peněžní 
hotovost, dokud odesílatel nebo příjemce nebo jeho zástupce nepodají 
ohlášení za účelem oznámení. Oznamovací povinnost peněžní hotovosti 
bez doprovodu se nepovažuje za splněnou, pokud ohlášení není učiněno 
před uplynutím lhůty, jsou-li poskytnuté informace nesprávné nebo 
neúplné nebo není-li peněžní hotovost předložena ke kontrole. 

2. Ohlášení za účelem oznámení obsahuje údaje o: 

▼B



 

02018R1672 — CS — 12.11.2018 — 000.002 — 5 

a) ohlašovateli, včetně jména a příjmení, kontaktních údajů (včetně 
adresy), data a místa narození, státní příslušnosti a čísla dokladu 
totožnosti; 

b) vlastníkovi peněžní hotovosti, včetně jména a příjmení, kontaktních 
údajů (včetně adresy), data a místa narození, státní příslušnosti 
a čísla dokladu totožnosti v případě, že vlastník je fyzická osoba, 
nebo v případě, že vlastník je právnická osoba, její úplný název, 
kontaktní údaje (včetně adresy), identifikační číslo (IČO) a, je-li 
uděleno, daňové identifikační číslo (DIČ); 

c) odesílateli peněžní hotovosti, včetně jména a příjmení, kontaktních 
údajů (včetně adresy), data a místa narození, státní příslušnosti 
a čísla dokladu totožnosti v případě, že odesílatel je fyzická osoba, 
nebo v případě, že odesílatel je právnická osoba, její úplný název, 
kontaktní údaje (včetně adresy), identifikační číslo (IČO) a, je-li 
uděleno, daňové identifikační číslo (DIČ); 

d) příjemci nebo zamýšleném příjemci peněžní hotovosti, včetně jména 
a příjmení, kontaktních údajů (včetně adresy), data a místa narození, 
státní příslušnosti a čísla dokladu totožnosti v případě, že příjemce 
nebo zamýšlený příjemce je fyzická osoba, nebo v případě, že 
příjemce nebo zamýšlený příjemce je právnická osoba, její úplný 
název, kontaktní údaje (včetně adresy), identifikační číslo (IČO) a, 
je-li uděleno, daňové identifikační číslo (DIČ); 

e) povaze a částce nebo hodnotě peněžní hotovosti; 

f) ekonomickém původu peněžní hotovosti a 

g) zamýšleném použití peněžní hotovosti. 

3. Údaje podle odstavce 2 tohoto článku se poskytují písemně nebo 
elektronicky za použití formuláře pro oznámení uvedeného v čl. 16 odst. 
1 písm. a). Potvrzená kopie oznámení se na žádost vydá ohlašovateli. 

Článek 5 

Pravomoci příslušných orgánů 

1. Za účelem ověření splnění ohlašovací povinnosti peněžní hotovosti 
s doprovodem stanovené v článku 3 mají příslušné orgány pravomoc 
provádět za podmínek stanovených vnitrostátním právem kontroly fyzic
kých osob, jejich zavazadel a dopravních prostředků. 

2. Za účelem plnění oznamovací povinnosti peněžní hotovosti bez 
doprovodu stanovené v článku 4 mají příslušné orgány pravomoc 
provádět za podmínek stanovených vnitrostátním právem kontroly 
veškerých zásilek, schránek nebo dopravních prostředků, které mohou 
obsahovat peněžní hotovost bez doprovodu. 

3. Není-li splněna ohlašovací povinnost peněžní hotovosti s dopro
vodem podle článku 3 nebo oznamovací povinnost peněžní hotovosti 
bez doprovodu podle článku 4, vyhotoví příslušné orgány v písemné 
nebo elektronické podobě ohlášení z moci úřední, které obsahuje 
v možném rozsahu informace podle čl. 3 odst. 2 nebo případně čl. 4 
odst. 2. 

▼B
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4. Kontroly jsou založeny především na analýze rizik za účelem 
určení a vyhodnocení rizik a vypracování potřebných protiopatření 
a provádějí se na základě společného rámce pro řízení rizik v souladu 
s kritérii uvedenými v čl. 16 odst. 1 písm. b), která rovněž zohledňují 
posouzení rizik, jak je stanovila Komise a finanční zpravodajské 
jednotky podle směrnice (EU) 2015/849. 

5. Pro účely článku 6 vykonávají příslušné orgány rovněž pravomoci, 
které jim svěřuje tento článek. 

Článek 6 

Částky nedosahující prahové hodnoty, u nichž existuje podezření, že 
souvisejí s trestnou činností 

1. Pokud příslušné orgány zjistí, že osoba převážející peněžní hoto
vost vstupuje do Unie nebo ji opouští s peněžní částkou nižší, než je 
prahová hodnota stanovená v článku 3, a že existují náznaky, že tato 
peněžní hotovost souvisí s trestnou činností, tyto informace a údaje 
podle čl. 3 odst. 2 zaznamenají. 

2. Pokud příslušné orgány zjistí, že do Unie vstupuje nebo ji opouští 
peněžní hotovost bez doprovodu pod prahovou hodnotou stanovenou 
v článku 4, a že existují náznaky, že tato peněžní hotovost souvisí 
s trestnou činností, tyto informace a údaje podle čl. 4 odst. 2 zazname
nají. 

Článek 7 

Dočasné zadržení peněžní hotovosti příslušnými orgány 

1. Příslušné orgány mohou dočasně zadržet peněžní hotovost 
správním rozhodnutím za podmínek stanovených vnitrostátním právem, 
pokud: 

a) není splněna ohlašovací povinnost peněžní hotovosti s doprovodem 
podle článku 3 nebo oznamovací povinnost peněžní hotovosti bez 
doprovodu podle článku 4 nebo 

b) existují náznaky, že peněžní hotovost, bez ohledu na částku, souvisí 
s trestnou činností. 

2. Správní rozhodnutí uvedené v odstavci 1 podléhá účinnému oprav
nému prostředku v souladu s postupy stanovenými vnitrostátním 
právem. Příslušné orgány oznámí odůvodnění správního rozhodnutí: 

a) osobě, která je povinna učinit ohlášení podle článku 3 nebo ohlášení 
za účelem oznámení podle článku 4, nebo 

b) osobě, která je povinna poskytnout informace v souladu s čl. 6 odst. 
1 nebo odst. 2. 

3. Doba dočasného zadržení je vnitrostátním právem přísně omezena 
na čas potřebný k tomu, aby příslušné orgány zjistily, zda okolnosti 
případu odůvodňují další zadržení. Doba dočasného zadržení není 
delší než 30 dnů. Poté, co příslušné orgány provedou důkladné posou
zení nutnosti a přiměřenosti dalšího dočasného zadržení, mohou rozhod
nout o prodloužení doby dočasného zadržení až na 90 dní. 

▼B
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Pokud v této lhůtě není přijato rozhodnutí o dalším zadržování peněžní 
hotovosti nebo je-li rozhodnuto, že okolnosti případu neodůvodňují její 
další zadržování, je peněžní hotovost neprodleně vydána: 

a) osobě, jejíž peněžní hotovost byla dočasně zadržena v případech 
uvedených v článku 3 nebo 4, nebo 

b) osobě, jejíž peněžní hotovost byla dočasně zadržena v případech 
uvedených v čl. 6 odst. 1 nebo odst. 2. 

Článek 8 

Informační kampaně 

Členské státy zajistí, aby osoby, které vstupují do Unie nebo ji opouš
tějí, jež zasílají peněžní hotovost bez doprovodu z Unie nebo které 
přijímají peněžní hotovost bez doprovodu v Unii, byly informovány 
o svých právech a povinnostech podle tohoto nařízení, a ve spolupráci 
s Komisí vypracovávají vhodné materiály zaměřené na tyto osoby. 

Členské státy zajistí, aby byly na tyto informační kampaně poskytnuty 
dostatečné finanční prostředky. 

Článek 9 

Poskytování informací finanční zpravodajské jednotce 

1. Příslušné orgány zaznamenají informace získané podle článků 3 
nebo 4, čl. 5 odst. 3 nebo článku 6 a v souladu s technickými pravidly 
stanovenými podle čl. 16 odst. 1 písm. c) je předají finanční zpravo
dajské jednotce členského státu, ve kterém byly získány. 

2. Členské státy zajistí, aby si finanční zpravodajská jednotka daného 
členského státu vyměňovala tyto informace s příslušnými finančními 
zpravodajskými jednotkami ostatních členských států v souladu s čl. 
53 odst. 1 směrnice (EU) 2015/849. 

3. Příslušné orgány předají informace uvedené v odstavci 1 co nejd 
říve, nejpozději však do 15 pracovních dnů poté, co byly obdrženy. 

Článek 10 

Výměna informací mezi příslušnými orgány a s Komisí 

1. Příslušný orgán každého členského státu předá příslušným 
orgánům všech ostatních členských států elektronickými prostředky 
tyto informace: 

a) ohlášení z moci úřední vyhotovená podle čl. 5 odst. 3; 

b) informace obdržené podle článku 6; 

c) ohlášení získaná podle článků 3 nebo 4, existují-li náznaky, že 
peněžní hotovost souvisí s trestnou činností; 

▼B
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d) anonymizované informace o rizicích a výsledky analýzy rizik. 

2. Existují-li náznaky, že peněžní hotovost souvisí s trestnou 
činností, která by mohla poškodit finanční zájmy Unie, jsou informace 
uvedené v odstavci 1 předány rovněž Komisi, Úřadu evropského veřej
ného žalobce členskými státy, které se účastní posílené spolupráce podle 
nařízení (EU) 2017/1939, a to v souladu s jeho pravomocí podle článku 
22 uvedeného nařízení, a Europolu v souladu s jeho pravomocí podle 
článku 3 nařízení (EU) 2016/794. 

3. Příslušný orgán předá informace uvedené v odstavcích 1 a 2 
v souladu s technickými pravidly uvedenými v čl. 16 odst. 1 písm. c) 
a za použití formuláře uvedeného v čl. 16 odst. 1 písm. d). 

4. Informace uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) a v odstavci 2 jsou 
předány co nejdříve, nejpozději však do 15 pracovních dnů poté, co 
byly obdrženy. 

5. Informace a výsledky uvedené v odst. 1 písm. d) se předávají 
každých šest měsíců. 

Článek 11 

Výměna informací se třetími zeměmi 

1. Pro účely tohoto nařízení mohou členské státy nebo Komise 
v rámci vzájemné správní pomoci níže uvedené informace předat třetí 
zemi, s výhradou písemného schválení příslušným orgánem, který údaje 
původně získal za předpokladu, že toto předání je v souladu s přís
lušným vnitrostátním a unijním právem týkajícím se předávání osobních 
údajů do třetích zemí: 

a) ohlášení z moci úřední vyhotovená podle čl. 5 odst. 3; 

b) informace obdržené podle článku 6; 

c) ohlášení získaná podle článků 3 nebo 4, existují-li náznaky, že 
peněžní hotovost souvisí s praním peněz nebo financováním tero
rismu. 

2. Členské státy oznámí Komisi veškerá předání informací podle 
odstavce 1. 

Článek 12 

Služební tajemství a důvěrnost a bezpečnost údajů 

1. Příslušné orgány zajistí bezpečnost údajů, které získaly v souladu 
s články 3 a 4, čl. 5 odst. 3 a článkem 6. 

▼B
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2. Na veškeré informace získané příslušnými orgány se vztahuje 
služební tajemství. 

Článek 13 

Ochrana osobních údajů a doby uchovávání 

1. Příslušné orgány jednají jako správci osobních údajů, které získá
vají použitím článků 3 a 4, čl. 5 odst. 3 a článku 6. 

2. Zpracovávání osobních údajů na základě tohoto nařízení se usku
tečňuje pouze pro účely předcházení trestné činnosti a jejího potírání. 

3. K osobním údajům získaným použitím článků 3 a 4, čl. 5 odst. 3 
a článku 6 mají přístup pouze řádně zmocnění pracovníci příslušných 
orgánů a tyto údaje jsou náležitě chráněny před neoprávněným přís
tupem nebo přenosem. Není-li stanoveno v článcích 9, 10 a 11 jinak, 
nesmějí být údaje oznámeny nebo předány bez výslovného souhlasu 
příslušného orgánu, který je původně získal. Takovýto souhlas se 
však nevyžaduje, musejí-li příslušné orgány tyto údaje oznámit nebo 
předat podle vnitrostátního práva daného členského státu, zejména 
v souvislosti se soudním řízením. 

4. Osobní údaje získané použitím článků 3 a 4, čl. 5 odst. 3 a článku 6 
uchovávají příslušné orgány a finanční zpravodajská jednotka po dobu 
pěti let ode dne, kdy byly údaje získány. Po uplynutí této lhůty jsou tyto 
osobní údaje vymazány. 

5. Doba uchovávání může být jednou prodloužena o další období, 
které není delší než tři dodatečné roky, jestliže: 

a) finanční zpravodajská jednotka po důkladném posouzení nutnosti 
a přiměřenosti dalšího uchovávání je shledá odůvodněným pro 
plnění svých úkolů, pokud jde o boj proti praní peněz nebo finan
cování terorismu, a rozhodne, že je další uchovávání nutné, nebo 

b) příslušné orgány po důkladném posouzení nezbytnosti a přiměřenosti 
dalšího uchovávání je shledají odůvodněným pro plnění svých úkolů, 
pokud jde o zajišťování účinných kontrol s ohledem na ohlašovací 
povinnost peněžní hotovosti s doprovodem nebo oznamovací povin
nost peněžní hotovosti bez doprovodu, a rozhodnou, že je další 
uchovávání nutné. 

Článek 14 

Sankce 

Členské státy stanoví sankce, které se použijí v případě nesplnění ohla 
šovací povinnosti peněžní hotovosti s doprovodem stanovené v článku 3 
či oznamovací povinnosti peněžní hotovosti bez doprovodu stanovené 
v článku 4. Tyto sankce musejí být účinné, přiměřené a odrazující. 

▼B
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Článek 15 

Výkon přenesené pravomoci 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 
za podmínek stanovených v tomto článku. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 2 
odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje 2. prosincem 
2018. 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci 
uvedené v čl. 2 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukon 
čuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci. 

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 
zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 
2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. 

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí 
současně Evropskému parlamentu a Radě. 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 2 vstoupí 
v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uply
nutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. 
Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží 
o dva měsíce. 

Článek 16 

Prováděcí akty 

1. Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme následující opat 
ření, která zajistí jednotné uplatňování kontrol ze strany příslušných 
orgánů: 

a) šablony formulářů pro ohlášení podle čl. 3 odst. 3 a pro oznámení 
podle čl. 4 odst. 3; 

b) kritéria společného rámce pro řízení rizik podle čl. 5 odst. 4, konk
rétně kritéria rizik, normy a prioritní oblasti kontroly na základě 
informací vyměněných podle čl. 10 odst. 1 písm. d) a unijní a mezi
národní politiky a osvědčených postupů; 

c) technická pravidla pro účinnou výměnu informací podle čl. 9 odst. 1 
a 3 a článku 10 tohoto nařízení prostřednictvím CIS zřízeného 
článkem 23 nařízení (ES) č. 515/97; 

d) šablonu formuláře pro předání informací podle čl. 10 odst. 3 a 

▼B
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e) pravidla a formát, jenž členské státy používají podle článku 18 při 
poskytování anonymizovaných statistických údajů o ohlášeních 
a porušeních předpisů Komisi. 

2. Prováděcí akty uvedené v odstavci 1 tohoto článku se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 17 odst. 2. 

Článek 17 

Postup projednávání ve výboru 

1. Komisi je nápomocen Výbor pro kontroly peněžní hotovosti. 
Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení 
(EU) č. 182/2011. 

Článek 18 

Předávání informací týkajících se provádění tohoto nařízení 

1. Do 4. prosince 2021 předají členské státy Komisi následující: 

a) seznam příslušných orgánů; 

b) údaje o sankcích zavedených podle článku 14; 

c) anonymizované statistické údaje týkající se ohlášení, kontrol a poru 
šení předpisů, a to ve formátu uvedeném v čl. 16 odst. 1 písm. e). 

2. Členské státy sdělí Komisi veškeré následné změny informací 
uvedených v odst. 1 písm. a) a b) nejpozději do jednoho měsíce poté, 
co tyto změny nabydou účinnosti. 

Informace uvedené v odst. 1 písm. c) se předloží Komisi nejméně 
každých šest měsíců. 

3. Komise zpřístupní informace uvedené v odst. 1 písm. a) a jejich 
veškeré následné změny podle odstavce 2 všem ostatním členským 
státům. 

4. Komise na svých internetových stránkách každoročně zveřejní 
údaje uvedené v odst. 1 písm. a) a c) a veškeré následné změny těchto 
údajů podle odstavce 2 a jasným způsobem informuje uživatele o kont
rolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící. 

Článek 19 

Hodnocení 

1. ►C2 Do 3. června 2024 a poté každých pět let ◄ Komise na 
základě informací pravidelně získávaných od členských států podá 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. 

▼B



 

02018R1672 — CS — 12.11.2018 — 000.002 — 12 

Zpráva uvedená v prvním pododstavci posoudí zejména, zda: 

a) by se do působnosti tohoto nařízení neměla začlenit také další aktiva; 

b) postup při oznamování peněžní hotovosti bez doprovodu je účinný; 

c) je třeba přezkoumat prahovou hodnotu pro peněžní hotovost bez 
doprovodu; 

d) informační toky v souladu s články 9 a 10 a zejména využívání CIS 
jsou účinné, nebo zda existují překážky, které brání včasné a přímé 
výměně kompatibilních a srovnatelných informací mezi příslušnými 
orgány a finančními zpravodajskými jednotkami; a 

e) sankce zavedené členskými státy jsou účinné, přiměřené a odrazující 
a v souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora Evropské unie, 
a zda v celé Unii odrazují od porušování tohoto nařízení rovno
cenným způsobem. 

2. Zpráva uvedená v odst. 1 prvním pododstavci zahrnuje, pokud 
jsou dostupné, tyto údaje: 

a) soubor informací obdržených od členských států ohledně peněžní 
hotovosti související s trestnou činností, která poškozuje finanční 
zájmy Unie a 

b) údaje o výměně informací se třetími zeměmi. 

Článek 20 

Zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005 

Nařízení (ES) č. 1889/2005 se zrušuje. 

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení 
v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze II. 

Článek 21 

Vstup v platnost a použitelnost 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie. 

Použije se od 3. června 2021. Článek 16 se však použije od 2. prosince 
2018. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech 
členských státech. 

▼B
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PŘÍLOHA I 

Komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchovávání hodnoty 
a předplacené karty, které jsou považovány za peněžní hotovost podle čl. 2 

odst. 1 písm. a) bodů iii) a iv) 

1. Komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchovávání hodnoty: 

a) mince s obsahem zlata nejméně 90 % a 

b) slitky s vysokou ryzostí, jako například pruty, nugety nebo hroudy 
s obsahem zlata alespoň 99,5 %. 

▼C1 
2. Předplacené karty: P.M. 

▼B
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PŘÍLOHA II 

SROVNÁVACÍ TABULKA 

Nařízení (ES) č. 1889/2005 Toto nařízení 

Článek 1 Článek 1 

Článek 2 Článek 2 

Článek 3 Článek 3 

— Článek 4 

Čl. 4 odst. 1 Článek 5 

Čl. 5 odst. 2 Článek 6 

Čl. 4 odst. 2 Článek 7 

— Článek 8 

Čl. 5 odst. 1 Článek 9 

Článek 6 Článek 10 

Článek 7 Článek 11 

Článek 8 Článek 12 

— Článek 13 

Článek 9 Článek 14 

— Článek 15 

— Článek 16 

— Článek 17 

— Článek 18 

Článek 10 Článek 19 

— Článek 20 

Článek 11 Článek 21 

— PŘÍLOHA I 

— PŘÍLOHA II 

▼B
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