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Abstrakt 
 

Bakalářská práce na téma boj proti financování terorismu v transatlantickém prostoru se 

zabývá strategií boje Evropské unie a USA proti financování terorismu po roce 2001 a 

jejich vzájemnou spoluprací v dané oblasti. Cílem práce je analyzovat systém boje proti 

financování terorismu v transatlantickém prostoru, identifikovat jeho nedostatky a zjistit 

důvody případných  problémů či komplikací ve spolupráci mezi EU a USA  v dané 

oblasti. V první části práce jsou nastíněny základní obrysy všeobecné strategie boje 

proti terorismu u obou uvedených aktérů ve vymezeném období, stejně jako oblasti 

koordinace  politiky boje  proti  terorismu  mezi  EU  a  USA.  Následující  část  se  pak 

zaměřuje na charakteristické metody a nástroje financování terorismu a fenomén 

propojení terorismu a organizovaného zločinu. Ve třetí části je již rozebrán samotný boj 

proti financování terorismu, kdy je nejprve zohledněn jeho celosvětový rozsah, k němuž 

dochází   především   na   platformě   globální   spolupráce   v OSN,   FATF,   či   jiných 

iniciativách.  Poté  již  následují  kapitoly,  jež  analyzují  strategie  zkoumaných  aktérů 

v boji proti financování terorismu a rozebírají rozměr vzájemné kooperace mezi USA a 

EU v té stejné oblasti. V závěru je zhodnoceno, jaké jsou rozdíly mezi přístupy EU a 

USA, a jak probíhá ve zvolené oblasti vzájemná spolupráce.



Abstract 
 

The thesis labeled as the countering of terrorism financing in the transatlantic area deals 

with strategies of the EU and the USA respectively in countering the terrorism financing 

in the post 9/11 era. At the same time the EU-US cooperation in the very field is also 

analyzed. The aim of the thesis is to present a systemic analysis of the counter-terrorism 

financing regime in the transatlantic area, identify its shortcomings and determine 

reasons for possible difficulties in the transatlantic cooperation. In the first part 

elementary contours of the counterterrorism policy of both the EU and the USA in the 

post 9/11 period, the same as the transatlantic counterterrorism cooperation, are 

elaborated upon. The following part focuses on peculiar methods and instruments to the 

financing of terrorism and explains the phenomenon of the terrorism-organized crime 

nexus. Countering of the terrorism financing is eventually covered in the following 

section, starting by analysis of the global regime in countering the terrorism financing 

represented mainly by the UN and the FATF initiative. This part is followed by chapters 

that tackle the issue of EU and USA counter-terrorism financing policies and extent of 

mutual cooperation. Concluding part evaluates main differences between the EU and 

USA approaches and assesses the transatlantic cooperation in the field of countering the 

financing of terrorism. 
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Úvod 
 

Téma  bakalářské  práce  autor  zasvěcuje  analýze  systému  boje  proti financování 

terorismu v transatlantickém prostoru, dle vlastního vymezení v EU a USA. Dané téma 

jsem si vybral, protože kombinuje a propojuje více aktuálních a palčivých témat 

najednou. Prvním je boj s terorismem, jenž skýtá nejen značný výnzam na poli národní i 

mezinárodní bezpečnostní politiky, ale také velké množství analyzovatelných aspektů, a 

zrovna   oblast   boje   s financováním   terorismu   zůstává   v akademické   obci   spíše 

upozaděna. Práce se také dotýká tématu transatlantické spolupráce mezi EU a USA. Ta 

v poslední   době,   především   pak   v kontextu   s reorientací   americké   zahraniční   a 

bezpečnostní politiky směrem do Pacifiku, bilancuje na pomezí ochlazení několik dekád 

trvajícího pevného partnerství. I z tohoto důvodu je minimálně zajímavé dát současné 

trendy na poli mezinárodních vztahů do kontextu s konkretizovanou oblastí z daného 

oboru.  Výzkumnou  otázkou  této  práce  tedy  bude  zjistit,  jakým  způsobem  probíhá 

v transatlantickém prostoru boj s financováním terorismu. 

Prostřednictvím této bakalářské práce bych na ni chtěl najít odpověď tak, že nejprve 

nastíním politiku boje s financováním terorismu jak v Evropské unii, tak ve Spojených 

státech. Následně rozeberu podobu stavu kooperace a koordinace aktivit EU a USA v té 

stejné oblasti. Vzhledem ke skutečnosti, že oblast boje s financováním terorismu je jen 

jednou z částí boje proti terorismu, rozeberu ve své práci také spolupráci mezi EU a 

USA  i  v ostatních  oblastech  boje  proti  terorismu,  neboť  podoba  transatlantické 

spolupráce  v boji  proti  financování  terorismu  může  nést  prvky  vzorce  všeobecně 

transatlantické spolupráce v boji proti terorismu. Na základě toho bude tedy možné 

demonstrovat,  jestli  se  zjištěný  charakter  systému  boje  proti  financování  terorismu 

v transatlantickém prostoru nějak odlišuje od standardů a trendů boje proti terorismu 

v jiných  oblastech.  Jako  další  z ukazatelů  pro  hodnocení  individuální  aktivity  a 

vzájemné spolupráce EU a USA mi poslouží rozbor globálních iniciativ v boji proti 

financování terorismu. I na základě rozebrání této oblasti se bude moct dát vyvodit, 

zdali je aktivita ve vymezeném, v mém případě transatlantickém, prostoru v otázce boje 

s financováním  terorismu  anomální,  nebo  následuje  globální  příklad  co  do  míry  a 

podoby aktivity v daném boji. V případě, že budou výsledky předložené systémové 

analýzy vypovídat  o  nedokonalé vzájemné spolupráci  v oblasti  boje s financováním
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terorismu, nastíním ve své práci i příčiny zabraňující kvalitnější spolupráci mezi oběma 
 

stranami. 
 

Vzhledem k tomu, že se ve své práci zabývám tématem pracujícím  s obecnými 

koncepty vyžadujícími definici, zaměřím se nyní na vymezení subjektů a časového 

rámce, s nimiž, a v němž operuji. První otázka se nabízí hned v případě pravděpodobně 

nejkontroverznějšího pojmu, jímž je terorismus, pro nějž neexistuje univerzálně 

uznávaná definice.  Boaz  Ganor přivlastňuje pojmu  tři  základní  atributy,  jimiž  jsou 

„násilí  zaměřené  proti  civilistům  za  účelem  dosažení  politických  cílů“
1
.  Obdobně 

 

koncept terorismu chápou i mezinárodní smlouvy a konvence, jež se většinou shodují na 

charakteristice „úmyslného užívání násilí proti civilním cílům, se záměrem zavést pod 

politickou motivací v populaci strach“.
2 

Ačkoliv aplikovaná definice není pro cíle práce 

podstatná, u jakékoliv problematiky pracující s pojmem terorismus je nezbytné, aby 

bylo vymezeno, jak autor terorismus chápe. Už jen proto, že stále neexistuje jednotná 

definice  daného  předmětu,  a  tedy  aby  nedocházelo  k nuancím  nebo  zaměňování 

významu užívaného termínu. 

Zadruhé, v případě pojmu „transatlantický prostor“ se v této práci jedná o oblast 

reprezentovanou Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné, a USA na 

straně  druhé.  V práci  se  tak,  také  z důvodů  rozsahových  omezení,  nebudu  zabývat 

strategiemi boje proti financování terorismu ze strany Kanady či evropských států, jež 

nejsou členy Evropské unie, ani individuálními strategiemi jednotlivých států EU. 

Protože se málokdy budu zabývat členskými státy EU individuálně, nebude hrát 

důležitou  roli  aktuální  skladba  unijních  členů,  jež  se  v průběhu  zájmového  období 

měnila třikrát, v roce 2004, 2007 a 2013. Právě co se týká časového vymezení práce 

ohledně boje proti financování terorismu v transatlantickém prostoru, primárně se budu 

zabývat obdobím po roce 2001 do současnosti, a to i přes to, že některé významné 

mezinárodní smlouvy, úmluvy či iniciativy vznikly již před rokem 2001. Vzhledem 

k tomu, že nemám za cíl analyzovat vývoj boje proti financování terorismu na časové 

ose zahrnující několik dekád, zúžil jsem si prostor pro analýzu pouze na období 

dynamického vývoje v dané oblasti první dekády 21. století, s možným, ale nikoliv 

striktně vymezeným, přesahem až do současnosti. 
 

 
 

1 
GANOR, Boaz. Dilemmas in Defining the Threat. Counter-terrorism puzzle, New Jersey: Transaction 

Publishers, 2006, s. 18. 
2 

ECKERT, Sue E.; BIERSTAKER, Thomas J. The Challange of terrorist financing. Countering the financing of 
terrorism, s. 6.
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Samotné financování terorismu v této práci chápu dle mezinárodně platné definice 

obsažené v Mezinárodní konvenci pro boj s financováním terorismu přijaté v roce 1999 

na půdě OSN. Podle Konvence je financování terorismu akt cílené, přímé i nepřímé, 

vědomé finanční podpory aktů „terorismu“
3
, či lidí, kteří se na jejich plánování, podpoře 

a realizaci podílí. Aby byla jakákoliv forma finanční podpory teroristů nebo 

teroristických skupin posouzena jako financování terorismu, nemusí k samotnému aktu 

terorismu ve výsledku dojít.
4 

Mezi financování terorismu zahrnuji akty generace příjmu, 

jejich převod a ukládání, nikoliv pouhé platby za teroristické aktivity jako takové. 

 

 
 

1. Boj s terorismem v transatlantickém prostoru 
 

Ačkoliv  měly  jak  USA,  tak  evropské  státy  s terorismem  zkušenost  již  před 

rokem 2001, byly to právě útoky na Světové obchodní centrum a Pentagon z 11. září 

stejného roku, co nastartovalo rozvoj národních i mezinárodní iniciativ boje proti 

terorismu. Ačkoliv se USA a Evropská unie shodují v nekompromisní opozici vůči 

terorismu, mezi jejich přístupy a postoji existují rozdíly a neshody promítající se i do 

vzájemné spolupráce. Přesto, a naopak právě proto, že se v bakalářské práci věnuji 

problematice boje s financování terorismu, je nezbytné uvést tuto specifickou oblast do 

kontextu  různých  metod,  jichž  je  v boji  proti  terorismu  v transatlantickém  prostoru 

využíváno,  a  opatření,  jež  jsou  ze  strany  EU  a  USA  v daném  asymetrickém  boji 

zaváděna. 

 

 
 

1.1 EU v boji proti terorismu po 9/11 
 

Evropská unie se agendou vnitřní bezpečnosti, pod níž spadala i problematika 

terorismu, zabývala již před rokem 2001 ve svém třetím pilíři policejní a justiční 

spolupráce.   Přestože hlubší integraci a harmonizaci v dané oblasti bylo bráněno ze 

strachu, že by unijní politika mohla narušit právní systémy členských zemí, z nichž 

většina ani neměla legislativu zabývající se bojem proti terorismu – legislativní úpravou 

související s terorismem disponovala před rokem 2001 pouze Belgie, Francie, Itálie, 
 

 
 
 
 

3 
V originále je mnou uvozený pojem terorismus vysvětlen opisem, pro účel této práce postačí, shrnu-li 

danou charakteristiku pod pojem terorismus, jenž je vysvětlen výše. 
4 

World Bank, Money laundering and terrorism financing: Definitions and explanations, dostupné na: 
http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/01-chap01-f.qxd.pdf

http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/01-chap01-f.qxd.pdf
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Německo, Španělsko a Velká Británie -
5
, ani s ní související kodifikaci definice 

terorismu,   od   roku   2001   dochází   k výraznému   pokroku   co   do   jednotné   a 

synchronizované unijní aktivity v boji proti terorismu.
6  

EU tak nedlouho po útocích 

z 11. září, ještě v roce 2001, zavádí mimo jiné „společnou definici terorismu, jednotný 

seznam teroristických skupin, unijní zatykač, podniká kroky zaměřené proti financování 

terorismu, posiluje kontrolu vnějších hranic EU a zlepšuje leteckou bezpečnost“. 
7 

Další 

posun v prohloubení protiteroristických iniciativ vyvolaly teroristické útoky, které se 

tentokrát odehrály již na evropské půdě, a to v roce 2004 v Madridu a o rok později 

v Londýně. Evropská unie v reakci na tyto útoky, které si dohromady vyžádaly téměř 

250 obětí na životech
8
, vytvořila pozici Koordinátora boje proti terorismu, jehož hlavní 

 

funkcí se stala koordinace sdílení zpravodajských informací mezi členskými zeměmi. 

Zadruhé pak Unie formulovala svou novou unijní strategii boje proti terorismu. Ta si 

například klade za cíl bránit se a předcházet hrozbám mezinárodního terorismu, bojovat 

s radikalizací  obyvatelstva  a  minimalizovat  rekrutování  nových  členů  teroristických 

skupin.  Podstatnou  úlohu  v boji  proti  terorismu  také  hraje  v unijní  strategii  i  cíl 

eliminovat financování terorismu.
9  

Další ze změn ve společném boji proti terorismu 
 

bylo také rozšíření definice terorismu, který od roku 2008 zahrnuje nově mezi trestné 

činy spadající pod  danou oblast i nabádání k terorismu, výcvik  a nábor teroristů.
10

 

Pozitivní   změnou   v institucionálním   rámci   Evropské   unie   bylo   pro   flexibilitu 

rozhodování přijetí Lisabonské smlouvy, která změnila konsenzuální schvalování 

dokumentů na schvalování kvalifikovanou většinou. Až do jejího podpisu byl proces 

přijímání nových opatření často zdlouhavou záležitostí. I přijetí Lisabonské smlouvy tak 

umožnilo, že EU vydala v roce 2010 svou první Vnitřní bezpečnostní strategii, v níž 

zdůraznila boj proti terorismu jako jednu ze svých bezpečnostních priorit, vedle boje 
 

 
5 

STEVENSON, Jonathan. How Europe and America Defend Themselves. Foreign Affairs. 2003, roč. 82., č. 
2. s 6. 
6 

ARCHICK, Kristin. U.S.-EU Cooperatoon Against Terrorism. Current Politics and Economics of Europe. 
2011, roč. 22, č. 3, s. 521. 
7 

ARCHICK, Kristin. s. 521. 
8 

SCIOLINO, Elaine. Bombing in Madrid: The Attack; 10 Bombs Shatter Trains in Madrid, Killing 192. The 
New York Times. 12.3.2004. Dostupné z www: http://www.nytimes.com/2004/03/12/world/bombings- 
in-madrid-the-attack-10-bombs-shatter-trains-in-madrid-killing-192.html 
COWELL, Alan. Subway and Bus Blasts in London Kill at Least 37, The New York Times, 8.7.2005. 
Dostupné z www: 
http://www.nytimes.com/2005/07/08/international/europe/08bombings.html?pagewanted=all&_r=0 
9 

Counter-terrorism Strategy, Summaries of EU Legislation. Europa. Dostupné online z: 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/l33275_en. 
htm 
10 

ARCHICK, Kristin. s. 522.

http://www.nytimes.com/2004/03/12/world/bombings-in-madrid-the-attack-10-bombs-shatter-trains-in-madrid-killing-192.html
http://www.nytimes.com/2004/03/12/world/bombings-in-madrid-the-attack-10-bombs-shatter-trains-in-madrid-killing-192.html
http://www.nytimes.com/2005/07/08/international/europe/08bombings.html
http://www.nytimes.com/2005/07/08/international/europe/08bombings.html
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/l33275_en
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s organizovaným  zločinem,  praním  špinavých  peněz,  kyber-zločinem  a  přírodními 
 

katastrofami.
11

 

 
 

 

1.2 USA v boji proti terorismu po 9/11 
 

Spojené státy byly na rozdíl od většiny unijních států cílem teroristických útoků již 

před rokem 2001. Ty se však co do rozsahu škod a lidských obětí rozhodně nedávají 

srovnávat s útokem z 11. září. USA díky předešlé zkušenosti tak například již měly 

formulovanou národní strategii boje proti terorismu, a podoba těch následujících na ní 

v podstatě  navazuje.
12   

Zásadní  rozdíl  strategie  boje  proti  terorismu  USA  od  toho 

Evropské unie tkví v institucionalizované kombinaci vojenských a nevojenských metod. 

Právě užití vojenské síly ve vyhlášené „globální válce proti terorismu“ z 20. září 2001
13 

hraje prevalentní roli v boji USA proti terorismu, přičemž od podzimu 2001, kdy byla 

zahájena invaze do Afghánistánu, probíhá v podstatě až do současnosti. Se zapojením 

armády do boje proti terorismu souvisí například upřednostnění armádních speciálních 

sil v jejich strukturách, ale i militarizace aktivit civilní rozvědky CIA, jež ve velkém 

množství začala vést často kritizovaný boj proti teroristům v zahraničí prostřednictvím 

útoků bezpilotních letounů.
14

 

Kromě zahájení vojenské akce proti Al Káidě v Afghánistánu přibylo v USA po 

roce  2001  v kontextu boje  proti  terorismu  několik  nových  institucí,  byly  průběžně 

reformulovány bezpečnostní  strategie země a došlo  k pár významným  legislativním 

úpravám. Do struktury administrativy tak například přibylo ministerstvo pro vnitřní 

bezpečnost, což byla největší změna ve struktuře federální vlády od roku 1947
15

, či bylo 

vytvořeno Národní centrum pro boj s terorismem, na jehož práci dohlíží zákonem o 

reformě tajných služeb a prevenci terorismu z roku 2004 nově vytvořená funkce ředitele 

tajných služeb USA. Základním účelem nově vytvořeného Národního centra pro boj 
 

 
11 

EU Internal Security Strategy, Summaries of EU legislation, Europa. Dostupné z www:: 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/jl005 
0_en.htm 
12 

ROSSENAU, William. US Counterterrorism Policy. ZIMMERMAN, Doron. How States Fight Terrorism. 
Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2007. s. 138. 
13 

President Bush Addresses the Nation, The Washington Post. 20.9. 2011. Dostupné z www: 
http://www.washingtonpost.com/wp- 
srv/nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress_092001.html 
14 

KURTULUS, Ersun. The New Counterterrorism: Contemporary Counterterrorism Trends in the United 
States and Israel. Studies in Conflict and Terrorism. 2012, roč. 35, č. 1, s. 48 
15 

REES, Wyn; ALDRICH, Richard. Contending cultures of terrorism: transatlantic divergence or 
convergence?. International Affairs, 2005, roč. 81, č. 5. S. 917.

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/jl005
http://www.washingtonpost.com/wp-
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s terorismem  je  analyzovat  a  především  integrovat  informace  získané  americkými 

tajnými  službami.
16   

Právě  nedostatek  spolupráce  a  z toho  vyplývající  neschopnost 

vyvodit  správné  závěry  týkající  se  hrozeb  pro  národní  bezpečnost  byla  totiž  jedna 

z příčin,    jež    umožnila    teroristické    útoky    z 11.    září.    Významnou    novinkou 

v legislativním   rámci   USA   se   stalo   přijetí   USA   PATRIOT   Act,   tedy  zákona 

„sjednocujícího  a  posilujícího  Ameriku  poskytnutím  vhodných  nástrojů  potřebných 

k zachycení  a  zabránění  terorismu“,  čehož  je  jeho  název  akronymem.  Zákon  USA 

PATRIOT primárně rozšiřoval pravomoci amerických bezpečnostních složek při 

vyšetřování  a  prevence  terorismu,  kdy  policie  může  v daleko  větší  míře  využít 

odposlechů,  či  jiných  intrusivních  a  soukromí  narušujících  metod.
17    

USA  také 
 

formulovaly několik národních bezpečnostních strategií, jejichž obsah se v průběhu let 

samozřejmě vyvíjel a lišil. Patrný rozdíl je například mezi Národní strategií pro boj 

s terorismem z roku 2003 a Národní bezpečnostní strategií z roku 2010. Zatímco cíle 

první jmenované byly hodně teroristicko-centrické, jako poražení terorismu, zabránění 

jeho  financování,  minimalizace  podmínek  pro  jeho  přetrvání  a  obrana  amerických 

občanů před terorismem,
18  

druhá ze zmíněných strategií již definovala za strategické 
 

cíle bezpečnost, ale také posílení diplomatických snah, šíření hodnot ve světě a rozvoj 
 

amerického hospodářství a společensko-technologického pokroku.
19

 

 
 

 

1.3 Vztah mezi EU a USA v boji proti terorismu po 9/11 
 

Jak vidno, tvorba různých nástrojů boje proti terorismu byla přítomná na obou 

stranách   Atlantiku,   a   jako  jeden   z nástrojů   posílení   boje  proti   terorismu   byla 

samozřejmě chápána i vzájemná spolupráce. Vzhledem k tomu, že je problematika boje 

proti terorismu komplexní záležitostí, jež vyžaduje aktivitu a konfrontaci daného 

fenoménu na mnoha úrovních, i spolupráce mezi subjekty v boji proti terorismu se stala 

mnohovrstevnou, využívající různé modely a odehrávající se na několika 

administrativních úrovních. Zatímco tak některé z oblastí spolupráce mezi EU a USA 

v boji  proti  terorismu  jsou  institucionalizované  a  právně  kodifikované,  jiné  se 
 

 
 
 

16 
ROSSENAU, William. US Counterterrorism Policy. s. 144. 

17 
ROSSENAU, William. s. 145. 

18 
National Strategy for Combatting Terrorism, 2003, s. 29 [online]. Dostupné z www: 

https://www.cia.gov/news-information/cia-the-war-on-terrorism/Counter_Terrorism_Strategy.pdf 
19 

Více na National Security Strategy. The White House. 2010 [online]. Dostupné z www: 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf

http://www.cia.gov/news-information/cia-the-war-on-terrorism/Counter_Terrorism_Strategy.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf
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odehrávají neformálně a ad hoc.
20 

Ještě před rokem 2001 poptávka po takové spolupráci 

přitom neexistovala a tak byla kooperace v boji proti terorismu mezi EU a USA téměř 

absentní. V transatlantickém prostoru se odehrávala především na bilaterální bázi mezi 

USA a jednotlivými evropskými státy. Právě události z 11. září poukázaly nejen „na 

potřebu rozvoje samotné spolupráce ve vnitřní transatlantické bezpečnosti, ale také na 

to, že je třeba, aby se spolupráce odehrávala na celoevropské úrovni“, tedy aby se 

spolupráce   centralizovala,  a  byla   přenesena   z jednotlivých   států   do   zastřešující 

Evropské unie.
21  

Před třinácti lety, v přímé návaznosti na útoky na WTC a Pentagon, 
 

tak Evropská unie udělala ze spolupráce bezpečnostních složek se Spojenými státy 

prioritu a transatlantické vztahy mezi EU a USA dostaly daleko dynamičtější podobu. 

Rozvíjet  se  začaly  celkem  v pěti  různých  oblastech,  a  to  v  policejní,  justiční, 

zpravodajské, v kontrolách na hranicích a letecké dopravě, a konečně také v boji proti 

financování terorismu, na nějž se tato práce zaměřuje. Ve všech oblastech začaly strany 

koordinovat své politiky, frekventovaněji a intenzivněji sdílet informace a stvrzovat 

mnohé dokumenty o vzájemné spolupráci.
22  

Pracovní skupiny vysokých představitelů 
 

USA a EU se od roku 2001 začaly scházet každých šest měsíců, ministři zahraničí, 

vnitřní bezpečnosti, spravedlnosti či financí členských států EU a USA pak od stejného 

roku pořádají minimálně jednou do roka společné zasedání.
23 

Vzhledem k prostorovému 

i tematickému omezení práce si nemohu dovolit podrobný rozbor celkové architektury 

spolupráce  v boji  proti  terorismu  mezi  USA  a  EU,  ve  stručnosti  proto  jen  shrnu 

kapitoly,  v nichž  probíhá  spolupráce,  a  kde  a  proč  se  vyskytují  překážky a  obtíže 

spojené s pozitivním rozvojem partnerských vztahů v boji proti terorismu. 
 
 

 
1.3.1 Policejní spolupráce 

 

V oblasti policejní spolupráce bylo dosaženo pokroku hned v prosinci 2001, kdy 

se USA po dlouholetých snahách podařilo uzavřít memorandum s Europolem, policejní 

agenturou Evropské unie, jež sice nemá exekutivní pravomoci k vedení vyšetřování a 

zatýkání,    ale    zabývá    se    analýzami    kriminality,    organizovaného    zločinu    a 

bezpečnostních    hrozeb.    Když    ředitel    Europolu    Jürgen    Storbeck    podepsal 
 
 

20 
WETZLING, Thorsten. What role for what rule of law in EU-US counterterrorism cooperation?. SWP 

Berlin. 2008, č. 29. s. 31. 
21 

REES, Wyn. Transatlantic Counter Terrorism Cooperation. The New Imperative. Oxon : Routledge, 
2006. s. 79. 
22

REES, Wyn. s. 80. 
23 

ARCHICK, Kristin. s. 524.
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s velvyslancem USA při Evropské unii dohodu o sdílení strategických a technických 

informací mezi Europolem a bezpečnostními složkami USA, jevil se budoucí rozvoj 

transatlantického partnerství pozitivně.
24  

Obě strany vyslaly k protějškům své zástupce 

a v Haagu byl vytvořen JIT, respektive Společný vyšetřovací tým
25

, jenž se podílel na 

vyšetřování   případů   mezinárodního   terorismu.   V roce   2002   byla   do   dohody 

inkorporována  i  výměna  osobních  dat  amerických  a  evropských  databází 

bezpečnostních  složek.  Transatlantická  spolupráce  v policejní  oblasti  byla  nicméně 

ztížena třemi faktory. Europol zaprvé spoléhá na informace, které mu poskytnou tajné 

nebo  bezpečnostní  služby  členských  států.  Neboť  evropské  státy  nejsou  většinou 

ochotné poskytovat velké množství svých tajných informací, jsou informační zdroje 

Europolu značně omezené. Progrese v know-how a rozšiřování databáze Europolu, co 

se boje proti terorismu týká, je tak velice pomalá. S tím souvisí další problém, kdy pro 

USA   je   daleko   efektivnější   pokračovat   v zaběhlé   a   flexibilní   spolupráci   s 

individuálními bezpečnostními  službami  členských  států  na  bilaterální  bázi.  Třetí 

příčinou, která spolupráci znesnadňuje, je rozšiřování EU, jež je na jednu stranu 

prospěšné,   protože   USA   mají   přístup   k čím   dál   obsáhlejší databázi   Europolu 

obohacované  o  informace  od nových  unijních  členů,  zároveň  však  díky  reciprocitě 

sdílení informací získávají nové členské státy EU přístup k citlivým informacím USA. 

Tato skutečnost vedla ke zpomalení interakce především v roce 2004, kdy EU přijala 

deset nových členských zemí. Ačkoliv je spolupráce mezi Europolem a bezpečnostními 

službami USA nejmarkantnější důkazem transatlantické spolupráce v policejní oblasti, 

limity v důvěře a efektivitě spolupráce jsou stále přítomny a komplikují tak hladký 

proces kooperace v boji proti terorismu.
26

 

 
 

 
1.3.2 Justiční spolupráce 

 

Další oblastí, v níž měly obě strany zájem koordinovat své aktivity, je justiční 

spolupráce, jejíž kontury se rýsovaly od roku 1998, kdy byl zahájen „justiční dialog“ 

mezi ministerstvem spravedlnosti USA a zástupci členů EU v jejím třetím pilíři. Pokud 

však USA a EU měly zájem na vytvoření konstruktivní spolupráce,“ musely se vyrovnat 
 
 
 

 
24 

Agreement Between the United States of America and the European Police Office [online], dostupné z 
www: https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/flags/united_states_of_america.pdf 
25 

V originále JIT, tedy Joint Investigation Team 
26 

REES, Wyn. s. 80-85.

http://www.europol.europa.eu/sites/default/files/flags/united_states_of_america.pdf
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se vzájemnou rozdílnou podobou právních systémů a justičních procesů“.
27  

Vzhledem 

k vysokému  stádiu  zapracovanosti  problematiky  boje  s terorismem  v trestně-právní 

struktuře v USA bylo nezbytné, aby se na podobnou úroveň dostaly i státy evropské. Od 

roku  2001  bylo  v koordinaci  justičních  záležitostí  ve  vztahu  k terorismu  dosaženo 

významného pokroku ve čtyřech tématech. Zaprvé v jednotné definici terorismu, která 

byla předpokladem k jakékoliv spolupráci v boji proti terorismu, a harmonizaci výše 

trestů udělovaných za účast ve zločinech spadající pod definici terorismu. Co se trestů 

týká, byly se EU a USA přitom schopny dohodnout pouze u dvou případů, a to v 

případě vedení teroristické organizace a jejího  financování.  Zadruhé bylo dosaženo 

vytvoření  jednotného Evropského zatykače, z čehož těžily USA především v otázce 

vydávání zločinců zapojených do terorismu ze zemí EU, jež bylo do té doby velice 

komplikovaným procesem.   Vedle Evropského zatykače byl vytvořen i celoevropský 

sbor  žalobců  soustředěných  v Eurojustu,  jehož  pravomocí  je  i  koordinace  trestních 

řízení  případů  majících  přesah  i  za  hranice  Evropské  unie.    Posledním  tématem 

v justiční  spolupráci  bylo  podepsání  Smlouvy  vzájemné  právní  pomoci  (MLAT
28

) 
 

v roce 2003, jejímž přinosem je například ujednání o množství a typech důkazů, jež 

mohou  EU  a  USA  při  mezinárodním  vyšetřování  sdílet,  či  zefektivnění  procesu 

vydávání  stíhaných  osob.  Od  roku  2010  vstoupilo  podpisem  v platnost  27  nových 

nástrojů,  dohod  a  protokolů  jako  doplňky  původní  MLAT,  jež  mají  dále  posílit 

transatlantickou   spolupráci   na   poli   justice.
29    

Ačkoliv   se   transatlantická   justiční 
 

spolupráce  rozvíjí  bez  nějakých  zásadních  potíží,  „filosofické  rozdíly  týkající  se 

právních věcí vedly komentátory a experty“ ke skepsi co do hmatatelné prospěšnosti 

justiční spolupráce mezi USA a EU. 
30    

I v této oblasti tak zůstávají mnozí legislativci 

v USA přesvědčeni, že je „daleko prospěšnější udržovat zaběhlé a flexibilnější vztahy 

s evropskými  zeměmi“  na  bilaterální  úrovni,  spíš  než  rozvíjet  spolupráci  s EU.
31

 

Stěžejní komplikací zůstává v dané oblasti především téma vydávání stíhaných osob. 

Státy EU například nemohou vydávat své občany do zemí, kde by jim hrozil trest smrti, 

či by vydaným osobám hrozilo porušování jejich práv, u čehož v případě USA panují 
 
 
 
 
 

27 
Ibidem. s. 86. 

28 
V originále Mutual Legal Assistance Treaty 

29 
US. Department of State, 2012 International Narcotics Control Strategy Report, Mar7, 2012 [online]. 

Dostupné z www: http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2012/vol2/184110.htm 
30 

REES, Wyn. S. 86. 
31 

Ibidem. s. 86-89.

http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2012/vol2/184110.htm
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mnohdy pochybnosti.
32  

V souvislosti s MLAT tak například USA souhlasily s tím, že 

vydané osoby nebudou čelit trestu smrti. 

 

 
 

1.3.3 Spolupráce zpravodajských služeb 
 

Spolupráce v oblasti zpravodajské aktivity, především co se sdílení informací 

získaných tajnými službami, a to prostřednictvím takzvané součinnosti styčných osob
33

, 

týká, probíhala, stejně jako většina z předešlých jmenovaných aktivit do roku 2001 

v téměř absolutní většině na úrovni „bilateralismu, spíš než multilateralismu“
34

. I zde 

však  dochází  po  roce  2001  v transatlantickém  prostoru  k  pokroku  v prohloubení 

zpravodajské spolupráce mezi USA a samotnou EU.   Právě multilateralizace dané 

spolupráce byla výzvou pro transatlantické vztahy, neboť je to právě „boj s terorismem, 

co   vyžaduje   sdílení   zpravodajských   informací   za   hranice   tradičního   modelu 

bilaterálních vztahů“
35

. Prvním náznakem snahy vytvořit evropský centrální 

zpravodajský úřad byl návrh Rakouska z roku 2004 na založení Evropské zpravodajské 

agentury, jež by shromažďovala a sdílela zpravodajské informace členských zemí EU 

týkající se podezřelých ze zločinů souvisejících s terorismem.
36  

Rakousko navrhovalo 

vytvoření agentury „strukturou stejné jako CIA, svými výstupy však podobné britské 

MI-5“.
37

Protože tento návrh „členské státy považovaly za příliš ambiciózní“
38

, bylo pod 

sekretariátem Evropské rady založeno Společné situační centrum (SitCen), které má za 

účel sbírat a analyzovat údaje týkající se teroristických hrozeb pro EU. V roce 2010 se 

pak unijní zpravodajské středisko SitCen stalo součástí Evropské služby pro vnější 

akci.
39    

Vytvoření  centrální  organizace,  která  koncentruje  zpravodajské  informace 

týkající se terorismu, ale i sdílení databází Europolu a Shengenského informačního 

systému,  umožnilo  Spojeným  státům  přístup  k masivnímu  množství  relevantních 

zpravodajských  informací.  Praktická  spolupráce  ve  sdílení  informací  byla  nicméně 

ztížena  rozdílnou  kulturou  co  do  nakládání  s informacemi.  Zatímco  „USA  udržují 
 
 

32 
WETZLING, Thorsten, s. 36-37. 

33 
ALDRICH, Richard. Intelligence and Security Cooperation, International Affairs, Vol. 80, No. 4., Jul 

2004, s. 734. 
34 

REES, Wyn. s. 90. 
35 

Ibidem. 
36 

Ibidem. 
37 

PLESCHINGER, Stefanie. Allied Against Terror: Transatlantic Intelligence Cooperation, Yale Journal of 
International Affairs, 2006, s. 62. 
38 

Ibidem. 
39 

Cross-border Research Association, EU SitCen, staženo z www: 
http://www.focusproject.eu/documents/14976/0/CBRA+analysis+of+EU+Situation+Centre

http://www.focusproject.eu/documents/14976/0/CBRA+analysis+of+EU+Situation+Centre
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centrálně  málo  informací  o  svých  občanech,  ale  jejich  přístup  k ochraně  dat  je 

uvolněnější, než ten evropský,“
40 

evropské státy disponují významným množstvím 

osobních dat a informací o svých občanech, s čímž se naopak pojí značná regulace 

nakládání s nimi. Tyto odlišnosti se samozřejmě promítly do velice opatrného podoby 

sdílení zpravodajských informací napříč transatlantickým prostorem.
41 

Na rozdílný 

přístup k ochraně osobních dat se dá dobře poukázat i v případě oblasti spolupráce 

v boji  proti  terorismu  rozvedeném  v kapitole  následující.  I  přes  tyto  obtíže  je 

transatlantická zpravodajská spolupráce hodnocena jako „excelentní“ 
42

. Předně se však 

stále odehrává na úrovni USA-jednotlivé členské státy EU.
43  

Pakliže k ní dochází na 

dvoustranné  platformě  USA-EU,  je  stále  zatížena  strachem  Unie  z nepatřičného 

nakládání s poskytovanými informacemi ze strany USA. 

 
 
 

1.3.4 Bezpečnost v letecké dopravě 
 

Další z kapitol transatlantické spolupráce v boji terorismu po roce 2001 se dotkla 

zvýšení bezpečnosti a kontroly v civilní přepravě a přeshraničních kontrol. Za tímto 

účelem podepsaly EU a USA v roce 2004 dohodu týkající se poskytování informací o 

pasažérech letů směřujících do USA (zkráceně PNR)
44

. Ta prohlubovala již existující 

dohodu smluvenou v roce 2002, zavazující poskytnout informace o cestujících 

americkým úřadům ještě před dosednutím letadla na území USA. Dohoda o poskytování 

informací o pasažérech ještě před odletem z roku 2004 byla nicméně v roce 2006 na 

základě  kritiky Evropského  parlamentu,  že  porušuje  práva  občanu  EU,  Evropským 

soudním  dvorem  anulována.
45   

V upravené  podobě,  jež  „redukovala  počet  sdílených 

informací o pasažérech z 34 na 19“
46

, byla dohoda podepsána hned v roce následujícím. 

V roce 2010 nicméně Evropský parlament odložil hlasování ohledně jejího přijetí a 

„vyzval Evropskou komisi, aby představila celosvětovou vnější PNR strategii“
47

, jež 

byla představena o několik měsíců později. V roce 2011 tak začalo nové vyjednávání 

mezi zástupci USA a EU (a Kanady a Austrálie) ohledně sdílení dat pasažérů cestujících 
 

 
40 

WEES, Ryn. s. 93. 
41 

Ibidem, s. 91-95. 
42 

Ibidem. S. 96. 
43 

PLESCHINGER, Stefanie. s. 55. 
44 

V originále Passanger Name Records Agreement 
45 

ARCHICK, Kirstin, s. 531. 
46 

MCNAMARA, Sally. The EU-U.S. Counterterrorism Relationship: An Agenda for Cooperation, 
Backgrounder, No. 2528, 8. 3. 2011, s. 6. 
47 

ARCHICK, Kirstin. s. 531.
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do USA, jež skončilo úspěšným podepsáním dohody vstoupivší v platnost v roce 2012. 

Zatímco podle zástupce tajemníka ministerstva národní bezpečnosti USA Davida 

Heymana „využily Spojené státy data poskytnutá na základě PNR dohody mezi lety 

2008 a 2009 úspěšně ve více jak 3 tisíc případech“
48

, dle vyjádření EU poskytuje PNR 
 

dohoda „efektivní nástroj pro boj se závažnými případy mezinárodního zločinu a 

terorismu“
49

. Na základě těchto vyjádření je zřejmá účinnost tohoto instrumentu ve 

spolupráci v boji proti terorismu, téměř desetiletá snaha dojít ke shodě ve vzájemně 

akceptovatelném množství a podobě sdílení informací nicméně svědčí o 

nepřehlédnutelných problémech, jimž spolupráce EU a USA v boji proti terorismu čelí. 

V současné podobě dohody PNR mají USA právo zadržovat data o pasažérech po dobu 

15 let, zatímco například Austrálie má stejné právo pouze po dobu pěti a půl roku. 

Protože délka uchování osobních informací připadá některým členům Evropského 

parlamentu nepřiměřená, dá se očekávat, že ještě dojde ke změně, či alespoň návrhu na 

změnu ve znění dohody.
50 

Kromě výměny informací o pasažérech vedla transatlantická 

spolupráce v boji proti  terorismu zaměřená na bezpečnost v letecké dopravě také k 

formulaci deklarace Mezinárodní organizace civilního letectví týkající se bezpečnosti 

v letectví, již iniciovaly v roce 2010 EU a USA.
51  

Už v roce 2004 pak byla podepsána 

dohoda o výměně informací mezi EU a USA týkajících se bezpečnostních technologií 

v letecké dopravě.
52

 

 

 
 

1.3.5 Transatlantická spolupráce v obecné rovině 
 

Z výše uvedených skutečností není těžké vyvodit, že spolupráce mezi EU a USA 

v boji  proti  terorismu  se  vyznačuje  „konfrontací,  stejně  jako  kooperací“
53

.  USA  a 

evropské  státy  reprezentované  Evropskou  unií  sice  „jsou  oddány  rozvoji  bližší 

spolupráce  v oblasti   boji   proti  terorismu,   policejních   sil,   hraničních   kontrol   či 

bezpečnosti dopravy,“
54  

přesto „si nerozumí v základních tématech, včetně podstaty 

hrozby  terorismu,  nejlepších  metod,  jak  se  s danou  hrozbou  potýkat,  a  příčin 
 

 
 
 

48 
MCNAMARA, Sally. s. 7. 

49 
EU-US Agreements: Commission reports on TFTP and PNR. Europa.Eu. 27.11.2013. Dostupné z www: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1160_en.htm 
50 

ARCHICK, Kristin. s. 533. 
51 

Ibidem, s. 536. 
52 

Ibidem, s. 537. 
53 

MCNAMARA, Sally. s. 1. 
54 

ARCHICK, Kristin. s. 541.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1160_en.htm
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terorismu“
55

. Protože „USA a Evropa čelí jiné hrozbě ze strany islámského terorismu, 

mají odlišné pojetí o společné hrozbě, a disponují rozdílnými nástroji ve svém arzenálu, 

jak s terorismem bojovat, není překvapivé, že na terorismus i jinak reagují“
56

. Zatímco 

například USA chápe terorismus jako „existenční hrozbu pro svou bezpečnost (…), EU 

vidí terorismus jako problém vnitřní bezpečnosti, vůči němuž by měly být použity 

adekvátní policejní metody“
57

. Transatlantická spolupráce v boji proti terorismu je tak 

v současnosti  vystavena  dilematu,  jestli se má orientovat  „na principy respektování 

zákonů, nebo by měl být dán větší důraz na konkrétní prvky ochrany obyvatel a s tím 

související naplňování potřeb bezpečnostní politiky“
58

, které by se mohly od principů 

striktního  dodržování  zákonnosti  někdy  vzdalovat.  Evropské  státy  sice  respektují 

způsob a metody užívané Spojenými státy v boji proti terorismu, co se týká témat jako 

ochrana dat, ochrana lidských a občanských práv, vydávání stíhaných a podezřelých 

osob či důvěra ve výměně zpravodajských informací, existují mezi oběma stranami 

značné rozdíly.
59 

I tak se období po roce 2001 nese ve znamení „rozvoje nových vzorců 

spolupráce mezi EU a USA, které zajistily přidanou hodnotu v oblastech, kde sotva 

nějaká   v minulosti   existovala“
60

.   Boj   s terorismem,   díky   kterému   vzniklo   pod 

Evropskou unií několik zásadních institucí jako Europol, Eurojust nebo Evropský 

zatykač, sice zvýšil schopnost a vůli Evropské unie a USA vzájemně spolupracovat, 

přesto zůstávají rozdílné kulturní hodnoty a zkušenosti na obou březích Atlantiku 

důvodem, proč se transatlantická spolupráce v boji proti terorismu nedá považovat za 

dokonalou či bezchybnou. 

 

 
 

2. Financování terorismu 
 

Jak bylo uvedeno na počátku práce, financování terorismu chápu jako „finanční 

podporu  terorismu,  nebo  těch,  kdo  ho  podporují,  plánují,  nebo  jsou  v něm  jinak 

zapojení“.  Účelem  této  kapitoly  tak  bude  popsat  základní  způsoby,  jak  k finanční 

podpoře terorismu dochází, a to proto, aby bylo snazší pochopit účelnost a patřičnost 
 
 

55 
SHAPIRO, Jeremy, BYMAN, Daniel. Bridging the Transatlantic Counterterrorism Gap, The Washington 

Quaterly. 2006, roč. 29, č. 4. s. 34. 
56 

SHAPIRO and BYMAN. s. 35. 
57 

BENDIEK, Annegret. Transatlantic Cooperation in the Fight against Terrorism. V JORGENSEN, Knud 
Erik, Routledge Handbook on the European Union and International Institutions : Performance, Policy, 
Power. London [etc.] : Routledge, 2013. S. 445. 
58 

Ibidem. 
59 

Ibidem, s. 446. 
60 

REES, Rees. s. 102.
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využívaných nástrojů a zaváděných kroků ze strany USA a Evropské unie, případně 

celého  mezinárodního  společenství,  v boji  proti  němu.  V souvislosti  s tím  se  také 

zaměřím na propojení organizovaného zločinu a terorismu v oblasti financování operací 

druhé ze skupin. Následně také rozeberu mnohdy kritizovanou a zpochybňovanou 

spojitost mezi financováním terorismu a praním špinavých peněz, od níž se odvíjí jedna 

ze strategií boje proti financování terorismu. Díky nastínění těchto základních 

východisek  v souvislosti  s financováním  terorismu  bude  snazší  podrobit  následně 

architekturu  boje  proti  financování  terorismu  v transatlantickém  prostoru  kritické 

analýze a vyvodit z ní patřičné závěry. 

Ještě než přikročím k rozboru metod a nástrojů, prostřednictvím kterých teroristické 

skupiny financují sebe a své aktivity, je nezbytné zdůraznit základní charakter 

financování terorismu, a to, že v obecném hledisku se nejedná o finančně nákladnou 

aktivitu,  alespoň  v relativním  poměru  škody  a  efektu,  jež  útok  způsobí.  Nejdražší 

z dosud zaznamenaných teroristických útoků byl právě útok z 11. září 2001, který vyšel 

Al Káidu přibližně na 400 až 500 tisíc dolarů. Většina z této částky byla využita na 

letecký výcvik a náklady na život (ubytování, životní potřeby a dopravu v USA) do 

útoku zapojených teroristů v USA a jinde ve světě.
61  

Ačkoliv je kvantifikace pro stát 
 

z útoku vyplývajících nákladů složitá, odhaduje se, že USA v návaznosti na dané útoky 
 

utratily 3,3 bilionů dolarů. USA tedy za každý utracený dolar ze strany Al Káidy vydaly 
 

7 milionů dolarů.
62  

„Poměr mezi náklady a přínosy je proti nám! Naše náklady jsou 

v řádech  miliard,  zatímco náklady teroristů  v řádech  milionů,“ komentoval  finanční 

nenáročnost   a   výhodnost   aktivit   teroristů   bývalý  ministr   obrany   USA   Donald 

Rumsfeld.
63   

Útok  z 11.  září  je  navíc  považován  za  nejdražší  v historii  terorismu  a 

daleko překračuje náklady na jiné významné teroristické útoky. Realizace útoku na 

madridské  vlaky  v roce  2004  vyšla  podle  španělských  úřadů  pachatele  na  60  tisíc 

dolarů, podobně jako útoky na ambasády USA v Tanzanii a Keni z roku 1998, za jejichž 

naplánování a realizaci utratila Al Káida 50 tisíc dolarů.
64  

Celkové náklady útok na 

dopravní prostředky v Londýně v roce 2005 pak dle oficiální vyšetřující zprávy bylo 
 

 
 

61 
ROTH, John; GREENBURG, Douglas; WILLE, Serena. Monograph on Terrorist Financing, National 

Comission on Terrorist Attacks Upon the United States, s. 3. 
62 

CARTER, Shan, COX, Amanda. One 9/11 Tally: 3.3 Trillion dollars, The New York Times, September 8, 
2011. Dostupné na:  http://www.nytimes.com/interactive/2011/09/08/us/sept-11-reckoning/cost- 
graphic.html?_r=0 
63 

RUMSFELD, Donald. Memo to General Dick Myers, Paul Wolfowitz, Pete Pace and Doug Feith. USA 
TODAY. 16.10. 2003. 
64 

BIERSTAKER, Thomas; ECKERT, Sue. s.6.

http://www.nytimes.com/interactive/2011/09/08/us/sept-11-reckoning/cost-graphic.html?_r=0
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pouhých  15  tisíc  dolarů.  Z nich  byly hrazeny  „cesty útočníků  do  zahraničí,  nákup 

materiálu na výrobu bomb, pronájem budovy, zapůjčení vozidla a cesty uvnitř Velké 

Británie“.
65

 

Z vyložené skutečnosti vyplývá, že o co jednodušší je pro teroristy sehnat finance na 

realizaci teroristického útoku, o to obtížnější je pro bezpečnostní složky země jim v tom 

zabránit. I proto je boj s financováním terorismu pouze jednou z metod, jak státy čelí 

teroristické   hrozbě.   Identifikace   teroristů   a   jejich   sympatizantů   prostřednictvím 

sledování finančních toků sice je „zvláště silným nástrojem v boji proti teroristickým 

skupinám“
66

a „nalezení, zmrazení a zabavení majetku je absolutně stěžejní“
67 

neboť „na 

každém  dolaru  ve  snaze  zbránit  teroristickému  útoku  záleží“
68

,  nízké  náklady  na 
 

realizaci teroristického útoku nicméně vedou mnohé odborníky ke skepsi ohledně 

účinnosti užívaných nástrojů boje s financováním terorismu, kdy teroristické útoky jsou 

tak  levné,  že  prostředky  v boji  proti  financování,  jako  například  „účinné  zmrazení 

finančních prostředků teroristických skupin, jsou neskutečně zoufalým úkolem“.
69

 

 

 
 

2.1. Metody financování terorismu a teroristických skupin 
 

Financování terorismu se obvykle rozděluje na dvě rozdílné sféry účelu využití 

financí, a to zaprvé na financování operací, zadruhé na financování životaschopnosti 

samotné  organizace,  pod  co  spadají  výplaty pro  členy teroristických  skupin,  jejich 

rekrutování,  výcvik,  indoktrinace,  propaganda  a  jiné  oblasti,  které  přímo  nesouvisí 

s plánováním teroristických útoků.
70  

Například Al Káida údajně na samotné operace 
 

využívá pouze 10 procent svých příjmů, zbytek tvoří administrativní náklady na 

spravování organizace a udržování kontaktů mezi mezinárodními buňkami. Pokud se 

rozlišuje mezi těmito dvěma druhy transakcí, je očividné, že právě financování 

samotných operací, jež zahrnuje výdaje za ubytování, stravu, dopravu, komunikaci či 

nákup materiálu využitelného k útoku, se děje v „před-kriminální fázi“, a pokud s ním 

není v některé předchozí fázi spojeno praní špinavých peněz, tedy legalizace výnosu 
 
 
 

 
65 

Ibidem, s. 7 
66 

ROTH, John. Monograph on Terrorist Financing, s. 2. 
67 

BIERSTAKER, Thomas, Eckert, Sue. s 7. 
68 

Ibidem. 
69 

Ibidem. 
70 

FLORISTEANU, Elena. Economic-Financial Deliquency: Financing Source of Terrorism. Buletin Scientific. 
Vol. 28, No. 2, 2009, s. 45.
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z trestné činnosti, jedná se v praxi o aktivitu plně zákonnou.
71  

I z toho důvodu je „tyto 

finanční toky extrémně náročné odhalit, pokud bezpečnostní služby nedisponují dalšími 

indikátory, jako například identitou subjektu, jenž platbu uskutečnil“.
72

 

Způsobů, jakými si teroristické skupiny obstarávají finance a prostředky na svou 

činnost, je několik, lépe řečeno mnoho. Co do zdrojů financování teroristických skupin 

se  dá  rozlišovat  sedm  základních  skupin:  1)  ze  strany  státu,  2)  legální  obchodní 

aktivitou, 3) nelegální činností, 4) zneužíváním charitativních příspěvků, 5) 

prostřednictvím neformálních peněžních převodů (tzv. hawaly), 6) příspěvky ze strany 

nestátních donorů, 7) krádeží a korupcí.
73  

Poslední dvě jmenované, tedy krádeže a 

korupce,  se  nicméně  dají  zařadit  pod  oblast  zdrojů  z ilegální  činnosti,  pod  které 

normálně spadají například únosy, vydírání, obchod s drogami, bílým masem, zbraněmi 

a   jiné   sféry,   v nichž   se   skupiny   organizovaného   zločinu   standardně   angažují. 

Teroristické skupiny samozřejmě tyto příjmové kanály diverzifikují a navzájem 

kombinují. Z analytického hlediska, a zároveň při tvorbě strategie boje proti financování 

terorismu, je tak důležité, mezi těmito kategoriemi rozlišovat, aby bylo možné proti 

specifickým případům užívat adekvátní reakce ze strany tajných služeb, bezpečnostních 

složek,  justice  a  legislativních  orgánů  země.  Zvláštní  pozici  v dané  problematice 

zaujímají hawaly, neboť nejsou ani tak zdrojem financí, jako spíš kanálem, jakým si 

teroristické skupiny zajišťují bezpečný převod financí získaných výše uvedenými 

způsoby.  Hawaly,  tedy  neformální  systémy  finančních  převodů,  vznikly  původně 

v regionu  Indie  a  Číny,  ale  jejich  využívání  se  postupně  rozšířilo  i  do  ostatních 

zeměpisných   šířek   a   nyní   dominují   jako   způsob   převodu   financí   nebo   zboží 

v jihovýchodní Asii a na Blízkém východě.
74 

Jejich typickým charakterem je, že finance 
 

nebo  zboží  jsou  převáděny  skrz  prostředníky,  tzv.  hawaladary,  aniž  by  došlo 

k faktickému  pohybu  peněz  nebo  zboží.  Neformálnost  těchto  převodů  založená  na 

dobrém slovu má za důsledek, že „převody financí nebo jiných předmětů nezanechávají 

za  transakcemi  jakékoliv  stopy“
75

,  díky  čemuž  je  „objevení  financování  terorismu 
 

 
 
 
 
 

71 
CUNNAN, Anne L., Th Fight against Terrorist Financing, Political Science Quarterly, Vol 121., No. 4., p. 

570. 
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nesmírně  obtížným  úkolem,  obtížnějším  dokonce  než  prevence  praní  špinavých 

peněz“
76

. 

Kromě  metod  získávání  finančních  prostředků  a  jejich  následného  transferu  se 

v oblasti financování terorismu rozlišuje ještě třetí relevantní kategorie, jíž je ukládání 

financí. Za účelem výdělku, transferu peněz a jejich uschování využívají teroristické 

skupiny velice často takzvané alternativní finanční mechanismy, z nichž některé mohou 

splňovat všechny tři úlohy dohromady. Zdrojem příjmů teroristických organizací je tak 

pašování či obchod s drogami, se zbraněmi, s tabákem nebo s diamanty. Libanonská 

teroristická  organizace  Hizballáh
77   

si  například  mezi  lety  1996  a  2000  vydělala 
 

prodejem cigaret v USA 1,5 milionu dolarů.
78 

Vydělávat mohou teroristické organizace 

také prostřednictvím charit, z nichž těžila například Al Káida, jež odkláněním financí 

z islámských  charit  získávala  pravidelně  prostředky  dosahující  výše  až  30  milionů 

dolarů  ročně.
79   

Další  kriminální  aktivitou  sloužící  k zajištění  příjmu  teroristických 

organizací jsou únosy a následné vyplácení výkupného, čehož často využívají například 

západoafrické teroristické skupiny Boko Haram či Ansaru.
80 

Za účelem převodu 

získaných financí využívají teroristické skupiny nejen neformální finanční systémy, ale 

právě i charity, hotovost, nebo svůj majetek transferují prostřednictvím nerostných 

surovin, především pak zlata a diamantů. Diamanty a zlato pak využívají i k uschování 

svého  bohatství,  jež  si  také  často  schraňují  přímo  v hotovosti.
81    

Vzhledem  ke 

skutečnosti,  že  způsob  získávání  majetku  ze  strany  teroristických  skupin  má  často 

přesah i do aktivit typických pro skupiny organizovaného zločinu, jsou tyto dva 

fenomény v poslední době v akademické obci navzájem propojovány. 

 

 
 

2.2.       Propojení organizovaného zločinu a terorismu 
 

Mezi organizovaným zločinem a terorismem existuje zásadní charakterový rozdíl 

v oblasti odlišných motivů aktivity, kdy generace finančního či materiálního zisku je 

nejvyšší motivací přítomnou ve fenoménu organizovaného zločinu. Politické cíle jsou 
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naopak charakteristické pro hlavní účel aktivity aktérů terorismu.
82 

Ačkoliv se tak jedná 

o dva rozdílné fenomény s odlišnou počáteční  motivací, už od 90. let začaly mezi 

oběma skupinami díky měnícím se okolnostem působení terorismu vznikat operační a 

organizační podobnosti.
83 

Po konci studené války totiž začal pomalu mizet státem 

podporovaný terorismus a potřeba využívání nových, zločineckých metod za účelem 

zajištění  si  finančních  prostředků  nezbytných  k fungování  přispěla  k postupnému 

sbližování mezi oběma světy. Jak je naznačeno, pakliže se hovoří o propojení mezi 

organizovaným  zločinem  a  terorismem,  jedná  se  často  o  „přímé  využívání  zločinu 

teroristickými skupinami jako zdroj financování – například obchod s drogami nebo 

podvody s platebními kartami“.
84

 

V propojení  organizovaného  zločinu  a  terorismu  se  však,  kromě  vzájemného 

osvojení si specifických operačních technik a chování, může samozřejmě jednat i o 

samotnou interakci a formování aliancí mezi organizovaným zločinem a terorismem. 

V této souvislosti byla vytvořena konvergenční linie, jež popisuje, na jakých úrovních 

se vztahy mezi organizovaným zločinem a terorismem vyvíjí. Na jednom konci dané 

přímky je organizovaný zločin, jenž v první fázi může za účelem vlastního prospěchu 

tvořit aliance s teroristickými skupinami, v druhé fázi začnou skupiny organizovaného 

zločinu samy užívat teroristických taktik ve svých operacích. Ve třetí fázi pak dochází 

ke konvergenci, kdy se původní motivy mění, v případě organizovaného zločinu tak 

dochází  k přivlastnění  si  politických  záměrů  činnosti.  Z druhé  strany  přímky  se 

dynamika  vztahu  vyvíjí  stejně.  Zatímco  v první  fázi  můžou  teroristické  organizace 

vytvářet  aliance  s organizovanými  skupinami,  v druhém  si  ve  svých  aktivitách  a 

operacích osvojí využívání kriminálních aktivit, aby se ve třetím stupni ve fázi 

konvergence vzdaly svých politických cílů a uchýlily se k takzvanému komerčnímu 

terorismu, tedy páchání terorismu za účelem finančního profitu. 

Skupiny se na této přímce mohou pohybovat v obou směrech i různou rychlostí. 

Fáze vytváření aliancí je v oblasti financování terorismu nebezpečná z toho důvodu, že 

k ní dochází například za účelem sdílení know-how skupin organizovaného zločinu a 

terorismu, ať už v padělání a pašování zboží, či praní špinavých peněz, v čemž má 

organizovaný zločin daleko větší zkušenost než terorismus. Jak bylo zmíněno, u fáze 
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osvojování si operačních metod dochází k samostatnému využívání taktiky opačného 

fenoménu. Teroristické skupiny tak samy začínají využívat kriminálních metod a 

způsobů  k  dosažení finančního  zisku,  „neboť  to  je  nejpragmatičtější  způsob,  jak  si 

zajistit  finance  pro  své  budoucí  operace“.
85   

Kromě  v předešlé  kapitole  zmíněných 

způsobů je velice častou kriminální aktivitou teroristů padělání zboží, finanční podvody, 

pašování bílého masa a nezákonný obchod s drogami, díky němuž získávaly finanční 

příjmy kolumbijská FARC, španělská ETA i turecká PKK.
86  

Samotná Al Káida měla 

značný výnos z pašování drog z Afghánistánu směrem do Ruska, na němž mimo jiné 

spolupracovala  právě  s ruským  kriminálním  prostředím.
87   

Od  devadesátých  let  má 

finanční  profit  z obchodu  s drogami  i  libanonský  Hizballáh,  jenž  údajně  ovládá 

laboratoře  na  výroku  kokainu  a  heroinu  v Libanonu.
88   

Právě  Hizballáh  je  jednou 

z hlavních   teroristických   organizací,   jež   si   vytvořila   blízké   vazby   na   skupiny 

organizovaného  zločinu  působící  v Latinské  Americké,  především  na  hranici  mezi 

Paraguayí, Argentinou a Brazílií, kde jenom za rok 2000 čítala hodnota praní špinavých 

peněz  až  12  miliard  dolarů.  Na  účty  Hizballáhu  a  dalších  teroristických  skupin 

z Blízkého   východu   údajně   jenom   z této   oblasti   plynulo   kolem   čtvrt   miliardy 

amerických dolarů ročně.
89  

Právě proto, že mají teroristické skupiny tendenci vytvářet 

vzájemně  prospěšné  aliance  s organizovaným  zločinem  a  samy  si  při  generaci 

finančního  zisku  osvojují  modus  operandi  typický  pro  organizovaný  zločin,  je 

nezbytným předpokladem úspěšného boje proti financování terorismu dostatečná 

pozornost  věnovaná  jak  samotné  skutečnosti,  že  k danému  propojení  dochází,  tak 

patřičným nástrojům eliminující organizovaný zločin. Přestože někteří propojení mezi 

organizovaným  zločinem  a  terorismem  popírají,  „neboť  existuje  pouze  v myslích 

policejních  důstojníků“
90

, podle informací  oddělení  pro  boj  s terorismem  londýnské 

policie jsou dokonce dvě třetiny skupin aktivních v organizovaném zločinu ve Velké 

Británii napojené na nějakou formu terorismu nebo teroristických skupin.
91
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2.3.       Praní špinavých peněz 
 

Ze skutečnosti, že se terorismus stává nezávislým na financování ze strany státu, 

díky čemuž si musí hledat alternativní zdroje financování a roste jeho propojení se 

zločinem,  vyplývá  jedna  významná  skutečnost.  Přesto,  že  mezi  oběma  fenomény 

existují odlišnosti, vzrůstá v současnosti i vztah mezi financováním terorismu a praním 

špinavých peněz.
92  

Zatímco organizovaný zločin z podstaty svého charakteru generuje 
 

své  zisky  nezákonným  způsobem,  kvůli  čemuž  se  uchyluje  k následnému  „praní“ 

výtěžků ze zločinných aktivit, „financování terorismu často aktivitu praní špinavých 

peněž   nezahrnuje,   neboť   jeho   finance   mohou   být   naprosto   čistě“
93

,   přičemž 

„špinavými“ se stávají až v případě, jsou-li využity ke spáchání teroristického útoku. 

Pokud ale teroristické organizace získají finanční prostředky například od soukromých 

donorů,  charit  či  islámských  nadací,  nemají  teroristé  potřebu  vypouštět  finance  do 

oběhu jakýmkoliv sofistikovaným způsobem, jenž by se snažil původ peněz utajit.
94

 

Zásadní   rozdíl   tedy  tkví   v zákonitě   špinavém   charakteru   financí   generovaných 

organizovaným zločinem, a potenciálně špinavém charakteru financí souvisejících s 

financováním terorismu. Právě rostoucí množství financí získaných teroristickými 

skupinami    prostřednictvím    kriminální    činnosti    vede    k vzájemnému překrývání 

financování terorismu a praní špinavých peněz. I přes to, dle průzkumu z roku 2003, 

zaznamenalo z 39 dotazovaných zemí spojitost mezi terorismem a praním špinavých 

peněz pouze 19 zemí, mezi nimi Německo, Itálie, Velká Británie, Saudská Arábie či 

Švýcarsko. Naopak například Libanon, Dánsko, Ukrajina nebo Austrálie spojitost mezi 

oběma  fenomény  ve  svých  vyšetřováních  nezaregistrovaly.
95    

To  nicméně  nijak 
 

nevyvrací  skutečnost,  že k využívání  techniky praní  špinavých  peněz  teroristickými 

organizacemi nedochází, což také potvrzují závěry Agentura OSN pro drogy a zločin.
96

 

Podle FATF se k praní špinavých peněz uchylují oba fenomény rovnocenně, neboť 
 

v organizovaném zločinu i terorismu existuje stejné snaha skrýt finance před státní 
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kontrolou. Zatímco jedni se snaží ukrýt původ financí, druzí chtějí zamaskovat účel 

jejich využití.
97

 

Neboť je však spojitost prokázaná, je tento jev validním analytickým předmětem při 

zkoumání fenoménu praní špinavých peněz a terorismu. Praní špinavých peněz spočívá 

na převod finančního výnosu z nezákonné činnosti do legálního finančního prostředí., 

k čemuž se využívá metoda „výbuchu hvězdy“.
98  

Organizace v daném případě uloží 

špinavé peníze do finančního ústavu se zadáním, aby byl vklad po malých částech 

rozeslán na konkrétní účty v desítkách dalších bank a finančních institucí v zámoří i na 

stejném kontinentě. To zajistí, že způsob zpětného rozkrytí spojení je velice 

komplikovaný,  a  to  především  proto,  že  vyžádání  si  přístupu  na  soukromé  účty 

v několika jurisdikcích je časově náročný proces.
99  

Další výhodou při praní špinavých 

peněz je relativní anonymita a nedůsledná regulace globálního finančního systému, což 

ulehčuje transfery peněz bez velkého ohrožení rozkrytí původu a účelu financí.
100 

Proto, 

aby byl boj s financováním terorismu efektivní, musí se brát skutečnost o propojení 

mezi terorismem a organizovaným zločinem, stejně jako mezi financování terorismu a 

praním špinavých peněz seriózně. Díky skutečnosti, že terorismus a praní špinavých 

peněz užívají podobných principů, však stojí množství nástrojů boje proti financování 

terorismu na daleko déle existujících metodách boje s praním špinavých peněz. 

 

 
 

3. Boj s financováním terorismu na mezinárodním poli 
 

Ještě  než  se  ve  své  práci  zaměřím  na  rozbor  jednotlivých  politik  boje 

s financováním terorismu na obou stranách Atlantiku, je nezbytné analyzovat, jakým 

způsobem daný boj probíhá na globální scéně. Zaprvé, aby byla usnadněna konfrontace 

unijní a americké politiky s globálním kontextem, zadruhé pak proto, že se mnoho 

opatření  odvíjí  právě  od  nastavení  systému  na  celosvětové  úrovni.  I  proto  je  tak 

nezbytné znát komplexnost problematiky na o stupeň vyšší, globální úrovni, jejíž 

podmnožinou je centrální zaměření dané bakalářské  práce. Analyzovat  mezinárodní 

spolupráci a mezinárodní iniciativy boje proti financování terorismu je vhodné také 

proto, že součástí vymezené tematické oblasti této práce je právě i kooperace mezi 

oběma zkoumanými stranami, tedy EU a USA. 
 

 
 

97 
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S aktivitou na mezinárodním poli jak v boji proti terorismu obecně, tak v boji 

proti  financování  terorismu  specificky,  to  před  rokem  2001  bylo  stejné,  jako  v již 

rozebíraných  oblastech  v EU  a  USA.  Neexistovaly  výrazné  snahy  globální  úsilí 

koordinovat, mezinárodní přesah problematiky terorismu konfrontovat globální 

sjednocenou odpovědí, či jakkoliv adekvátně reagovat na mnoho-úrovňovou komplexitu 

terorismu.
101      

Jednou  z platforem,  kde  celosvětové  společenství  řešilo  problematiku 
 

financování terorismu, byla po 11. září 2001 samozřejmě OSN. Stěžejní je v daném 

kontextu rezoluce 1373 Rady bezpečnosti OSN, na jejímž základě jsou všechny státy 

povinné zabránit jakékoliv formě financování teroristických skupin či jejich 

podporovatelů, sdílet informace o plánech a aktivitách teroristických skupin a zároveň 

mají   zakázáno   poskytovat   teroristickým   skupinám   na   svém   území   útočiště.
102

 

Prostřednictvím individuálních rezolucí Rady bezpečnosti OSN bylo ošetřeno zmražení 
 

financí a majetku Al Káidy a Tálibánu. Platnost a účinnost všech tří rezolucí se každý 

rok novou rezolucí obnovuje.
103

 

V návaznosti  na tyto  rezoluce ustavila OSN  speciální  komisy,  jež  se začala 

zabývat  sestavováním  seznamu  lidí  a  skupin,  jimž  by  měl  být  také  na  základě 

zmíněných  přijatých  rezolucí  zmražen  majetek.  Jen  do  roku  2002  se  tak  podařilo 

globálně zmrazit majetek v hodnotě 104 milionů dolarů.
104  

Paralelně s rezolucí 1373 

byla také vytvořena pod hlavičkou OSN Komise pro boj s terorismem (CTC
105

), jejímž 

úkolem bylo pomáhat státům se sestavováním zpráv o legislativních krocích vedoucích 

k implementací opatření rezoluce 1373 na národní úrovni, a tyto zprávy, jichž bylo do 

roku 2007 odevzdáno přes 700, následně shromažďovat a dále s nimi pracovat. CTC 

prakticky sloužila jako asistenční orgán při vytváření právní úpravy a administrativních 

mechanismů pro boj s financováním terorismu v členských zemích OSN.
106  

Do roku 

2003 požádalo o pomoc s vybudováním patřičných úřadů 160 států. Nejvíce žádostí 
 

směřovalo na asistenci s fomulací anti-teroristických zákonů a vytvoření regulačních 
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opatření ve finančním a bankovním sektoru, což demonstruje, že specificky opatření pro 

boj  s financováním  terorismu  jsou  velice  komplexní  a  složité  na  jejich  správnou 

implementaci.   V roce   2004   bylo   ještě   založeno   Výkonné   ředitelství   pro   boj 

s terorismem (CTED
107

) dohlížející na implementaci závazných nařízení vyplývajících 

z rezoluce  RB  OSN  1373.  Jeho  mandát  se  prostřednictvím  rezolucí  RB  OSN  také 

pravidelně prodlužuje.
108 

Dalšími dokumenty OSN zabývajícími se, byť nepřímo, 

problematikou financování terorismu jsou Konvence OSN pro boj s korupcí
109  

z roku 

2005 a Konvence OSN proti mezinárodnímu organizovanému zločinu z roku 2003
110

. 
 

Obě rezoluce uzavírají, že by se praní špinavých peněz nemělo vztahovat pouze na 

problematiku pašování drog, ale i na ostatní závažné zločiny, včetně financování 

terorismu. Ačkoliv obě konvence vyzývají členské státy OSN k vytvoření finančně- 

analytických úřadů, jako takové jsou pro členské státy nezávazné a jejich význam je 

spíše deklaratorní. 

Globální iniciativa boje proti financování terorismu disponuje kromě aktivity na 

půdě OSN ještě paralelním rámcem zaměřujícím se primárně na problematiku praní 

špinavých peněz a mezinárodního zločinu, jímž je Skupina pro finanční akci (dále už 

jen FATF
111

) založená na zasedání skupiny G7 v roce 1989. Jak je vysvětleno výše, oba 

fenomény  spolu  blízce  souvisí,  a  proto  se  i  tato  iniciativa  stala  po  roce  2001 

formativním  prvkem  v boji  proti  financování  terorismu.  I  úkolem  FATF,  jakožto 

mezivládního uskupení, je dohlížet na implementaci „právních, regulačních a 

operativních nástrojů“. Jako podklad mu ale slouží seznam doporučení, které si 

formuloval roku 1990 samotný FATF, jenž tak nefunguje pouze jako dozorující či 

kontrolní orgán, ale i jako tvůrčí těleso. Základní rámec tvořilo do roku 2001 „Čtyřicet 

doporučení  pro  boj  s praním  špinavých  peněz“,  které  byly  nejdříve  v daný  rok 

obohaceny o osm, o pár let později o celkem „Devět speciálních doporučení pro boj 

s financováním   terorismu“.
112     

V kontextu   boje   s financováním   terorismu   jsou 

nejzásadnějšími  doporučeními  Speciální  doporučení  II  kriminalizující  financování 
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terorismu a praní špinavých peněz a Speciální doporučení III, jež „doporučuje zavedení 

nástrojů, díky kterým budou moct země okamžitě zmrazit finance a majetek těch, kteří 

financují terorismus a teroristické organizace“
113

. Ačkoliv snaha implementovat 

formulované doporučení FATF existuje už více jak dvacet let a do iniciativy se zapojilo 

víc jak 180 zemí, neustále existují na národní i mezinárodní úrovni limity a potíže 

bránící bezproblémové aplikaci všech doporučení do národních jurisdikcí a 

mezinárodních standardů.
114  

Mezi identifikované selhání v některých zemích se řadí 

1)nedostatek   celoplošné   a   univerzální   kriminalizace   praní   špinavých   peněž   a 

financování  terorismu,  2)  přetrvávající  existence  finančních  institucí  operujících  se 

„zákony  o  utajení“
115

,  3)  nekompetentnost  a  nedostatek  vyšetřovacích  pravomocí 
 

finančně-analytických úřadů, 4) nedostatečné sdílení informací a poskytování vzájemné 

právní pomoci napříč zeměmi a konečně 5) často nedostatečné pravomoci finančních 

regulátorů.
116

 

Nedílnou součástí architektury organizací a mezinárodních iniciativ v boji proti 

praní špinavých peněz a financování terorismu představuj i dvě entity, a to Skupina 

Wolfsberg a Skupina Egmont. Skupina Egmont je neformálním uskupením celkem 139 

národních finančně analytických útvarů, které se prostřednictvím pravidelných setkání 

snaží podpořit rozvoj vztahů, sdílení informací, předávání zkušeností a poskytování 

výcviku a školení. Jedním z doporučení FATF je od roku 2012 také členství národních 

finančně-analytických  úřadů  právě  v této  skupině.
117   

Skupinu  Wolfsberg  zase  tvoří 
 

jedenáct bankovních ústavů, mezi nimi například HSBC, UBS, Citigroup nebo Société 

General, jež se rozhodly společně definovat principy a standardy takové mezinárodní 

mezibankovní spolupráce, která by měla zajistit snazší a bezpečnější řízení rizik, stejně 

jako prevenci situace, kdy budou mezinárodní bankovní operace využity ke kriminálním 

účelům jako praní špinavých peněz nebo financování terorismu.
118

 

Díky výše uvedenému je zřejmé, že problematika boje pro financování terorismu 
 

se netýká pouze vyspělých  zemí  světa,  ale přenesena byla i  na  celosvětové fórum 
 
 
 
 

 
113 

IX Special Recommendations, Financial Action Task Force webpage. Dostupné na: http://www.fatf- 
gafi.org/documents/documents/ixspecialrecommendations.html 
114 

VERDUGO-YEPES. s. 7. 
115 

Tzv. secrecy laws 
116 

VERDUGP-YEPES. s. 7-8. 
117 

About, The Egmont Group of Financial Intelligence Units, dostupné na: 
http://www.egmontgroup.org/about

http://www.fatf-/
http://www.egmontgroup.org/about
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primárně  reprezentované  OSN.  Jedním  z důvodů  je  samozřejmě  to,  že  financování 

terorismu má globální rozsah, a proto se do něj musí zapojit všechny státy, aby měl 

daný boj smysl a účinek. I přes to existují nedostatky a neduhy v naplňování všech 

nezbytných  potřeb  a  povinností  pro  efektivní  boj  s financováním  terorismu.  Proto, 

v případě, že k problémům v daném boji dochází i v EU, USA, či v jejich vzájemné 

spolupráci, není to žádným unikátním jevem. 

 

 
 

4. EU v boji proti financování terorismu 
 

Aktivita Evropské unie v boji proti financování terorismu by se dala rozdělit do 

dvou skupin na základě autenticity unijní iniciativy. Jinak řečeno, instrumenty, jež EU 

od roku 2001, ale i před ním, formulovala a zaváděla do praxe, buď konkrétně navazují 

na výše rozebírané rezoluce OSN, případně doporučení FATF, nebo jsou autentickým 

počinem Evropské unie, vycházející z její vlastní iniciativy bojovat proti financování 

terorismu.  První  směrnici  zaměřenou  na  boj  s praním  špinavých  peněz  zavedlo 

Evropské  společenství  již  v roce  1991.  Společně  s druhou  směrnicí  z roku  2001 

spadající do prvního pilíře EU spravující politiky Unie zaváděly povinnosti související 

s uplatňováním nástrojů v boji proti praní špinavých peněz pro finanční i nefinanční 

instituce  a  nařizovaly  vytvoření  finančně-analytických  úřadů,  tedy  zpravodajských 

jednotek zaměřených na oblast financí (dále jen FIA
119

)
120

, jež by měly v gesci agendu 
 

boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Až třetí směrnice, která vešla 

v platnost  v roce  2007  (přijata  byla  v roce  2005),  zahrnovala  požadavky  přímo 

odkazující na boj s financováním terorismu, včetně závazné povinnosti implementovat 

doporučení FATF do legislativních rámců členských států EU.
121 

Tato zakládající 

směrince, jež byla ještě čtyřikrát oficiálně pozměněna (naposled v roce 2010, aby byla 

komplementární   s   Lisabonskou   smlouvou),   specifikovala   pravidla   kontroly   a 

identifikace zákazníků či klientů finančních institucí, nebo jiných právnických osob, 
 

jako  notářů,  finančních  poradců,  auditorů,  realitních  makléřů  nebo  kasin.  Podle 
 
 

118 
Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for Corresponding Banking, The Wolfsberg Group, 

dostupné na: http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/home/Wolfsberg-Correspondent-Banking- 
Principles-2014.pdf 
119 

V originále Financial Intelligence Unit 
120 

V České republice vznikl v této souvislosti v roce 1996 pod ministerstvem financí Finančně analytický 
útvar, více na http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani- 
tero/zakladni-informace 
121 

BUREŠ, Oldřich. EU’s Fight Against Terrorist Finances: Internal Shortcomings and Unsuitable External 
Models, v EU Counterterrorism Policy, s. 179.

http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/home/Wolfsberg-Correspondent-Banking-
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Směrnice 2005/60/EC se musí uplatňovat tzv. hloubková kontrola klientů a hlásit a 

dokládat jakákoliv transakce přesahující 15 tisíc eur.  V případě, že je u jakékoliv částky 

podezření, že má spojitost s praním špinavých peněz nebo financováním terorismu, 

musí zaujatá právnická osoba vyplnit „oznámení o podezřelé transakci“. Finanční 

instituce také například nesmí registrovat žádné anonymní účty. Stejná direktiva má 

přesah i do oblasti působení finančně-analytických útvarů. Na jejím základě mají tyto 

útvary mezi sebou více spolupracovat a sdílet informace, ostatně stejně jako členské 

státy  EU,  jež  mají  nově  povinnost  poskytovat  informace  evropským  kontrolním 

orgánům jako Evropský orgán pro bankovnictví nebo Evropský orgán pro cenné papíry 

a  trhy.
122   

Mezi  další  z vytvořených  nástrojů  patří  Nařízení  o  kontrolách  peněžní 
 

hotovosti vstupující do Společenství, které například stanovuje povinnost fyzické osoby 

ohlásit  příslušným  orgánům,  pokud  vstupuje  nebo  opouští  EU  s finanční  hotovostí 

v hodnotě  10  tisíc  EUR  a  více.
123   

Dále  byly  formulovány  například  Nařízení  o 

informacích  o  plátcích  doprovázející  převod  financí  nebo  Směrnice  o  platebních 

službách  na  vnitřním  trhu.
124   

Všechny  tyto  zmíněné  právní  dokumenty  vznikly  za 

účelem  zapracování  Speciálních  doporučení  FATF  do  evropského  právního  rámce, 

z něhož ho dále přebíraly členské státy Evropské unie. 

V souladu  s aktivitou  mezinárodního  společenství  reprezentovaného  zmiňovanou 
 

rezolucí 1373 Rady bezpečnosti OSN přijala Evropská rada hned v prosinci roku 2001 
 

Společnou pozici ohledně přijetí specifických opatření v boji proti terorismu. Ta v praxi 

do důsledku znamenala, že Evropská unie vytvořila seznam osob, skupin či organizací, 

které spadaly pod unijní definici terorismu, z čehož plynulo, že proti nim EU mohla 

uplatnit nástroje boje proti terorismu. V roce 2009 tento seznam, jenž se musí revidovat 

a  v případě  potřeby  aktualizovat  každých  6  měsíců
125

,  obsahoval 57  osob  a  47 
 

organizací,  z nichž  některým  EU  zmrazila  jejich  finanční  prostředky.
126    

Uvádím 
 

„některým“ z toho důvodu, že seznam rozlišuje na osoby a skupiny „vnější“, tedy ty, 
 

 
 

122 
Money Laundering: Prevention of the Use of the Financial System, Europa, Summaries of EU 

Legislation, 07.04.2011, dostupné na: 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/l240 
16a_en.htm 
123 

Money Laundering: Prevention Through Customs Operations, Summaries of EU Legislation, 
25.01.2011, dostupné na: http://europa.eu/legislation_summaries/customs/l25069_en.htm 
124 

BUREŠ, Oldřich. s. 179. 
125 

Freezing Funds: List of terrorists and terrorist groups, Summaries of EU Legislation, 30.03.2010. 
dostupné na: 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/l33208_en. 
htm
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které nepůsobí na území EU, jimž může majetek zmrazit sama EU, a osoby a skupiny, 

které se na území EU nachází. Vzhledem k tomu, že Unie nemá právní způsobilost 

zasahovat proti případům souvisejícím s terorismem na území EU, může pouze vyzvat 

patřičné členské státy, aby tak učinily samy.
127  

V souladu s dalšími rezolucemi Rady 

bezpečnosti OSN Evropská unie také formulovala společnou pozici týkající se zmrazení 

majetku Talibánu a Al Káidy, po čemž volaly zmíněné rezoluce 1267 a 1333.
128 

Proces 

zmražení majetku je nicméně velice komplikovanou procedurou, jež do důsledků budí 

zdrženlivost  co  do  správného  nastavení  celého  systému  zmrazení  majetku  osob  či 

skupin zapojených do terorismu. Nejen, že seznam osob je tajný, díky čemuž je 

kritizován organizacemi na ochranu lidských práv, zároveň však není ani objasněná 

procedura, na základě které jsou na seznam jednotlivci či skupiny zapisovány, a jak 

z něj    mohou    být    vymazány.    Stejně    tak    existují    nesrovnalosti    ve    vztahu 

administrativního a justičního procesu zmrazení financí, konfiskace majetku, nejasnosti 

o množství a charakteru nezbytných důkazů, které jsou pro legální zmrazení a zabavení 

majetku potřeba či role informací v celém procesu pocházejících od zpravodajských 

služeb.
129       

V nejkontroverznějším,     nicméně     zároveň     také     nejúčinnějším     a 

nejviditelnějším nástroji boje proti financování terorismu se skrývá zároveň problém, že 

seznamů osob a skupin spojených s terorismem, jimž by měl být zmrazen majetek, 

existuje několik
130

. Překážkou v procesu je také jedno ze speciálních doporučení FATF, 

jež požaduje „okamžité a bezodkladné“ zmrazení financí designovaných osob a skupin, 

což není v souladu s mnoha právními řády členských zemí EU, díky čemuž EU není 

plně komplementární s globální architekturou boje proti financování terorismu. 

Evropská unie formulovala zároveň i několik vlastních iniciativ, jež nenavazovaly 

přímo na nástroje vytvořené OSN nebo FATF. Jednou z nich je komuniké Evropské 

komise   z roku   2004   týkající   se   prevence   a   boje   proti   financování   terorismu 

prostřednictvím opatření zlepšujících výměnu informací, posilujících transparentnost a 

zvyšující dohledatelnost finančních transakcí.  V praxi byla díky tomu vytvořena sít 

FIU.NET,   prostřednictvím   které   národní   finančně-   analytické   úřady   sdílejí   své 
 

 
126 

BUREŠ, Oldřich. s. 180. 
127 

Ibidem. 
128 

Více na Council Common Position of 27 May concerning restrictive measures against Usama bin 
Laden, members of Al-Qaida organisation and the Taliban and other individuals, groups and entities 
associated with them. Dostupné na. http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/EN/ALL/?uri=CELEX:32002E0402 
129 

BUREŠ, Oldřich. s. 186. 
130 

Své zvláštní seznamy mají USA, EU i OSN
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informace a nové poznatky. Komuniké také vyzývalo všechny angažované úřady 

členských  států,  včetně  unijního  Europolu  a  Eurojustu  ke  spolupráci  a  výměně 

informací týkajících se financování terorismu. Ačkoliv dané komuniké nebylo právně 

závazné, vyzývalo k formulaci mechanismů, které by usnadnily sledování pohybu peněz 

ve  finančním  systému.
131    

Další  z iniciativ  je  komuniké  zabývající  se  zvýšenou 

mezistátní koordinací boje proti financování terorismu a transparentností v nevládním 

sektoru, prostřednictvím kterého Evropská unie doporučila členským státům vytvořit 

jednotnou soustavu relevantních aktérů participujících na Společném akčním plánu boje 

proti terorismu a jinak se podílejících na mezistátní koordinaci aktivit souvisejících 

s bojem proti terorismu. Praktickým cílem tak byla centralizace horizontálně i vertikálně 

rozvětvených národních agentur a orgánů, které se danou agendou zabývaly a vytvoření 

jednotného řádu boje proti financování terorismu v nevládním sektoru.
132

 

Evropská unie plní veškerá doporučení a závazná nařízení, ať už ze strany OSN, či 

FATF, svědomitě. Je zřejmé, že architektura systému boje proti financování terorismu 

se  úzce  odvíjí  právě  od  zavádění  nezbytných  opatření  formulovaných  na  globální 

úrovni. Vlastní iniciativa v tvorbě nových postupů, nástrojů a mechanismů rozhodně 

nedominuje. Každopádně unijní strategie boje proti financování terorismu v globálním 

kontextu   ničím   nevyniká,   ani   nadměrnou   aktivitou,   ani   nedbalostí.   Účinnost 

nastaveného systému se samozřejmě těžko posuzuje, jelikož není známo, kolik 

teroristických útoků prostřednictvím narušení financování teroristických organizací bylo 

zmařeno.   Daná   otázka   se   dá   posoudit   maximálně   na   základě   kritéria,   kolik 

teroristických útoků bylo na území EU realizováno. A odhlédne-li se od teroristických 

útoků  v Madridu  a  Londýně,  kdy  se  architektura  strategie  boje  proti  financování 

terorismu formovala, dala by se unijní strategie považovat za úspěšnou. I takový závěr 

je nicméně zkratkovitý, protože, jak uvedeno na počátku, boj s financováním terorismu 

je pouze jednou ze složek, jak se státy či mezistátní skupiny vyrovnávají s fenoménem 

teorismu. 
 
 
 

 
131 

Fight Against Terrorism Financing: Exchanging Information, Transparency and Traceability of Financial 
Transactions, Summaries of EU Legislation, Europa, 28.08.2006. Dostupné na: 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/l33254_en. 
htm 
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5. USA v boji proti financování terorismu 
 

Reakce USA na teroristické útoky z 11. září 2001 byla, jak vylíčeno výše, promptní, 

velice komplexní a samozřejmě s sebou nesla i změny v (již existující) politice boje 

proti terorismu. Prvotním a stěžejním nástrojem bylo prezidentské Exekutivní nařízení 

13224  blokující  majetek  a  zakazující  transakce  s lidmi,  kteří  páchají,  vyhrožují,  že 

spáchají nebo podporují terorismus vydané jen třináct dní po útocích. Na jeho základě 

dostalo ministerstvo financí USA větší pravomoci při určování osob nebo organizací, 

jejichž finance nebo majetek mají být zablokovány, či jim ztížen přístup do 

mezinárodního finančního systému. Jak vyplývá z názvu, dalším z opatření plynoucích 

z daného  nařízení  je  zákaz  pro  americké  občany  obchodovat  či  provádět  finanční 

transakce s lidmi nebo organizacemi zapsanými na seznamu zahrnutém v Exekutivním 

nařízení 13224. Ten se v případě potřeby doplňuje i několikrát do roka, a ačkoliv na 

něm  na  konci  roku  2001  bylo  127  osob  a  organizací,  v současnosti  čítá  přes  tisíc 

jmen.
133   

Kromě osob a organizací působících kolem Al Káidy a Tálibánu, na boj proti 
 

kterým se americká vláda po roce 2001 primárně zaměřila, jsou do něj zahrnuty i 

jednotlivci a skupiny kolem Hizballáhu, Hamásu, IRA nebo kolumbijských FARC, díky 

čemuž se stal boj proti financování terorismu ze strany USA záležitostí s globálním 

rozsahem, a na rozdíl od výše zmíněných rezolucí OSN se nesoustředil pouze specificky 

na Al Káidu a Tálibán.
134    

Dané nařízení, který mělo významný institucionální přesah, 
 

mělo dopad primárně na fungování ministerstva financí, tedy úřadu, jemuž byla po roce 
 

2001   svěřena   v   USA   vedoucí   role   v otázkách   boje   s financováním   terorismu. 

Ministerstvo financí tak například mohlo určovat země nebo oblasti, kde se nedařilo 

patřičně  aplikovat  zásady  boje  s praním  špinavých  peněz  a  na  základě  konzultací 

s ostatními vládními agenturami uplatňovat proti daným zemím, případně organizacím, 

sankce a jiné penalizační či donucovací nástroje.
135 

Ředitel Odboru ministerstva financí 

pro kontrolu zahraničního kapitálu měl také jako jediný pravomoc nařídit zablokování 

financí ještě před tím, než vládní agentury disponovaly právně nezbytným množstvím 
 
 
 
 
 

133 
Exectuive Ordrer 13224, Blocking Property and Prohibiting Transactions With Persons who Commit, 

Threaten to Commit or Support Terrorism, U.S. Department of the Treasury, Dostupné na: 
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/programs/documents/terror.pdf 
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důkazů   o   spojitosti   s terorismem.
136    

Další   významnou   součástí   nově   budované 

architektury systému boje s financováním terorismu byl Článek III USA PATRIOT Act, 

celým názvem Zákon z roku 2001 pro potírání mezinárodního praní špinavých peněz a 

boje s financováním terorismu
137

. Ten i díky tomu, že upravoval Zákon o finančním 

tajemství z roku 1970
138

, mířil na finanční instituce, kdy například zpřísnil pravidla boje 

s praním  špinavých  peněz  a  boje  proti  financování  terorismu.  Danými  pravidly  se 

samozřejmě americké i mezinárodní finanční instituce měly řídit. Článek III dále posílil 

spolupráci a výměnu informací jak mezi finančními institucemi, tak mezi vládními 

agenturami, či zpřísnil - konkrétně zčtyřnásobil - tresty za pašování a padělání cizí 

měny.
139 

V souvislosti s rozebíranou problematikou je nezbytné zmínit i přítomnost tzv. 

FinCEN, tedy finančně-analytického orgán USA, který sice existuje již od roku 1990, 

právě Článek III USA  PATRIOT Act ale posílil jeho regulační funkce a kontrolní 

pravomoci.  FinCEN je americkým zástupcem ve výše zmíněné Skupině EGMONT 

zastřešující globální sít národních finančně-analytických úřadů. I tento úřad hraje 

významnou  roli  v struktuře  systému  boje  proti financování  terorismu  a  ne  náhodou 

spadá také pod gesci amerického ministerstva financí.
140

 

Změny,  jichž  dostál  boj  s financováním  terorismu  v USA  po  roce  2001,  ale 

samozřejmě probíhaly napříč celým administrativním aparátem i bezpečnostními 

složkami USA. Nedlouho po teroristických útocích byla založena pod hlavičkou FBI 

Finančně   revizní   skupina,   po   chvíli   přejmenovaná   na   Operační   sekci   boje 

s financováním   terorismu
141

,   jež   se   v divizi   boje   s terorismem   stala   centrálním 

vyšetřujícím   orgánem   FBI   boje   s financováním   terorismu.
142     

Na   americkém 
 

ministerstvu spravedlnosti byla v Sekci terorismu a násilné kriminality založena zvláštní 

„jednotka aplikující agresivní program stíhání případů financování terorismu“, jež byla 

postupně přemístěna pod Sekci boje s terorismem, odkud koordinuje trestní vyšetřování 
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Network, dostupné na: http://www.fincen.gov/statutes_regs/bsa/index.html 
139 

GREENBERG, Candice. Understanding Title III of the „USA PATRIOT Act“, Federal Reserve Bank of New 
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případů financování terorismu.
143 

Na nich se nově podílí i Imigrační a celní úřad 

ministerstva vnitřní bezpečnosti a divize kriminálního vyšetřování federálního daňového 

úřadu.
144   

Své  kapacity  v boji  proti  financování  terorismu  posílila  po  roce  2001  i 

americká tajná služba s vnější působností, CIA, jež vytvořila uvnitř organizace novou 

sekci  zabývající  se  bojem  s financování  terorismu,  do  níž  zaangažovala  specialisty 

z ministerstva obrany, FBI či NSA. CIA se údajně po roce 2001 zaměřila specificky na 

vytvoření expertízy právě v oblasti financování terorismu a své zkušenosti i znalosti 

aktivně  předává  FBI,  s níž  „probíhá  excelentní  výměna  informací.“
145   

Tato  „mezi- 

agenturní“ spolupráce se pochopitelně neodehrává pouze mezi CIA a FBI, ale je 

symptomatická pro celý systém bezpečnostních složek USA po roce 2001, kdy zástupci 

většiny   úřadů   působí   od   roku   2003   v Společné   speciální   jednotce   pro   boj   s 

terorismem.
146 

I přesto existovaly ještě v roce 2005 názory mezi odborníky, že Komise 

pro  koordinaci  boje  s financováním  terorismu,  další  patřičný  orgán  spadající  pod 

ministerstvo financí, není „dostatečně integrovaná do širších snah USA v boji proti 

terorismu.“
147

 

Další z významných symptomů nově vytvořené architektury boje s financováním 

terorismu  je  také  skutečnost,  že  s danou  agendou  operují  téměř  všechny  stěžejní 

americké   úřady,   včetně   ministerstva   financí,   spravedlnosti,   zahraničí,   vnitřní 

bezpečnosti, Národní bezpečnostní rady a CIA. Jak už ale bylo uvedeno, vedoucí úlohu 

v boji proti financování terorismu má na půdě USA ministerstvo spravedlnosti, pod nějž 

spadá celkem sedm úřadů a sekcí, jež se problematikou zabývají, což je nejvíc ze všech 

ostatních úřadů státní správy.
148  

V neposlední řadě se Spojené státy snaží angažovat 
 

v boji  proti  financování  terorismu  i  vně  své  hranice  nejen  prostřednictvím  aktivity 

v mezinárodních organizacích, ale také za použití hrozby sankciování států, jež nebudou 

uplatňovat standardy FATF týkající se zmrazení finančních prostředků osob a skupin 

podezřelých z terorismu. USA měly v minulosti takovou starost specificky u Saudské 

Arábie, Indonésie a Filipín. Ve výsledku je to ale „vlastní zkušenost s terorismem, jež 
 

 
 
 
 
 

143 
ROTH, John. Monograph on Terrorist Financing, s. 42. 

144 
Ibidem. 

145 
Ibidem, s. 45. 

146 
CLUNAN, Anne L. s. 588. 

147 
Ibidem. S. 589. 

148 
U.S. Agencies Should Systematically Assess Terrorists‘ Use of Financing Mechanisms, Report to 

Congressional Requesters, United States General Accounting Office, 2003, s. 8.



33  

 
 

přiměla  tyto  státy  k  aktivitě  v oblasti  boje  s financováním  terorismu,“  a  nikoliv 

diplomatický nátlak ze strany USA.
149

 

Pokud   by   měla   americká   strategie   boje   s financováním   terorismu   projít 

bilancováním, určitě by se jí dala vyčíst zprvu živelná strategie hromadného mrazení 

majetku a bankovních účtů na přelomu roku 2001 a 2002. Důvod vehementnosti, kdy 

v prvním roce a půl po teroristických útocích z 11. září 2001 úřady připisovaly na 

seznam podezřelých entit i jinak běžné podezřelé a zmrazeno bylo na 147 milionů 

dolarů  po  celém  světě  -  většina  přitom  v USA  -,  byla  snaha  rychle  demonstrovat 

výsledky  boje  s financováním  terorismu.
150   

Negativní  důsledky také  mělo  zavedení 
 

povinnosti pro finanční instituce oznamovat podezřelé transakce pod hrozbou sankcí pro 

ty, jež tak neučiní. A tak zatímco v roce 1997 podaly finanční instituce všehovšudy 32 

zpráv,  v několika  měsících,  které  následovaly  po  11.  září,  obdržel  FinCEN  1600 

takových  zpráv.  V roce  2006  přijal  FinCEN  již  1  milion  zpráv  o  podezřelých 

transakcích, přitom pouze 0,19 procent bylo následně spojeno s kauzami financování 

terorismu.
151  

Je tedy zřejmé, že nově nastavený regulační systém podnítil především 

preventivní, spíš než účelné hlášení podezřelé kriminální aktivity, díky čemuž ve 

výsledku zahltil a výrazně zkomplikoval analytickou práci FinCENu.
152 

Zatížení 

soukromých finančních institucí je mnohými chápáno jako ohrožení snah v boji proti 

financování terorismu, neboť právě vztah mezi státem a soukromým sektorem je 

základním předpokladem pro kvalitní vymáhání vytvořených nástrojů. Soukromě 

finanční instituce jsou navíc hlavním zdrojovým kanálem pro oba základní typy 

mechanismů boje proti financování terorismu: získávání tajných informací o financích a 

blokování bankovních účtů. 

 

 
 

6. Transatlantická spolupráce v boji proti financování 

terorismu 
 

Spojené státy americké stejně jako Evropská unie investovaly po roce 2001 značné 

úsilí do rozšíření účinnosti boje s financování terorismu. To se nicméně, ve srovnání 

s jinými  oblastmi  společného  boje  proti  terorismu,  nijak  výrazně  nepromítlo  do 
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množství nových vzájemných iniciativ a prohloubení spolupráce mezi USA a EU v dané 

oblasti. Na uzavření první dohody se kvůli důvodům, jež v kapitole rozeberu, čekalo 

dokonce až do roku 2010 (což je ve porovnání s rychlostí přijímání jiných opatření 

opravdu dlouho od 9/11), kdy EU a USA uzavřely Dohodu SWIFT. 

Celá  podstata  spolupráce  mezi  USA  a  EU  v oblasti  financování  terorismu  se 

odehrává kolem dvou subjektů. Prvním z nich je Program na sledování financí teroristů 

(TFTP
153

) iniciovaný po roce 2001 americkým ministerstvem financí, na jehož základě 

Odbor pro kontrolu zahraničního kapitálu spadající právě pod ministerstvo financí může 

analyticky operovat s bankovními daty, u nichž existuje podezření, že mají souvislost 

s financováním    terorismu.    Analytici    zapojení    do    programu    TFTP    následně 

z poskytnutých  dat  vytvářejí  informační  podklady  nezbytné  pro  patřičnou  reakci 

státních  orgánů.
154   

Druhým  subjektem  je  SWIFT,  plným  názvem  Společnost  pro 

celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci
155

, v Belgii sídlící společnost, jež 
 

poskytuje  služby  v oblasti  finančních  transakcí.  SWIFT,  dle  oficiálních  informací, 

spolupracuje  s více  jak  10  tisíci  bankovními  organizacemi,  finančními  institucemi, 

burzovními paláci a korporacemi v celkem 212  zemích světa.
156  

K propojení těchto 

dvou subjektů došlo v roce 2006, kdy vyplynulo na povrch, že USA má prostřednictvím 

svého TFTP již od roku 2001 tajný přístup k datům SWIFT. Pokud se uváží, že SWIFT 

každý den realizuje transakce v hodnotě kolem 6 bilionů dolarů, disponovaly USA 

velice významným informačním kanálem.
157  

Nicméně vzhledem k tomu, že americké 

tajné  služby  díky  tomu  měly  přístup  i  k citlivým  osobním  datům  Evropanů,  mělo 

zjištění na evropské půdě velice negativní odezvu. Americké úřady se  samozřejmě 

snažily ubezpečit Evropskou unii, že získaná data nejsou zneužívána, a jsou využívána 

pouze za účelem boje proti terorismu. Ačkoliv to však zůstalo pro některé evropské 

politiky a skupiny na ochranu osobních údajů senzitivním tématem, uzavřely USA a EU 

oficiální dohodu umožňující USA přetrvávající přístup k datům od belgické společnosti 
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SWIFT.
158  

O rok později dospěla také Belgická komise na ochranu dat k závěru, že 

SWIFT  spoluprací  s americkým  ministerstvem  financí  splňoval  veškeré  belgické 

legislativní povinnosti na ochranu osobních údajů a žádné belkgické zákony 

neporušila.
159  

V roce 2009 i Evropská komise potvrdila, že USA aplikovaly veškeré 

záruky na ochranu osobních údajů při tajném nakládání s daty poskytnutými společností 

SWIFT.
160  

Přes to vše došlo ve stejný rok ke změně architektury ukládání potenciálně 

relevantních dat společnosti SWIFT pro TFTP, která se v zájmu zvýšení kontroly nad 

poskytovanými daty Evropanů přesunula na servery v Evropě – do té doby byla uložená 

na  serverech  v USA.  I  tak  si  nicméně  Spojené  státy  udržely  nárok  na  přístup 

k informacím o finančních transakcích mezi členskými státy EU a třetími zeměmi.
161

 

Kvůli připomínkám, že nová smlouva mezi USA a EU ohledně sdílení dat SWIFT 

neobsahuje dostatečné záruky o ochraně osobních dat, však Evropský parlament odmítl 

v roce 2009 její přijetí. Vyjednávání mezi Evropskou komisí a USA ohledně nových 

parametrů  dohody pokračovaly v roce 2010.  Ve stejný rok bylo  nakonec  dosaženo 

jejího podpisu. Zásadními změnou byla pravomoc Europolu odmítnout poskytnutí 

požadovaných dat americkému ministerstvu financí, pokud by existovalo podezření, že 

vyžádaná data nesouvisí s bojem proti financování terorismu.
162  

Na základě zprávy, 
 

kterou v roce 2010 vypracoval kontrolní orgán Europolu JSB, bylo dokonce zjištěno, že 

americké ministerstvo financí vskutku požaduje i data SWIFT, „jež ne zcela splňují 

podmínky dohody o TFTP.“
163  

Evropská komise má na základě smlouvy také nově 

svého permanentního zástupce ve Washingtonu DC, jehož úlohou je kontrolovat 

charakter dat SWIFT, s nimiž je v USA nakládáno.
164  

Dalším z opatření smlouvy mezi 

USA a EU je možnost každé osoby nebo skupiny, nehledě na národnost nebo místo 
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pobytu, odvolat se v občanském řízení proti nakládání s bankovními daty. Získaná data 

zároveň nesmí být americkou stranou uchovávána déle jak 5 let.
165

 

Jedním z důsledků mnohaleté snahy optimalizovat spolupráci a dojít ke shodě při 

formulaci smlouvy o poskytování bankovních dat USA bylo přezkoumání Evropské 

komise, zdali by Evropská unie neměla mít vlastní systém, analogický americkému 

TFTP. V roce 2013 tak vznikla zpráva, která analyzovala případné benefity a náklady 

projektu na vytvoření unijního Systému na sledování financí teroristů. Kromě vysokých 

nákladů na založení a správu takového systému nicméně Komise nedokázala ani určit 

ideální  formu  takového  systému.  Přesto,  že  by potenciálně zvyšoval  schopnost  EU 

v boji proti financování terorismu a odlehčil tak současné zátěži o výměně dat SWIFT, 

Evropská unie jeho vytvoření zatím neplánuje.
166

 

 

Podobně jako u ostatních oblastí boje s terorismem, v nichž se EU a USA snaží 

spolupracovat,  není  ani  tvorba  bilaterálních  nástrojů  boje  s financováním  terorismu 

bezproblémová.  Naopak,  zrovna  případ  TFTP  je  jedním  z nejvýraznějších  důkazů 

institucionální  rozdílnosti  co  do  manipulace s osobními  daty na straně  EU a USA. 

Zatímco  USA  PATRIOT  Act  zvýšil  po  roce  2001  pravomoci  amerických  úřadů 

nakládat s osobními daty, „Směrnice EU 95/46/EC týkající se ochrany osobních dat, 

Listina základních  práv  Evropské unie a nové pravomoci  garantované  Evropskému 

parlamentu“ jdou opačným směrem. A právě otázka norem ochrany osobních dat v boji 

proti  terorismu  je  hlavní  příčinou,  dochází-li  ke  komplikaci  ve  spolupráci  mez 

Evropskou  unií  a  USA  v boji  proti  terorismu,  především  pak  v oblasti  boji  proti 

financování terorismu Samozřejmě to ale není jediná sféra spolupráce, jež je narušena 

rozdílným přístupem k nakládáním se senzitivními daty. Na základě výše uvedených 

informací tedy i podoba transatlantického vztahu na poli boje s financováním terorismu 

spíše  následuje  trend  komplikovaného  partnerství.  Přihlédnuto  navíc  k  tomu,  že 

smlouva  ohledně  SWIFT  je  jedinou  iniciativou  v oblasti  boje  proti  financování 

terorismu, je tato agenda důkazem, že transatlantická spolupráce se rozhodně nenese 

mnohdy ani na kvantitativní vlně, natož kvalitativní. 
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Závěr 
 

Téma boje s financováním terorismu se po roce 2001 stalo jedním ze stavebních 

kamenů nově formulované strategie boje proti terorismu. Nástroje, jež měly dopomoct 

k efektivnímu potírání financování terorismu a s ním spojeným praním špinavých peněz 

vznikaly na všech vertikálních úrovních. Na globální, regionální, národní i soukromé. 

Boj s financováním terorismu rozhodně nezůstal upozaděn, ani se nestal geograficky 

exkluzivním tématem, specifickým jen pro jednu zem či region.  Nové metody regulace 

a kontroly finančních institucí a peněžních toků začaly být zaváděny téměř ihned po 

teroristických útocích z 11. září 2001. Přestože byla transatlantická kooperace a 

koordinace protiteroristických aktivit zahájena hned zpočátku inkriminovaného období, 

specificky  v oblasti  boje  s financováním  terorismu  se  k první  vzájemné  smlouvě 

dospělo až o 9 let později. Právě v oblasti spolupráce v boji proti financování terorismu 

se totiž intenzivně projevují rozdíly mezi oběma stranami, které jsou ostatně početné i 

v jiných  oblastech.  USA a EU uplatňují  jinou  strategii  v boji  proti  terorismu,  mají 

rozdílný  administrativní  i  legislativní  rámec,  jiné  prostředky,  které  mohou  k boji 

využívat, jiné zkušenosti, garantují jiné pravomoci vyšetřujícím orgánům a uplatňují 

jiný přístup k osobním datům. A tento výčet by mohl dále pokračovat 

Z analýzy  systému  iniciativ  zaměřených  na  potírání  financování  terorismu 

v transatlantickém prostoru jasně vyplývá, že se EU i USA zabývají problematikou 

daleko více na individuální bázi, než prostřednictvím  společné aktivity. Obě strany 

rovnocenně implementují doporučení mezinárodních orgánů pro boj s praním špinavých 

peněz a financováním terorismu, samostatně vytváří a institucionalizují politiku potírání 

financování terorismu, speciální vztahy však mezi nimi nevznikají a v dané oblasti se 

udržují spíše na pragmatické úrovni. V mnoha oblastech spolupráce funguje bilaterální 

spolupráce mezi USA a konkrétními evropskými zeměmi efektivněji, než mezi USA a 

EU. Díky vzájemné rozdílnosti kultur boje proti terorismu budou nedostatky ve 

spolupráci  spíše  chronické,  než  dočasné,  a  proto  by  se  obě  strany  měly  pokusit 

především o akomodaci rozdílů do co nejefektivnějšího režimu spolupráce.
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Summary 
 

The countering of terrorism financing became a cornerstone in the newly 

developing counter-terrorism strategy after the 9/11. Instruments that were supposed to 

streamline the fight against terrorism financing were brought to existence in a vertical, 

multi-level manner extending from global, through regional to national level and also 

reaching the private sector. If anything, the countering of terrorism financing has not 

remained a neglected issue, neither has it become only a geographically delineated one. 

New instruments for regulation and control of financial institutions and flows started to 

get implemented almost immediately after the 9/11 attacks. Although the transatlantic 

cooperation and policy coordination in counterterrorism was launched from the very 

outset, the first common treaty in the countering of terrorism financing cooperation was 

signed no sooner than 9 years after the attacks. In the countering of terrorism financing 

the differences between both parties are fairly visible, imperfection is on the other hand 

plentiful even in other fields of counterterrorism cooperation. As a matter of fact, US 

and EU apply different counterterrorism strategy, work under different administrative 

and legislative framework, possess different means to be used for counterterrorism, they 

do not share crucial experience, guarantee various authority to its law-enforcement 

agencies and follow a dissimilar approach toward personal data protection. And way 

farther could this list continue. 

The results of the systemic analysis of the counter-terrorism financing initiatives 

show that both the parties prefer individual dealing with the issue to collective action. 

Both sides equally implement regulations or recommendations of international anti- 

money laundering and counter-terrorism financing bodies, independently undertake 

special policies, special relations do not arise and as such remain on a pragmatic level. 

In  many  fields  the  cooperation  between  the  US  and  European  countries  is  more 

effective on a bilateral level, than between the US and the EU. Due to common 

differences the shortcomings of transatlantic cooperation are chronic rather than 

temporary, which is why both sides should strive for accommodating the differences for 

the sake of more effective regime of cooperation.
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