
CZ
EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ 1. Registrační  

odkaz 

2. Datum obdržení ohlášení:  

Ano Ne

Ano Ne

6.1 Při vstupu do EU 6.2 Při opuštění EU  (Upřesněte) 

7. Údaje o ohlašovateli:

a. Jméno osoby
a. Jméno osoby / 
název společnosti

b. St. příslušnost b. St. příslušnost

c. Datum narození c. Datum narození

d. Místo narození d. Místo narození

e. Zaměstnání e. Zaměstnání

f. Adresa f. Adresa 

g. Město g. Město

h. PSČ / kód ZIP h. PSČ / kód ZIP 

i. Země i. Země

a. Číslo a. Číslo 

b. Datum vydání b. Datum vydání

b. Přes:  c. Země určení:

e. Datum příjezdu

Razítko a podpis příslušného orgánu

ODDÍL I 

6. Druh ohlášení (zaškrtněte odpovídající 
variantu):  

3.1 OHLÁŠENÍ týkající se kontrol peněžní hotovosti vstupující do 
Společenství nebo je opouštějící podle čl. 3 odst. 2 nařízení 1889/05: 

c. Místo vydání c. Místo vydání

4. Příslušný orgán, jemuž se ohlášení 
předkládá:                                               

3.2 ZÁZNAM informací (nař. 1889/05 čl. 4):

5. Země:  

c. Další (upřesněte) 

9. Údaje o vlastníkovi peněžní hotovosti, není-li totožný s ohlašovatelem:

8.  Údaje o cestovním pasu / identifikačním průkazu: 10.Údaje o cestovním pasu/identifikačním průkazu (jsou-li ohlašovateli známy):

12. Měna

a. Bankovky, mince

b. Šeky, cestovní šeky 

ODDÍL II:  POPIS PENĚŽNÍ HOTOVOSTI NEBO PENĚŽNÍCH NÁSTROJŮ
11. Částka

ODDÍL III:  PŮVOD A CÍL PENĚŽNÍ HOTOVOSTI / PENĚŽNÍCH NÁSTROJŮ

b. Adresa:  

a. Země odjezdu: 

15. Zamýšlené použití

          Letecká               Námo řní                         Silni ční                    Železni ční                   Jiná(zaškrtněte odpovídající variantu)

ODDÍL IV:  INFORMACE O PŘEPRAVĚ

13. Původ

14. Zamýšlený příjemce

DD / MM / RR
f. Dopravní společnost 

a. Jméno:  

    (jedná-li se o jinou osobu než o vás) 

17. Trasa p řepravy

DD / MM / RR

16. Dopravní prostředek

Podpis ohlašovatele

Poznámky p říslušného orgánu

Níže podepsaný prohlašuje, že veškeré výše uvedené údaje jsou správné

d. Datum odjezdu

            Ano                                                    Ne (uveďte počet cest) 18. Jedná se o vaši první cestu do této země? 

g. Přepravní referenční číslo (např. číslo letu)



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE

VŠEOBECNÉ INFORMACE: 

– Každá fyzická osoba, která vstupuje do Společenství nebo je opouští a má u sebe peněžní hotovost v hodnotě 10 000 EUR nebo 
 více, ohlásí tuto částku příslušným orgánům členského státu, přes který  do Společenství vstupuje nebo je opouští (nařízení ES 1889/2005, čl. 
3 odst. 1).

– Při uvedení nepravdivých, nepřesných nebo neúplných informací se bude mít za to, že podepsaná strana nesplnila výše uvedenou povinnost 
a mohou jí být uloženy sankce či mohou celní orgány podle stávajících vnitrostátních právních předpisů členského státu a v souladu s právními 
předpisy Společenství zadržet peněžní hotovost (nařízení ES 1889/2005, čl. 3 odst. 1 a čl. 9 odst. 1).

– Upozornění: Některé členské státy mohou v souvislosti s kontrolami peněžní hotovosti uplatňovat další opatření podle vlastních vnitrostátních 
právních předpisů (např. kontroly uvnitř Společenství).  

VYSVĚTLIVKY

–  Ohlašovatel musí vyplnit všechny žlutě označené části; části označené šedou barvou slouží pro účely celní správy.

–  Při vyplňování všech částí formuláře používejte velká tiskací písmena. 

ODDÍL I 
Jasně uveďte údaje o své osobě podle cestovního pasu nebo identifikačního průkazu (celní orgány si vedle tohoto ohlášení mohou ponechat 
i jejich kopii). Údaje o cestovním pasu / identifikačním průkazu se uvedou v poli č. 8.
9–10: Převážíte-li peněžní hotovost jménem jiné osoby, uveďte její identitu (je-li vám známa, avšak alespoň jméno a adresu). Totéž se týká 
příslušných údajů o cestovním pasu / identifikačním průkazu.

ODDÍL II
11a–c. Uveďte přesnou částku v případě všech nástrojů (pokud byly použity odlišné peněžní nástroje), a to podle evropského systému měření; 
např. 12.500,30. 
12a–c. Jasně uveďte měnu, a to velkými tiskacími písmeny (např. EUR, USD atd.)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení ES 1889/2005 musíte ohlásit: 
a) převoditelné nástroje na doručitele, včetně peněžních nástrojů ve formě na doručitele, jako jsou cestovní šeky, převoditelné nástroje (včetně 
šeků, vlastních směnek a peněžních poukázek), jež jsou buď ve formě na doručitele, indosované bez omezení, vystavené na fiktivního příjemce, 
nebo v takové jiné formě, že právní nárok na ně přechází po doručení, jakož i neúplné nástroje (včetně šeků, vlastních směnek a peněžních 
poukázek), které jsou podepsané, ale je u nich vynecháno jméno příjemce;

b) oběživo (bankovky a mince, jež jsou v oběhu jako prostředek směny).

ODDÍL III
13. Původ: Uveďte, zda ohlášené úhrny pocházejí z dědického řízení, úspor, prodeje, bankovního účtu atd. 
14. Uveďte jméno a adresu zamýšleného příjemce, jedná-li se o jinou osobu než o vás.
15. Stručně uveďte zamýšlené použití: např. použití majetkové povahy, investice atd.

ODDÍL IV
16. Zaškrtněte odpovídající pole:  "Silniční" dopravou se rozumí přeprava jakýmkoli silničním vozidlem (automobil, autobus, nákladní vůz, jízdní 
kolo, motocykl atd.);  pole "Jiné" zaškrtněte, pouze pokud nebyly využity ostatní uvedené způsoby dopravy (např. pěšky). V takovém případě 
uveďte způsob dopravy v poli č. 17 g (např. "pěšky"). 
17a–g: Uveďte veškeré informace týkající se trasy přepravy.

18. Pokud se jedná o první cestu do dané země, zaškrtněte "Ano"; zaškrtnete-li "Ne", uveďte počet předchozích návštěv v dané zemi.

Ohlášení musí podepsat ohlašovatel. Na jeho žádost mu bude vydána potvrzená kopie (nařízení 1889/2005, čl. 3 odst. 3). DŮLEŽITÉ: SLOUŽÍ-
LI TENTO FORMULÁŘ JAKO ZÁZNAM INFORMACÍ, JAK JE UVEDENO V POLI 3.2, CESTUJÍCÍ BY JEJ NEM ĚL PODEPISOVAT.


