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0. Úvod 

Naprostá většina trestné činnosti páchané v moderním světě je přímo či nepřímo vedena 

úsilím o získání majetkového prospěchu. Řeč přitom není jen o krádežích, zpronevěrách 

a podvodech. Tyto kriminální aktivity, které trestní zákoník označuje za trestné činy proti 

majetku, paradoxně objemem výnosů tvoří celosvětově jen relativně malé procento. O poznání 

větší nebezpečí v tomto ohledu představuje organizovaný zločin, který se specializuje 

na drogovou produkci a distribuci, obchod s lidmi a jejich orgány, terorismus a jeho podporu 

včetně obchodu se zbraněmi, různé formy padělatelství, systematické vydírání nebo kuplířství. 

Jde o vůbec nejzávažnější a nejrozsáhlejší formy trestné činnosti, soustavně páchané početnými 

skupinami dobře vybavených pachatelů. Výnosy z takových aktivit mohou být obrovské a jsou 

bezesporu pro pachatele hlavní motivací. Hovoříme o kriminálních aktivitách ziskových.1 

Zločinec si je však už v době páchání činu dobře vědom toho, že společnost jeho 

protiprávně nabyté postavení nebude respektovat. Kriminální činností získaný majetek bude 

v případě identifikace státní mocí zabaven a jeho volné užívání výrazně zvyšuje nápadnost. Aby 

se pachatelé vyhnuli spravedlivému trestu a mohli nelegitimně získaných prostředků začít 

užívat, snaží se tento majetek v očích společnosti od stop zločinu očistit. Právě takové jednání 

je nazýváno praním špinavých peněz. 

Praním špinavých peněz nebo jednoduše praním peněz v nejobecnější rovině rozumíme 

protiprávní jednání, sledující zastření nezákonného původu peněz a jiných výnosů z trestné 

činnosti a vytvoření dojmu, že se jedná o majetek nabytý legálně. Takovým jednáním je 

zpravidla završena každá zisková trestná činnost. Z pohledu veřejné moci je proces praní peněz 

poslední příležitostí k odhalení a zabavení výnosů z predikativního trestného činu2. 

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) publikoval studii z roku 2009, kde v rámci 

kvalifikovaného odhadu uvádí, že asi 3,6 % světového hospodářského produktu pochází 

z trestné činnosti, přičemž 2,7 % úspěšně projde procesem praní peněz a je uvedeno zpět 

do ekonomiky. Současně se dočteme, že pouze 0,2 % praných prostředků se celosvětově podaří 

odhalit a zabavit.3 Tato alarmující čísla ukazují, že praní peněz není marginálním tématem. 

                                                           
1  Viz Gřivna, T., Scheinost, M., Zoubková, I. a kol.: Kriminologie. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 

2014, str. 401. 
2  Predikativním (též primárním, předcházejícím, hlavním, základním) trestným činem rozumíme trestný 

čin, z něhož pocházejí výnosy, které jsou následně předmětem praní peněz. 
3  UNODC: Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational 

organized crimes, Research report, 2011, str. 7. Dostupné z internetové adresy: 

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf 
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0.1 Předmět a struktura práce 

Praní peněz není samoúčelné, vyznačuje se složitými příčinami i důsledky a nelze jej 

proto zkoumat izolovaně. Jde o celospolečenský fenomén, protínající celou řadu akademických 

oborů; můžeme jmenovat např. právo, kriminalistiku, kriminologii, obecnou ekonomii, 

finančnictví, bankovnictví nebo politologii. O vědecké práci, zabývající se praním peněz v jeho 

celém rozsahu, můžeme proto jen stěží uvažovat. 

Touto prací si kladu za cíl obsáhnout pouze relativně úzkou výseč z problematiky praní 

špinavých peněz, a sice detailně analyzovat trestněprávní ustanovení, sloužící v českém 

právním řádu k postihování tohoto jednání, a popsat jeho jednotlivé složky. Dále je třeba 

nastínit jeho vývoj, jmenovat případné sporné body a zhodnotit argumenty, které k nim byly 

trestněprávní naukou doposud vzneseny. Na základě těchto postupů se pokusím 

k vybraným otázkám zaujmout vlastní stanovisko. 

K vymezení předmětu zkoumání této práce je třeba uvést ještě následující. Skutkové 

podstaty trestných činů podílnictví a praní peněz4 byly poslední novelizací5 seskupeny v rámci 

jednoho trestného činu, uvedeného v § 216 zákona č. 40/2009, trestního zákoníku (tr. zák.), 

a to tak, že první odstavec tohoto ustanovení obsahuje základní skutkové podstaty trestného 

činu podílnictví, zatímco druhý odstavec obsahuje základní skutkové podstaty trestného činu 

praní peněz; okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby v dalších odstavcích jsou pak 

oběma společné6. Tato práce argumentuje proti takovému sloučení7 a mezi trestným činem 

podílnictví podle § 216 odst. 1 tr. zák. a trestným činem praní peněz podle § 216 odst. 2 tr. zák. 

striktně rozlišuje. Práce se hloubkově věnuje pouze trestnému činu praní peněz, který můžeme 

alternativně de lege lata konformně označit za trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti 

v užším smyslu. 

S juristickým pohledem na trestný čin praní peněz je nerozlučně spjat kontext, nezřídka 

přesahující zejména do oblastí výše jmenovaných věd. Pro rozsáhlost problematiky jsou 

související témata rozebrána pouze stručně a koncentrována zejména ve druhé a třetí kapitole 

práce. Jednotlivé kapitoly jsou dále vypočteny. 

                                                           
4  Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti dále označuji jako trestný čin praní peněz, neboť toto 

spojení považuji za vhodnější. Pro příslušnou argumentaci viz 1. kapitolu této práce. 
5  Novelizačním zákonem č. 287/2018 Sb., účinným od 1. 2. 2019. 
6  Pro úplné znění ust. § 216 tr. zák. viz kapitolu 4.2 této práce. 
7  Viz zejm. 6. kapitolu této práce. 
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Český právní řád nazývá jednání spočívající v praní peněz legalizací výnosů z trestné 

činnosti. Název práce se v tomto směru drží terminologie platné právní úpravy, čímž odkazuje 

na konkrétní ustanovení trestního kodexu. V samotném textu práce však užívám označení 

„praní peněz“, neboť jej považuji za vhodnější. První kapitola práce se zabývá právě argumenty 

pro a proti těmto dvěma slovním spojením, hodnotí je a zvažuje i možné alternativy. 

Přes juristické zaměření práce je třeba mít na paměti, že pouze pohled na skutečné 

fungování společnosti v právním státě (law in action) dává uchopitelnou podobu širokým 

formulacím zákona (law in books). Druhá kapitola práce proto nahlíží na praní peněz 

fenomenologickou optikou, v čemž vychází zejména z praktických poznatků kriminologie 

a kriminalistiky. Jsou zde popsány základní definiční znaky praní peněz, jmenovány jednotlivé 

fáze procesu a nastíněny některé nejčastější způsoby, jakými je praní peněz prováděno. Kapitola 

je doplněna zpracovanou statistikou postihování pachatelů praní peněz v České republice. 

Třetí kapitola se zabývá mezinárodní úpravou boje proti praní peněz, přijatou v reakci 

na velmi časté přeshraniční způsoby praní peněz, a to jak úpravou na úrovni mezinárodních 

smluv, tak právních aktů Evropské unie. Nejdůležitější právní dokumenty jsou stručně popsány 

a analyzovány, pozornost je věnována i oblasti soft law, zejména doporučením Finančního 

akčního výboru (angl. Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) a Výboru 

expertů Rady Evropy (celým názvem Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní 

špinavých peněz a financování terorismu, zkr. MONEYVAL). Tím je provedena evaluace 

současného právního stavu, v němž český zákonodárce přijímá vlastní úpravu proti praní peněz. 

Trestný čin, o němž tato práce pojednává, prošel za dobu svojí existence poměrně 

bohatým vývojem. Od své první podoby, přijaté v roce 1991, byl již celkem devětkrát změněn, 

upravován formálně i koncepčně. Při svém vzniku byl „vyčleněn“ z trestného činu podílnictví 

a považován za ustanovení k němu speciální; dnes platná úprava naopak trestný čin podílnictví 

formálně nezná a jeho skutková podstata byla vložena právě do ustanovení, postihujícího praní 

peněz. Čtvrtá kapitola se zabývá právě historickou genezí trestného činu praní peněz, a to v jeho 

úmyslné i nedbalostní formě. 

Pátá kapitola obecně charakterizuje trestný čin praní peněz, který se svým unikátním 

vztahem k predikativní trestné činnosti podobá trestným činům podílnictví a nadržování. 

Někdy je tak označován za zvláštní formu trestné součinnosti, kterou zákonodárce povýšil 

na samostatný trestný čin. Úplná a správná charakteristika trestného činu praní peněz je však 

ještě o něco složitější a lépe ji vystihuje slovní spojení post factum. Pochopení obecné povahy 

trestného činu praní peněz má velký význam pro jeho bližší zkoumání. 
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Jádrem celé práce je kapitola šestá, která si klade za cíl celistvě pojednat o skutkových 

podstatách trestného činu praní peněz podle § 216 odst. 2 tr. zák. Za tímto účelem jsou zde 

postupně rozebrány všechny obligatorní znaky skutkové podstaty: nejprve jsou identifikovány 

zájmy a hodnoty, k jejichž ochraně je ustanovení určeno (objekt trestného činu), dále 

charakterizován způsob, jakým je praní peněz pácháno, a popsány jeho následky (objektivní 

stránka trestného činu), pojednáno k otázce, kdo může tento trestný čin spáchat (pachatel 

trestného činu), a nakonec vymezen soubor znaků, určujících pro pachatelovu psychiku 

ve vztahu k praní peněz (subjektivní stránka trestného činu). Ačkoliv se tento přístup může zdát 

učebnicový nebo zjednodušující, zevrubné zkoumání jednotlivých znaků skutkové podstaty 

často otevírá velké otázky s přesahem do obecné části trestního práva hmotného. 

Ustanovení, o němž tato práce primárně pojednává, obsahuje kromě základních 

skutkových podstat trestného činu praní peněz v následujících odstavcích i okolnosti 

podmiňující použití vyšší trestní sazby, které specifikují konkrétní případy praní peněz 

a reflektují jejich závažnost. Sedmá kapitola je kategorizuje, popisuje a hodnotí, čímž uzavírá 

výklad o skutkových podstatách trestného činu praní peněz. 

Závažnost jednotlivých forem trestného činu praní peněz je typizována tresty, které lze 

za tento trestný čin uložit. Kapitola osmá se věnuje právě problematice trestání praní peněz dle 

platného práva. Zaměřuje se postupně na jednotlivé druhy trestů, které budou připadat v úvahu, 

především však na trestní sazby, tedy limity výměry trestu odnětí svobody. Zvláštní pozornost 

je zde věnována tzv. redukčnímu pravidlu, uvedenému v § 216a tr. zák., které trestní sazby 

za trestný čin praní peněz modifikuje s ohledem na trestnost predikativního trestného činu. 

V rámci závěrečné kapitoly je pak provedeno shrnutí nejdůležitějších pasáží celé práce, 

doplněných o zhodnocení a návrhy de lege ferenda. 
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1. Poznámky k terminologii 

V českém právním prostředí je jednání sledující zastření nezákonného původu věcí 

označováno jako legalizace výnosů z trestné činnosti. Domnívám se, že jde o označení 

zavádějící a nepřesné, přičemž za vhodnou alternativu považuji v jiných státech běžné spojení 

„praní peněz“, kterého se drží i tato práce. Pokusím se dále tyto závěry odůvodnit. 

1.1 Pojem legalizace výnosů z trestné činnosti 

Slovní spojení „legalizace výnosů z trestné činnosti“ bylo do českého právního prostředí 

zavedeno roku 1996, a to zákonem č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti. Šlo o první ucelenou tuzemskou administrativněprávní úpravu boje 

s praním peněz, přijatou v reakci na požadavky Směrnice Rady ze dne 10. června 1991 

o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz (91/308/EHS)8. Následující 

legislativní práce už vycházely z terminologie tohoto zákona (typickým příkladem je novela 

trestního zákona z roku 1961, která přijala spojení „legalizace výnosů z trestné činnosti“ 

za název příslušného trestného činu roku 20029). Pro pochopení původu spojení je proto zákon 

č. 61/1996 Sb. klíčový. 

Důvodová zpráva tohoto zákona nezmiňuje konkrétní důvody pro zavedení nového 

označení a pro odchýlení se od označení tradičně užívaného. Naopak, celkem paradoxně 

o předmětném jednání hovoří jako o praní špinavých peněz, ačkoliv se od tohoto spojení v textu 

zákona zcela distancuje. Současně nepřímo přiznává, že navrhovaný zákon termínu legalizace 

užívá v přeneseném smyslu slova, jak můžeme dovodit z uvozovek, kterými je tento výraz 

v důvodové zprávě na několika místech opatřen10. Oproti tomu termín výnosy z trestné činnosti 

má původ v mezinárodním právu11, jeho význam je jednoznačný a zřejmě i proto je důvodovou 

zprávou užíván sebevědoměji (hojněji) a bez uvozovek. 

Zmíněný zákon legalizaci výnosů definuje jako „jednání sledující zakrytí nezákonného 

původu výnosu s cílem vzbudit zdání, že se jedná o příjem nabytý v souladu se zákonem“12, 

důvodová zpráva o legalizaci hovoří jako o „typických jednáních, kterým je společná snaha 

                                                           
8  Evropská legislativa samozřejmě nebyla pro ČR v době přijetí jmenovaného zákona závazná. Zákon byl 

přijat v reakci na žádost o vstup do EU, podanou v lednu 1996. 
9  Do té doby tento trestný čin vlastní název nenesl. Ke genezi skutkové podstaty blíže …… 
10  Najdeme zde formulace jako „proces „legalizace“ příjmů z trestné činnosti“ nebo „zisky z trestné činnosti 

[…] a zajišťování jejich „legalizace““. Srov. důvodovou zprávu k zákonu č. 61/1996 Sb. 
11  Např. Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu (Štrasburk 1990) nebo 

Směrnice Rady ze dne 10. června 1991 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz. 
12  Viz § 1 odst. 1 zákona č. 61/1996 Sb., ve znění účinném od 1. 7. 1996. 
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zastřít nelegální původ finančních prostředků a vzbudit zdání, že jejich držitel tyto peníze nabyl 

jako platbu za legálně provozované podnikání“13. Tyto definice jsou správné, samotný pojem 

legalizace je s nimi však v rozporu. 

Užití metafory v právu není ojedinělé a není jej možno per se považovat za chybu, neboť 

i přenesený význam se časem stává významem ustáleným14. Termínu legalizace může být 

vytýkána mnohost významů, které mu právní řád přisuzuje – tuzemské správní právo totiž 

legalizací rozumí ověřování pravosti podpisu15 – domnívám se však, že i přesto by bylo možné 

dát výrazu legalizace význam nový, kdyby tím byla vystižena podstata jednání, spočívajícího 

v praní peněz. O takový případ se však nejedná. 

Za české synonymum legálnosti můžeme považovat zákonnost16; legalizace pak 

z jazykového hlediska představuje uvedení do souladu se zákonem. Legalizací výnosů z trestné 

činnosti však k tomuto v žádném případě nedochází. Podstatou jednání, které označujeme jako 

legalizaci výnosů z trestné činnosti, je pouhé zastření původu těchto výnosů a vytvoření určité 

fikce či iluze o jejich původu. Ani v případě, že je pachatel úspěšný, však protiprávní nabytí 

věcí, peněz ani jiných výnosů zhojeno není a k legalizaci ve výše uvedeném smyslu nedojde, 

neboť se bude stále jednat o nelegálně (tj. nezákonně) získaný ekonomický prospěch. 

Metaforické užití výrazu legalizace je proto zcela nepřiléhavé a zavádějící. 

Spojení „výnosy z trestné činnosti“ je dle mého názoru výstižným souhrnným 

označením pro majetkový prospěch, který pachatel predikativního trestného činu protiprávně 

nabyl. Rozumí se jím jakákoli ekonomická výhoda pocházející z trestného činu17; zákonodárce 

se zjevně snažil užít co nejširší definice, aby bylo možno postihnout všechny případy této 

činnosti.  

Pelc k tomuto poznamenává, že použití spojení „výnosy z trestného činu“ by zde bylo 

„správnější vzhledem k tomu, že k trestnosti praní peněz postačí pouze existence jednoho 

hlavního trestného činu, ze kterého nelegální výnosy pocházejí“18. Chápeme-li trestnou činnost 

jako množinu dvou a více trestných činů, jde o názor správný. Platná právní úprava však 

spojením „trestná činnost“ souhrnně označuje soudně trestné protiprávní jednání bez ohledu 

                                                           
13  Srov. zvláštní část důvodové zprávy k zákonu č. 61/1996 Sb. 
14  Takovouto ustálenou metaforu najdeme např. v názvu trestných činů zavlečení, zkrácení daně nebo 

křivého obvinění. 
15  Srov. Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, str. 194. 

V platné úpravě se s termínem setkáme např. v zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování.  
16  Lat. leges = zákony, legal = zákonný. 
17  Viz § 135b odst. 1 tr. zák. 
18  Viz Pelc, V.: Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Vedoucí práce: prof. JUDr. Jiří Jelínek, 

CSc. Disertační práce obhájená v roce 2016, str. 97. 
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na počet trestných činů, kterých se takovou činností pachatel dopustil19. Proto se domnívám, 

že jde spíše o návrh na změnu terminologie s přesahem do obecné části trestního práva 

hmotného a případnou změnu v názvu trestného činu praní peněz by měla provázet odpovídající 

změna obecné části trestního zákoníku. 

Označení jednání za „legalizaci výnosů z trestné činnosti“ je z výše uvedených důvodů 

nutno odmítnout jako vnitřně rozporné. Jeho obsah byl navíc podstatně změněn a do velké míry 

vyprázdněn poslední novelou trestného činu praní peněz20. Touto novelou se spojení legalizace 

výnosů z trestné činnosti stalo souhrnným označením pro podílnictví a pro jednání záležející 

v praní peněz, tedy jakousi sběrnou kategorií pro některé formy trestné součinnosti. 

1.2 Pojem praní peněz 

Pro vhodné alternativy pojmenování předmětného zastíracího jednání v mezinárodním 

prostředí přitom nemusíme chodit daleko. Evropské státy hovoří nejčastěji o „praní peněz“21, 

„bělení peněz“22 nebo „recyklaci peněz“23. Pojem „legalizace výnosů“ je jistou kuriozitou, 

ke které se mimo Českou republiku kloní pouze Slovensko („legalizácia príjmov z trestnej 

činnosti“). 

Na rozdíl od termínu legalizace všechna jmenovaná označení, užívaná v zahraničí 

(praní, bělení, recyklace) dle mého názoru dobře vystihují pravou podstatu jednání, které 

v přeneseném smyslu slova skutečně spočívá v zakrývání stop a smývání nánosů „špíny“ 

trestné činnosti. Současně tyto pojmy nejsou zavádějící, neboť právní řád s nimi v jiných 

souvislostech nepracuje a jejich metaforický význam je přiléhavý. Za nejvhodnější pro převzetí 

do českého právního řádu považuji spojení „praní peněz“, a to ze dvou důvodů. 

Prvním důvodem je fakt, že jde o spojení notoricky známé, srozumitelné a světově 

nejhojněji rozšířené; to souvisí se skutečností, že jde o spojení etymologicky původní. Jeho 

původ je opředen více či méně pravděpodobnými legendami, z nichž některé sahají až do 20. 

a 30. let minulého století. V americkém Chicagu tehdy v čele rozsáhlé mafie působil nechvalně 

proslulý Al Capone, který měl příjmy ze zločinu vydávat za výnosy svého řetězce veřejných 

prádelen. Prokazatelně byl pak výraz „money laundering“ v tisku užit poprvé roku 1973, 

                                                           
19  Takový závěr můžeme dovodit ze znění např. § 41 písm. l), m), § 49 odst. 2 písm. a), § 58 odst. 2 tr. zák. 
20  Novelizačním zákonem č. 287/2018 Sb. 
21  Anglicky „money laundering“, německy „Geldwäsche“, holandsky „witwassen van geld“, polsky „pranie 

pieniędzy“. 
22  Francouzsky „blanchiment d'argent“, španělsky „blanqueo de dinero“, portugalsky „branqueamento de 

capitais“. 
23  Italsky „riciclaggio di denaro“. 
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a to v souvislosti s působením tehdejšího amerického prezidenta a aférou Watergate.24 

Pro předmětné zastírací jednání v té době jiný výraz neexistoval. 

Druhým a podstatnějším důvodem pro přijetí spojení „praní peněz“ je pak samotná 

skutečnost, že jej běžně užívá evropská legislativa a mezinárodní smlouvy, kterými je Česká 

republika vázána. Spojení „praní peněz“ je tedy již součástí českého právního řádu podle čl. 10 

Ústavy ČR. Nelze ani očekávat, že by jeho užívání v textu zákona působilo chaoticky, neboť 

jde o slovní spojení, které u nás už vlivem mezinárodního boje s finanční kriminalitou značně 

zdomácnělo, a to i u laické veřejnosti. Konstrukce neologismu jako označení pro totéž jednání 

– ač se často může zdát sofistikovanější a vhodnější – v důsledku vede k nekonzistenci v právní 

terminologii.  

Je pozoruhodné, že vůči slovnímu spojení „praní peněz“ se v odborné literatuře 

až do přijetí výrazu „legalizace výnosů z trestné činnosti“ výhrady neobjevovaly. Část 

slovenské trestněprávní nauky dnes argumentuje proti slovnímu spojení „praní špinavých 

peněz“, když uvádí, že takový pojem působí „příliš expresivně, neprávnicky až slangově“ 25. 

Tyto argumenty však postrádají hlubšího zdůvodnění a nejsou proto přesvědčivé. I kdybychom 

snad připustili přílišnou expresivnost spojení „praní špinavých peněz“, tuto vlastnost můžeme 

zhojit vypuštěním výrazu „špinavých“ a konstrukcí spojení „praní peněz“, která předmětné 

jednání charakterizuje neméně výstižně. Těžko si totiž můžeme představit praní „čistých“ 

peněz. 

Posledním relevantním argumentem proti přijetí slovního spojení „praní peněz“ je 

skutečnost, že výnosem z trestné činnosti nemusí být jen peníze, ale třeba i cenné papíry, 

směnky nebo jakýkoli jiný majetek26; praní peněz by tak mohlo být vnímáno jako označení 

nepostihující všechny formy této činnosti. Finanční právo však peníze definuje jako „zvláštní 

druh univerzálního zboží používaného k vyjadřování cen ostatního zboží, ke zprostředkování 

                                                           
24  Robinson, J.: Pánové z prádelny špinavých peněz. Praha: Columbus, 1995, s. 15. Pro úryvky příslušných 

novinových článků, kde bylo spojení užito, viz "launder, v.". OED Online. July 2018. Oxford University Press. 

Dostupné z internetové adresy: http://www.oed.com/view/Entry/106279 
25  Čentéš, J., Tuchscher, M. Mimotrestná úprava ochrany před legalizáciou prijmov z trestnej činnosti a 

financováním terorizmu – 1. část. In: Justičná revue č. 2/2009, str. 251–253. Nebo Svrček, M. Legislatívne a 

inštitucionálne aspekty boja proti trestnej činnosti súvisiacej s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. In: Jelínek, 

J. (ed.) Organizovaný zločin (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty). Sborník příspěvků z 

mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, květen 2014, trestní sekce. Praha: Leges, 2014, 

str. 94. 
26  Viz Finanční analytický útvar Ministerstva financí: Historie a základní charakteristika boje proti praní 

špinavých peněz v České republice [online]. 2012. Str. 1. Dostupné z internetové adresy: 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Stav_Historie-boje-proti-prani-spinavych-penez-v-CR.pdf 
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koupě a prodeje a k provádění různých plateb“27. Peníze tedy představují tzv. všeobecný 

ekvivalent a každý výnos z trestné činnosti je peněžní částkou vyjádřitelný. V tomto smyslu je 

výraz „praní peněz“ možno přijmout jako výstižný. Pro úplnost můžeme dodat, že alternativu 

představující spojení „praní výnosů z trestné činnosti“ vede k rozmělnění přiléhavé metafory, 

kdy praním peněz obrazně rozumíme očišťování zločinem pošpiněných bankovek. 

Při veškeré diskusi nad označením předmětného jednání samozřejmě platí, že rubrica 

non est lex a poznámky k terminologii nejsou skutečnými návrhy de lege ferenda. Název má 

však jistý symbolický význam a je i východiskem pro systematický výklad norem, a jeho 

nevhodná volba tak může vést k oslabení právní jistoty. 

  

                                                           
27  Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H., Boháč, R., Novotný, P., Kohajda, M., Vondráčková, 

P.: Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 335. 
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2. Praní peněz jako společenský jev 

Trestní právo neslouží k ochraně všech společenských zájmů. Uplatňuje se jen 

v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle 

jiného právního předpisu28, a pouze k ochraně před činy taxativně vypočtenými. Trestní právo 

je tak označováno jako ultima ratio, prostředek poslední instance29. Abychom ospravedlnili 

přijetí a aplikaci trestněprávní úpravy postihující praní peněz, musíme proto nejprve porozumět 

tomu, co je to praní peněz a jak ve společnosti reálně funguje. 

Za tím účelem si tato kapitola klade za cíl ve stručnosti popsat základní rysy praní peněz, 

následně charakterizovat jednotlivé fáze celého procesu a uvést příklady způsobů, jakými je 

praní peněz v praxi prováděno. Na závěr je zpracována a analyzována statistika postihování 

pachatelů trestného činu praní peněz v ČR jako určitá evaluace represivní funkce tohoto 

trestného činu. 

2.1 Základní rysy 

Ačkoliv způsobů praní peněz je nepřeberné množství a mnohé pravděpodobně nejsou 

ještě rozkryty, existují jisté znaky, které jsou všem formám této činnosti společné. Ze souboru 

těchto znaků (patřičně zobecněných) byly dovozeny i samotné definice praní peněz. 

Pro zaznamenání a pojmenování těchto znaků je třeba nahlížet na praní peněz jako 

na společenský fenomén, na jehož základě byl teprve následně konstruován text právních 

norem. Užitečným pramenem potřebných informací je Liškova monografie na téma praní 

peněz30. 

Prvním společným znakem je potřeba utajit pravé vlastnictví a skutečný zdroj 

prostředků31. Jde o nejdůležitější znak praní peněz, který vystihuje cíl celé činnosti – bez utajení 

původu prostředků by praní peněz postrádalo smyslu. Právě tento rys dává vzejít definicím 

praní peněz, které nejčastěji hovoří o činnosti spočívající v „zatajení“, „zastření“, 

„znemožnění zjištění“, apod. Pachatelé tedy vždy usilují o konstrukci iluze, že výnosy pochází 

ze zákonných zdrojů. 

                                                           
28  Viz § 12 odst. 2 tr. zák. 
29  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 24. 
30  Liška, P.: Praní špinavých peněz v České republice. 1. vydání, Praha: Radix, 1997. 
31  Liška, P.: Praní špinavých peněz v České republice. 1. vydání, Praha: Radix, 1997, str. 7. 
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Druhým znakem je změna podoby prostředků opatřených trestnou činností32. Podobou 

je zde míněna jejich vnější forma – nejčastěji se vyskytujícím příkladem je 

přeměna hotovostních prostředků na bezhotovostní jejich uložením na bankovní účet. 

Požadavek změny podoby přímo vyplývá z předchozího společného rysu, neboť kdyby 

prostředky svou podobu během pracího procesu svou podobu nezměnily, jejich původ a zdroj 

by pravděpodobně nebyl efektivně utajen. 

Třetím znakem je potřeba v průběhu celého „pracího cyklu“ (tedy procesu praní peněz) 

důkladně zamést stopy po operacích, které sloužily k praní peněz33. I zde jde o nutný 

předpoklad úspěchu celé činnosti. Stopy praní peněz, nejsou-li odstraněny, slouží policejním 

orgánům k vysledování prostředků i pachatelů. Řetězec transakcí, kterým prané prostředky 

během procesu prochází, musí být tedy co možná nejméně přehledný – k tomuto účelu 

pachatelům slouží čím dál sofistikovanější postupy, jako časté střídání rozličných způsobů 

praní peněz v rychlém sledu, využití velkého množství osob nebo (často mnohonásobné) 

přeshraniční přesuny prostředků. Právě změny jurisdikce můžeme považovat za hlavní důvod 

pro sjednocení vyspělých států k mezinárodnímu boji proti praní peněz. 

Zatímco tři výše jmenované rysy definují proces praní peněz a formují jej navenek, 

čtvrtý společný znak stojí samostatně a působí spíše dovnitř. Je jím neustálá kontrola pachatelů 

predikativní trestné činnosti nad procesem praní peněz34. Pro pochopení tohoto rysu je třeba 

uvést, že praní peněz v praxi vyžaduje zapojení velkého počtu osob – jedině tak mohou být 

splněny jeho cíle. Nikdo z účastníků celého procesu se však pochopitelně nemůže v případě 

vlastního zkrácení na konečném výnosu domáhat ochrany u orgánů státní moci. Jediným 

způsobem ochrany vlastních zájmů je tedy svémocné působení na další členy procesu, 

a pro výkon takové ochrany je bedlivý dohled nad pranými prostředky naprostou nutností35. 

Sekundárním důvodem pro soustavnou kontrolu nad procesem je zajištění lepší koordinace 

všech činností prostřednictvím hierarchie mezi spolupachateli. 

2.2 Fáze procesu 

Praní peněz můžeme členit do tří vývojových etap36. Jejich rozlišení v praxi často není 

jednoznačné a některá z fází může i absentovat, pro účely výkladu jsou však uvažovány jako 

                                                           
32  Tamtéž, str. 7. 
33  Tamtéž, str. 7. 
34  Tamtéž, str. 8. 
35  S určitou mírou nadsázky můžeme říct, že i v procesu praní peněz platí právní zásada vigilantibus iura. 
36  Liška, P.: Praní špinavých peněz v České republice. 1. vydání, Praha: Radix, 1997, str. 8. 
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oddělené úseky celé činnosti, které na sebe chronologicky navazují. Český jazyk má pro každou 

z fází dvě různá označení, přičemž první vždy vychází z anglického ekvivalentu a má popisnou 

hodnotu, zatímco druhé žertovně odkazuje na část procesu praní špinavého prádla. 

První etapa je označována jako umístění (z angl. placement) nebo též jako namáčení37. 

Jde o etapu úvodní, v jejímž rámci jsou prostředky „shromážděny a rozmístěny“ – tím je 

nejčastěji míněna snaha pachatelů „množství jednotlivých bankovek přeměnit na pohledávku 

za bankou (vklad) a dále s ní nakládat … bezhotovostním způsobem.“38 Tato fáze procesu je 

z pohledu pachatele tou nejnebezpečnější, a to pro svou nápadnost. Tradičně je realizována 

ve formě tzv. „šmoulování“ (angl. smurfing), kdy se jednotliví členové zločinecké skupiny 

vydají do různých bankovních poboček a vkládají relativně malá množství prostředků 

na bankovní účty. Takto pachatelé často zůstávají po dlouhou dobu neodhaleni, neboť jejich 

drobné vklady nepodléhají oznamovací povinnosti. Metoda je však současně známa pro svou 

nákladnost a časovou náročnost. Často dochází také k mísení nelegálních výnosů s legálními 

příjmy plynoucími z podnikatelské činnosti a jejich následnému zdanění, aby byl vyvolán 

dojem jejich legálnosti. Za tímto účelem pachatelé vyhledávají tzv. daňové ráje, tedy země 

s nízkou úrovní zdanění, umožňující obcházení daňové povinnosti39. 

Druhou etapu označujeme jako rozvrstvení (z angl. layering) nebo někdy též 

namydlení.40 Jde o jádro celého procesu praní peněz, a to v tom smyslu, že právě zde dochází 

k zastření nelegálního původu praných prostředků. Tohoto cíle je dosahováno pomocí série 

operací, které můžeme obecně charakterizovat jako fiktivní nebo skutečné tržní transakce. 

Dle Lišky může jít např. o „hotovostní a bezhotovostní peněžní operace na bankovních účtech, 

nákupy a prodeje cenných papírů, zlata a drahých kovů, starožitností nebo uměleckých děl, 

vytváření společností s fiktivními aktivitami a finanční transakce mezi nimi, nákup žetonů nebo 

jiných hracích instrumentů a předstírání výhry v kasinu … a podobně“41. Účelem mnohosti 

těchto transakcí je jejich nepřehlednost a následná nemožnost dohledat tok prostředků 

od predikativní trestné činnosti. Právě ve fázi rozvrstvení je pro pachatele predikativní trestné 

                                                           
37  Tamtéž, k první etapě str. 8-13. 
38  Tamtéž, str. 9. 
39  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro identifikaci daňového ráje stanovila čtyři 

kritéria: žádná nebo pouze nominální daň z příjmu, nedostatečná úroveň výměny informací, nedostatečná úroveň 

transparentnosti a absence skutečných aktivit. Viz OECD: Countering Offshore Tax Evasion. Some Questions and 

Answers on the Project [online]. 2009. str. 11. Dostupné z internetové adresy: 

http://www.oecd.org/ctp/harmful/42469606.pdf 
40  Liška, P.: Praní špinavých peněz v České republice. 1. vydání, Praha: Radix, 1997, k druhé etapě 

str. 13-17. 
41  Tamtéž, str. 13. 
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činnosti nejnáročnější a nejdůležitější sledovat celý proces, neboť jeho složitost zde může být 

sjednanými spolupachateli snadno zneužita za účelem vlastního obohacení. 

Třetí a závěrečnou etapou je integrace (z angl. integration) nebo také ždímání42, 

přiléhavě se někdy označuje i jako repatriace. V rámci této fáze se prostředky, které prošly 

procesem praní, vrací do dispoziční sféry pachatele ve formě zdánlivě legálního příjmu. 

Až do počátku této fáze je pro pachatele predikativní trestné činnosti dispozice s pranými 

prostředky riskantní, neboť jsou stále „špinavé“. Ve fázi integrace se pachatel opětovně chopí 

držby vypraných výnosů a začíná se navenek vydávat za jejich skutečného vlastníka. Součástí 

procesu bývá i uvedení těchto výnosů v daňovém přiznání, neboť krácení daně by v případě 

zaznamenání mohlo na celý úspěšně završený proces praní peněz upozornit. 

2.3 Některé způsoby praní peněz 

K praní peněz je opakovaně uváděno, že jeho způsobů je nepřeberné množství, což bývá 

pro zákonodárce záminkou pro konstrukci velmi obecných, ne-li vágních definic praní peněz 

s cílem postihnout všechny myslitelné formy této činnosti. Zjevně není možné provést taxativní 

výčet konkrétních způsobů, kterými je praní peněz prováděno; po více než třicetileté zkušenosti 

s postihováním praní peněz ve světě můžeme však jmenovat některé nejčastější vzorce, 

podle kterých pachatelé v praxi jednají. 

Nejtypičtější příklady jsou nastíněny v Liškově monografii43 a často je můžeme dovodit 

z popisu fází procesu, uvedeného výše. Špinavé peníze v podobě bankovek nízkých 

nominálních hodnot, pocházejících např. z prodeje drog, jsou nejprve rozděleny mezi množství 

osob, nad kterými od tohoto okamžiku dohlíží pachatel predikativní trestné činnosti, který si 

praní peněz objednal. Osoby cestují do bankovních poboček nebo k bankomatům a vkládají 

bankovky na účty, zřízené k tomuto účelu. Peníze jsou vkládány v tzv. podlimitních částkách, 

takže bance nevzniká oznamovací povinnost; jsou-li pachatelé tázáni na původ prostředků, 

uvádějí nejčastěji, že jde o hotovostní splátku zápůjčky, neboť nejde o podezřelý pohyb 

z daňového hlediska, a navíc je možno takto ospravedlnit i opakovaný vklad stejné výše. 

Vklady na účty probíhají podle předem přesně stanovených instrukcí; klíčová je především 

zdánlivá nahodilost počínání všech zúčastněných osob. Peníze mohou být vkládány v různých 

městech, u různých bank, v rozličné výši. Typický je i časový odstup mezi jednotlivými vklady. 

                                                           
42  Tamtéž, ke třetí etapě str. 17-19. 
43  Liška, P.: Praní špinavých peněz v České republice. 1. vydání, Praha: Radix, 1997. 
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Není-li jednání zaznamenáno jako podezřelé, peníze dostanou bezhotovostní podobu 

a osoby je začnou užívat k provádění transakcí, zejména nákupu cenných kovů, uměleckých 

předmětů nebo komodit, které je možné snadno zpětně směnit za peníze. Pachatelé přitom volí 

spíše konzervativní investice, u kterých nehrozí náhlý pád hodnoty. Mohou být sjednány další 

osoby, které např. předstírají poskytování služeb nebo předání objednaného zboží, následně 

majitelům účtů vystaví vysokou fakturu a čerpají protiplnění na vlastní účty.  Pro zahlazení stop 

bývají také peníze investovány do majetku, který je dále převeden na nic netušící třetí osobu, 

jednající v dobré víře, nejčastěji směnou za peníze v hotovostní podobě, které jsou následně 

vloženy na další bankovní účet, zřízený jinou sjednanou osobou. Zcela jiným případem 

rozvrstvení výnosů, který je však pro Českou republiku v současnosti méně relevantní, je pak 

jejich fyzické pašování přes státní hranice. 

Integrační fáze nastává poté, co pachatelé predikativní trestné činnosti usoudí, 

že dispozice s výnosy pro ně nadále nepředstavuje bezpečnostní riziko. Ke shromáždění 

vypraných výnosů na účtech těchto pachatelů dochází nejčastěji pod záminkou legálního 

podnikání, resp. zdánlivě ve formě příjmů z podnikatelské činnosti, kterou většinou tito 

pachatelé alespoň zčásti skutečně provozují, aby se vyhnuli nežádoucí pozornosti. Účty, které 

byly zřízeny za účelem praní peněz, jsou následně buď zrušeny, zachovány jako tzv. mrtvé účty 

nebo podle potřeby užívány k praní dalších výnosů. I v případech, kdy je následně pachatel 

predikativní trestné činnosti dopaden a z trestné činnosti usvědčen, může se stát, že souvislost 

mezi vypranými prostředky a jeho trestnou činností není prokázána, zejména jestliže byly 

peníze vyprány důkladně. V důsledku toho nejsou prostředky zabaveny, čímž je dosaženo 

jednoho z hlavních cílů praní peněz. 

2.3.1 Mimotrestní opatření proti praní peněz 

Tyto metody praní peněz, kdy pachatelé své výnosy propírají skrze bankovní systém, 

jsou v tuzemském právním prostředí už téměř notoricky známé a k jejich potírání byla přijata 

četná opatření. Jejich komplexní úpravu v současnosti obsahuje zákon č. 253/2008 Sb., 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

(AML zákon). Zcela zásadní roli v boji proti praní peněz hraje prevence, spočívající zejména 

ve dvou dále uvedených povinnostech bank a jiných subjektů na finančních trzích. 

V první řadě jde o povinnost oznamovat podezřelé transakce. Tato oznamovací 

povinnost se samozřejmě nevztahuje na každodenní obchodní styk všech osob, ale měla by 

zajistit, že pověřené orgány veřejné moci budou notifikovány zejména o nestandardních 



15 

 

pohybech prostředků, aby se jimi mohly podle okolností dále zabývat a prověřit, zda nejde 

o případ praní peněz. Takovým pověřeným orgánem je v ČR Finanční analytický úřad, zřízený 

při Ministerstvu financí; jeho působnost a pravomoci jsou stanoveny právě jmenovaným AML 

zákonem. 

Ve druhé řadě pak jde o povinnost uchovávat údaje o svých klientech, často 

popisovanou jako zásadu know your client („poznej svého klienta“). Identifikační údaje 

zákazníků banky, údaje o zdrojích jejich příjmů a o veškerých pohybech na jejich účtech jsou 

bankami archivovány, takže i když k podezřelé aktivitě dojde mimo bankovní styk nebo 

až po ukončení bankovní transakce, vyšetřovatelé mohou těchto záznamů užít jako stop 

a později jako důkazů v potenciálním případu praní peněz. 

Pro velké mezinárodní banky by neplnění prevenčních povinností znamenalo kromě 

právních postihů především velmi špatnou publicitu, a proto vynakládají značnou snahu, aby 

zajistily, že zákonným požadavkům vyhoví a případy praní peněz jejich pozornosti ucházet 

nebudou. Banky si za tímto účelem zřizují tzv. compliance programy (z angl. to comply, 

tj. uvést do souladu, vyhovět). Obecně řečeno jde o soubor vnitřních pravidel a postupů, která 

mají zajistit, že banka neporuší své zákonem stanovené povinnosti. Čím dál častěji jsou 

při jednotlivých bankách zřizována celá compliance oddělení, která se optimalizací programu 

intenzivně zabývají. 

2.3.2 Alternativní systémy převodu plateb jako prostředek praní peněz 

Z pohledu pachatelů praní peněz jsou tedy banky a jiné velké subjekty finančního trhu 

čím dál méně bezpečným nástrojem, neboť s praním peněz spojené operace v moderním světě 

často vzbuzují pozornost. Pachatelé hledají stále nové metody, které pozornosti veřejné moci 

unikají; předpokladem úspěchu praní peněz je, aby proces zůstal sofistikovaným, 

nepřehledným a nepředvídatelným. Ze způsobů praní peněz, při nichž bankovní systém 

využíván být nemusí, je dále krátce popsán jeden specifický případ, který stojí za zmínku 

i pro svou aktuálnost. 

Jde o praní peněz za využití alternativních systémů převodu plateb44, které v určitém 

smyslu nahrazují bankovní styk a obchází přitom oznamovací povinnost. Dochází při nich 

ke dvěma operacím, které jsou pro praní peněz nejcharakterističtější: k nahrazení prostředků a 

k jejich převodu. Nejznámějším a nejhojněji rozšířeným z těchto systémů je hawala45, systém 

                                                           
44  Z angl. alternative remittance system. 
45  Výraz ‚hawala‘ pochází z arabštiny, kde v obecném jazyce označuje převod nebo také důvěru. 
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někdy označovaný jako underground banking (volně překládáno jako „ilegální bankovnictví“), 

což jeho podstatu do značné míry vystihuje. Jde v zásadě o službu, provozovanou a úplatně 

poskytovanou mezinárodní sítí soukromých osob podobných burzovním brokerům, 

označovaných jako „hawaladaři“46; předmětem podnikání těchto osob je však kromě 

provozování hawaly zpravidla ještě další, s hawalou nesouvisející činnost. Systém funguje 

většinou tak, že v jedné zemi přijde zákazník – převodce k hawaladarovi X, předá mu 

v hotovosti určitou finanční částku a sdělí, do které země a na kterou osobu ji chce převést. 

Hawaladar X se spojí se svým obchodním partnerem hawaladarem Y, který sídlí ve fyzické 

blízkosti příjemce platby (nejčastěji ve stejném městě) a sdělí mu výši částky spolu 

s identifikátorem designovaného příjemce. Příjemci je převodcem sděleno, u které osoby mu 

bude částka vyplacena. Příjemce následně od hawaladara Y obdrží vstupní částku, sníženou 

o sazbu za zprostředkování. Částka je vyplacena v měně země příjemce a její výše je stanovena 

podle předem smluveného směnného kurzu. 

Klíčové je, že nedochází k přeshraničnímu hotovostnímu ani bezhotovostnímu transferu 

prostředků. Odpadá tedy potřeba prostředky pašovat nebo je naopak převádět legálně skrze 

sledovaný bankovní systém. Hawala funguje na základě blízkých osobních nebo i rodinných 

vazeb mezi hawaladary a důvěry mezi všemi účastníky převodní transakce. Členové procesu 

nemusí užívat svých skutečných jmen, mohou vystupovat pod pseudonymy a identifikovat se 

např. pomocí smluveného hesla. Zákazníkům nejsou vystavovány doklady o převodu, veškerá 

komunikace je neformální a evidence slouží hawaladarům jen pro interní účely, po ukončení 

celého obchodu tedy není archivována a orgány veřejné moci k ní nemají přístup. Ve svém 

souhrnu jde o ideální nástroj k praní peněz.47 

Finanční akční výbor řadí v poslední době převody plateb v systému hawala mezi 

nejrizikovější oblasti z hlediska praní peněz. Dále uvádí trh s diamanty a obchod s virtuálními 

měnami.48 Jde o velká témata, která musí být diskutována především na mezinárodní úrovni. 

                                                           
46  Z angl. hawaladars. 
47  Financial Crimes Enforcement Network in cooperation with INTERPOL/FOPAC: The Hawala 

Alternative Remittance System and its Role in Money Laundering [online]. 2003. Dostupné z internetové adresy: 

https://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/documents/fincen-hawala-rpt.pdf 
48  FATF/OECD: Annual report 2013 - 2014 [online]. 2014. Str. 15. Dostupné z internetové adresy: 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/brochuresannualreports/FATF%20Annual%20report%202013-

2014.pdf   
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2.4 Statistika trestněprávního postihování praní peněz v ČR 

Obecně platí, že čím přísnější trest pachateli za jednání hrozí, tím silnější je generálně 

preventivní funkce daného trestněprávního ustanovení, tzn. tím méně potenciálních pachatelů 

se bude daného jednání dopouštět a riskovat tak tento trest. Není však možné přesně zjistit, 

do jaké výše tuto funkci konkrétní skutková podstata plní. 

Trestněprávní ustanovení se však vyznačují silnou funkcí represivní, přičemž její míru 

dobře reflektuje statistika postihování pachatelů konkrétního trestného činu. Následující graf 

za tímto účelem znázorňuje počty odsouzených pachatelů úmyslného trestného činu legalizace 

výnosů z trestné činnosti v letech 2005-201649. Pramenem informací zde jsou statistické 

ročenky kriminality50, publikované Ministerstvem spravedlnosti České republiky. 

 

 

 

K této statistice je třeba doplnit, že ačkoli je jednání spočívající v úmyslném praní peněz 

v tuzemsku kriminalizováno už od roku 1992 a příslušné ustanovení bylo mnohokrát 

                                                           
49  Roku 2005 byly za trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti odsouzeny 3 osoby, roku 2006 bylo 

odsouzeno 5 osob, roku 2007 byly odsouzeny 4 osoby, roku 2008 byly odsouzeny pouze 2 osoby, roku 2009 bylo 

odsouzeno 15 osob, roku 2010 nebyla odsouzena ani jedna osoba, roku 2011 bylo odsouzeno celkem 26 osob 

(z toho 11 za trestný čin podle § 252a trestního zákona z roku 1961), roku 2012 bylo odsouzeno taktéž 26 osob 

(z toho 2 za trestný čin podle § 252a trestního zákona z roku 1961), roku 2013 bylo odsouzeno 36 osob (z toho 6 

za trestný čin podle § 252a trestního zákona z roku 1961), roku 2014 bylo odsouzeno 50 osob (z toho 3 za trestný 

čin podle § 252a trestního zákona z roku 1961), roku 2015 bylo odsouzeno 67 osob (z toho 10 za trestný čin podle 

§ 252a trestního zákona z roku 1961) a roku 2016 bylo odsouzeno 68 osob (z toho 5 za trestný čin podle § 252a 

trestního zákona z roku 1961). Další statistika nebyla Ministerstvem spravedlnosti ke dni uzavření rukopisu této 

práce zpracována. 
50  Ročenky jsou zpracovávány pravidelně už od roku 1995. Všechny ročenky jsou veřejně dostupné 

na internetových stránkách: https://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=5860&d=47145 a 

https://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html 
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novelizováno51, podle údajů statistických ročenek až do roku 2005 nebyla v praxi tato činnost 

trestněprávně postihována. K praní peněz v tuzemsku však přesto pravděpodobně docházelo 

a šlo tedy o tzv. latentní trestný čin. Nový státní režim po listopadové revoluci roku 1989 se 

u nás vyznačoval mj. i prudkým nárůstem absolutního počtu i procentuálního podílu 

majetkových trestných činů52, na které je praní peněz úzce vázáno. Důvodem nepostihování 

praní peněz byl tedy spíše nedostatek poznatků české kriminalistiky a malá zkušenost s touto 

moderní formou trestné činnosti. 

V současné době však počet odsouzených pachatelů trestného praní peněz dlouhodobě 

narůstá, což ukazuje na zvýšení kvality práce orgánů činných v trestním řízení a zlepšení jejich 

schopnosti proti této formě kriminality účinně bojovat53. Příčinou na druhé straně samozřejmě 

může být i zvýšení četnosti jednání, záležejícího v praní peněz; v každém případě však můžeme 

uzavřít, že trestněprávní ustanovení postihující praní peněz se ukazuje být účelným. 

  

                                                           
51  Ke genezi trestného činu praní peněz blíže 4. kapitola této práce. 
52  Viz Nett, A. Praní špinavých peněz. Brno: Masarykova univerzita – fakulta právnická, 1993, str. 18 nebo 

Gřivna, T., Scheinost, M., Zoubková, I. a kol.: Kriminologie. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, 

str. 277-280. Pro úplnost je však třeba dodat, že autoři zde řadí trestný čin praní peněz spíše mezi trestné činy 

hospodářské. Důvodem je podobnost s hospodářskými trestnými činy v základním znaku, kterým je ohrožení nebo 

narušení hospodářského řádu (systému) a podobnost schémat kriminálních aktivit se schématy legálního 

ekonomického života. 
53  Můžeme v této souvislosti připomenout citát bývalé Nejvyšší prokurátorky USA Janet Reno: „Praní 

peněz je velmi sofistikovaný zločin, a proto musíme být sofistikovaní i my.“ 
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3. Boj proti praní peněz na mezinárodní úrovni 

Jak předchozí kapitola předestírá, praní peněz se od svého prvního výskytu před padesáti 

lety ukázalo být globálním problémem. Jeho pachatelé se nikterak neomezují na působení 

v jedné zemi, naopak, změny jurisdikcí a přeshraniční přesuny praných výnosů patří mezi běžné 

nástroje jejich zastírací činnosti. Vlády vyspělých států zasažených praním peněz si 

v osmdesátých letech minulého století začaly uvědomovat, že k efektivnímu stíhání pachatelů 

praní peněz je třeba mezinárodní spolupráce; v první fázi bylo zejména třeba „semknout“ 

bankovní a finanční systémy pomocí koordinace a integrace. Tato kapitola jmenuje 

a ve stručnosti popisuje hlavní z nástrojů a opatření, jejichž souhrn tvoří dnešní právní 

prostředí, v němž český zákonodárce přijímá vlastní administrativněprávní a trestněprávní 

úpravu proti praní peněz. 

3.1 Mezinárodní smlouvy 

Spolupráce za účelem boje proti finanční kriminalitě byla historicky původně 

navazována mezinárodněprávně tradičním způsobem – uzavíráním multilaterálních 

mezinárodních smluv. V rámci této podkapitoly jsou jmenovány čtyři mezinárodní smlouvy, 

jejichž stranou je i Česká republika a jejichž společným jmenovatelem je právě praní peněz, 

ačkoliv jejich primární cíle jsou na první pohled odlišné. 

Česká republika dříve tyto smlouvy recipovala pomocí tzv. transformace – zachování 

doslovného znění mezinárodní smlouvy a její vyhlášení ve formě vnitrostátního práva. 

Od 1. 6. 2002 jsou již vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament 

souhlas a jimiž je Česká republika vázána, součástí právního řádu54. 

Za vůbec první projev vůle států ke sjednocení v potírání praní peněz můžeme 

považovat Úmluvu OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, 

sjednanou 20. prosince 1988 ve Vídni (Vídeňská úmluva). Československý stát se k této 

úmluvě připojil bezodkladně po listopadovém převratu – podepsána byla dne 7. prosince 1989 

v New Yorku a po vyslovení souhlasu Federálním shromážděním a ratifikaci prezidentem byla 

vyhlášena jako Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 462/1991 Sb., čímž byla 

recipována do tuzemského právního řádu. 

                                                           
54  Srov. čl. 10 Ústavy ČR (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Česká republika se tak přiklonila k monistické 

koncepci právního řádu. 
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Jak celý název úmluvy napovídá, jejím hlavním cílem bylo zastavení obchodu s drogami 

a s ním spojené šířící se toxikomanie; tento problém však vnímala v jeho širších souvislostech. 

To se projevuje už v preambuli, která konstatuje, že nedovolený obchod s omamnými 

a psychotropními látkami je zdrojem značného majetku, který umožňuje mezinárodním 

zločineckým organizacím pronikat do vládních struktur, rozkládat je a podkopávat, pronikat 

do zákonné obchodní a finanční činnosti a do společnosti na všech jejích úrovních.55 

Samotný text úmluvy pak především stanoví požadavek na zavedení řady trestných 

činů, přednostně těch spočívajících v nakládání s omamnými a psychotropními látkami. 

Kriminalizovala však zároveň i formy součinnosti, spočívající v přeměně nebo převodu 

majetku z takové trestné činnosti a v poskytnutí pomoci jejím pachatelům vyhnout se 

odpovědnosti za svoje činy, dále ukrytí nebo zatajování podstaty, zdroje, místa, kde se nachází, 

způsobu šíření, převozu nebo práv k majetku pocházejícího z takové činnosti.56 

Vyjádřeno terminologií českého trestního práva, Vídeňská úmluva signatářským státům 

stanovila závazek k zavedení skutkových podstat trestných činů podílnictví, nadržování a vůbec 

poprvé i praní peněz, jejichž predikativní trestná činnost měla spočívat v co nejšířeji pojatém 

nakládání s omamnými a psychotropními látkami. 

Zlomovým počinem Rady Evropy v oblasti boje proti praní peněz se stala Úmluva 

o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, sjednaná 8. listopadu 1990 

ve Štrasburku (Štrasburská úmluva). Poté, co k ní Česká republika přistoupila v roce 1995, byla 

vyhlášena jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 33/1997 Sb. a vstoupila na základě 

svého článku 36 odst. 3 v platnost dne 1. 3. 1997. 

Většina opatření, zakotvených Štrasburskou úmluvou, samozřejmě nebyla 

trestněprávního charakteru, nýbrž charakteru administrativněprávního. Finanční analytický 

útvar Ministerstva financí k této úmluvě uvádí, že „mimo jiné umožnila bezproblémovou 

výměnu informací o šetřených subjektech mezi partnerskými finančními jednotkami 

signatářských zemí“57. Úmluva především rozsáhle řešila mezinárodní spolupráci států: 

stanovila její zásady, závazek k pomoci za účelem vyšetřování, upravila otázky prozatímních 

opatření a otázky konfiskace majetku, stanovila podmínky odmítnutí a odložení spolupráce. 

                                                           
55  Srov. preambuli Vídeňské úmluvy. 
56  Srov. čl. 3 odst. 1 Vídeňské úmluvy. 
57  Finanční analytický útvar Ministerstva financí: Historie a základní charakteristika boje proti praní 

špinavých peněz v České republice [online]. 2012. Str. 3. Dostupné z internetové adresy: 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Stav_Historie-boje-proti-prani-spinavych-penez-v-CR.pdf 
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Pamatovala také na práva třetích osob, oznamování, vzájemné uznávání rozhodnutí 

a formalizovala pravidla společného styku a postupu.58 Štrasburská úmluva také položila 

základy legálních definic pojmů, užívaných v takřka nezměněné podobě i dnes českým 

zákonodárcem.59 

Z pohledu této práce je však nejvýznamnějším článek 6 Štrasburské úmluvy60, který 

signatářským státům stanoví povinnost trestněprávně stíhat některá jednání, spočívající v praní 

peněz. Zásadním přínosem ve srovnání s Vídeňskou úmluvou, sjednanou o dva roky dříve 

na půdě OSN bylo, že Štrasburská úmluva neomezovala okruh předcházejících trestných činů 

pouze na drogové delikty.61 Štrasburská úmluva totiž o praní peněz hovoří jako o svébytném 

problému a za cíl si klade zejména odčerpání výnosů ze zločinu, nikoliv boj proti drogové 

kriminalitě.62 Za předmětný (tedy predikativní) trestný čin označuje každý trestný čin, v jehož 

důsledku vznikají výnosy, které by se mohly stát předmětem praní peněz.63 

                                                           
58  Viz čl. 7-35 Štrasburské úmluvy.  
59  Dobrým příkladem je čl. 1 bod a. Štrasburské úmluvy, definující pojem „výnos“ jako „všechny 

ekonomické výhody pocházející z trestných činů“. Trestní zákoník dnes v ust. § 135b odst. 1 výnosem z trestné 

činnosti rozumí „jakoukoli ekonomickou výhodu pocházející z trestného činu“. 
60  Článek 6 Štrasburské úmluvy: 

1. Každá strana přijme legislativní a jiná opatření, která budou nezbytná k označení jednání jako trestného činu v 

souladu s jejím vnitrostátním právem, pokud čin byl spáchán úmyslně, v následujících případech: 

a. přeměny nebo převodu majetku, o němž ten, kdo se ho dopouští, ví, že tento majetek tvoří výnos, a to za účelem 

zatajení nebo zakrývání nedovoleného původu majetku nebo pomoci jakékoli osobě, která je zapojena do spáchání 

předmětného trestného činu, aby unikla právním důsledkům svých činů, 

b. zatajování nebo zakrývání povahy, původu, umístění, nakládání, pohybu nebo skutečného vlastnictví majetku 

nebo práv s ním souvisejících, o nichž pachatel ví, že vytvářejí výnosy; a s výhradou ústavních zásad a základních 

pojmů právního systému strany: 

c. nabytí, držení nebo užívání majetku, o němž ten, kdo jej nabývá, drží nebo používá, ví v okamžiku, kdy jej 

dostává, že vytváří výnosy, 

d. účasti v některém z trestných činů označených v souladu s tímto článkem, dále sdružení, spolčení, pokusů, 

návodů, usnadnění a rad ve vztahu k těmto trestným činům. 

2. Za účelem uplatnění nebo užití odstavce 1 tohoto článku: 

a. nezáleží na tom, zda předmětný trestný čin je nebo není v trestní pravomoci strany, 

b. může být stanoveno, že trestné činy uvedené v tomto odstavci se nevztahují na pachatele předmětného trestného 

činu, 

c. potřebná vědomost, úmysl nebo motivace, jako prvky jednoho z trestných činů uvedených v tomto odstavci, 

mohou být odvozeny z objektivních skutkových okolností. 

3. Každá strana může přijmout opatření, která podle svého vnitrostátního práva považuje za potřebná k označení 

trestního charakteru také všech nebo některých činů zmíněných v odstavci 1 v některém nebo všech následujících 

případech, pokud pachatel: 

a. měl předpokládat, že majetek tvoří výnos, 

b. jednal za účelem dosažení zisku, 

c. jednal za účelem pomoci v pokračování další kriminální činnosti. 

4. Každá strana může při podpisu nebo uložení své ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo listiny o 

přístupu prohlášením adresovaným generálnímu tajemníku Rady Evropy prohlásit, že odstavec 1 tohoto článku se 

vztahuje pouze na předmětné trestné činy nebo jejich kategorii upřesněnou v tomto prohlášení. 
61  Tuto poznámku činí i Pelc In: Pelc, V.: Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Vedoucí práce: 

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Disertační práce obhájená v roce 2016, str. 49. 
62  Srov. preambuli Štrasburské úmluvy. 
63  Srov. čl. 1 bod e. Štrasburské úmluvy. 
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Článek 6 Štrasburské úmluvy se tak stal odrazovým můstkem pro mnoho evropských 

zákonodárců, jelikož trestný čin praní peněz nebyl v roce 1990 běžně uváděn ani v právních 

řádech vyspělých států západní Evropy. Českého zákonodárce Štrasburská úmluva k zavedení 

trestného činu praní peněz inspirovala dokonce dříve, než se pro něj stala závaznou.64 

Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu byla podepsána 9. prosince 

1999 v New Yorku. Česká republika projevila vůli se k ní připojit o rok později a v platnost 

pro ČR vstoupila dne 26. ledna 200665. 

Ačkoliv se tato úmluva na rozdíl od dvou výše jmenovaných nezabývala praním peněz 

výslovně, a nestanovila ani změny v už dříve přijaté povinnosti států k jeho obecnému 

postihování, její význam v boji proti praní peněz je nezanedbatelný. Úmluva v reakci 

na rezoluce Valného shromáždění OSN zdůraznila význam financování teroristických aktivit 

pro jejich fungování, kdy prostředky často plynou ze zločinných aktivit, jakými je obchodování 

se zbraněmi, obchodování s drogami a organizované vydírání. Tím předestřela, že boj proti 

praní špinavých peněz není samoúčelný a že je klíčovým nástrojem boje proti mezinárodnímu 

terorismu. 

Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu 

byla sjednána a podepsána 15. listopadu 2000 v New Yorku. Česká republika svůj podpis 

připojila až 12. prosince téhož roku, a to v sicilském Palermu (Palermská úmluva). Zajímavé 

je, že u nás byla Palermská úmluva ratifikována až roku 201366, v platnost pro ČR tak vstoupila 

až 24. října 2013. 

Úmluva po signatářských státech požaduje kriminalizaci určitých společensky 

nebezpečných jednání. Konkrétně jde o trestnost účasti v organizované zločinecké skupině 

(čl. 5), praní výnosů ze zločinu (čl. 6) a korupce (čl. 8). Kromě jmenovaného článku 6, který 

praní peněz oproti Štrasburské úmluvě definuje jen mírně odlišně, je pro boj proti praní peněz 

významný ještě článek 7, který požaduje zavedení systému kontroly a výměny informací, jakož 

i stanoví ohlašovací povinnost na přeshraniční pohyb hotovostních prostředků. 

                                                           
64  K tomu blíže kapitola 4.1 této práce. 
65  Celé znění úmluvy bylo vyhlášeno jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 18/2006 Sb. m. s. 
66  Vyhlášena byla jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 75/2013 Sb. m. s. 
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Dále se Palermská úmluva zabývá odpovědností právnických osob, opatřeními 

v souvislosti s konfiskací majetku, pravomocí soudů, extradicí osob a jejich skupin a otázkami 

vyšetřování a trestních stíhání. 

3.2 Legislativní akty Evropské unie 

Česká republika se po šestiletých přístupových jednáních a celostátním referendu stala 

k 1. květnu 2004 členským státem Evropské unie. Pro českého zákonodárce má od té doby 

velký význam legislativa Evropské unie, potažmo někdejších Evropských společenství. 

Evropským trestněprávním rozměrem praní peněz se u nás zabývá Tlapák Navrátilová67, která 

podává komentovaný výčet aktů, tvořících právní rámec pro tuto oblast. 

Na prvním místě uvádí Druhý protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů 

Evropských společenství, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii ze dne 

19. 6. 199768. Tímto protokolem byl stanoven závazek obecné kriminalizace praní peněz, jak 

plyne z jeho čl. 2: „Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby praní peněz bylo trestným 

činem.“ Následující články protokolu pak konkretizují rozsah této kriminalizace zejména 

ve vztahu k právnickým osobám a osobám jednajícím ve vztahu k nim.69 Kromě praní peněz se 

protokol vztahuje i na podvody a korupční činnost. 

 Další akty, přijaté v rámci EU a bojující proti praní peněz, pak můžeme pro větší 

přehlednost rozdělit podle druhu na směrnice, nařízení a rozhodnutí. Řazeny jsou dále v rámci 

jednotlivých druhů chronologicky. 

Směrnice Rady 91/308/EHS ze dne 10. června 1991 o předcházení zneužití finančního 

systému k praní peněz70 je dnes již historickým dokumentem. Byla první směrnicí, bojující proti 

praní peněz a dnes je proto označována také jako První AML směrnice71. Vycházela z definic 

Vídeňské úmluvy z roku 1988 a praní peněz (podobně jako takto úmluva) stavěla do souvislosti 

s drogovými trestnými činy. Ukládala některé povinnosti subjektům finančnímu sektoru, 

význam tak měla zejména v oblasti prevence. Trestnost jednání spočívajícího v praní peněz 

nestanovila. 

                                                           
67  Navrátilová, J.: Praní (špinavých) peněz. In: Jelínek, J., Gřivna, T., Herczeg, J., Navrátilová, J., Syková, 

A. et al.: Trestní právo Evropské unie. Praha: Leges, 2014, str. 115-128. Dalším autorem, který se praním peněz 

na úrovni EU zabývá, nikoliv však z pohledu trestněprávního, je Vondráčková. Viz Vondráčková, A.: Boj proti 

praní peněz v EU. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2016. 
68  Úř. věst., C 221/12, 19. 7. 1997. 
69  Viz čl. 3 a 4 Druhého protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, 

vypracovaného na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii ze dne 19. 6. 1997. 
70  Úř. věst., L 166/77, 28. 6. 1991. 
71  Zkratka AML pochází z angl. Anti Money Laundering, tj. doslova „proti praní peněz“. 
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/97/ES ze dne 4. prosince 200172 

revidovala a novelizovala První AML směrnici a jde tak o Druhou AML směrnici. Druhá AML 

směrnice si kladla za cíl reagovat na změny, ke kterým za deset let boje proti praní peněz došlo, 

zejména reagovat na nové způsoby praní peněz. Deklarovala, že evropská legislativa nemá 

pouze odrážet mezinárodně dosaženou úroveň finanční bezpečnosti, nýbrž nad rámec toho 

sama nastavit vyšší standard ochrany finančního sektoru.73 Na rozdíl od První AML směrnice 

zde už praní peněz nebylo navázáno na drogovou predikativní trestnou činnost, resp. nově mělo 

jít o „jakoukoliv formu trestné činnosti, která je způsobilá generovat značný majetkový 

prospěch a je zároveň podle práva členského státu postižitelná jako zvlášť závažný zločin“74. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 

o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu75 zrušila výše 

uvedenou směrnici a je dnes označována jako Třetí AML směrnice. Úmyslné jednání 

spočívající v praní peněz poprvé v čl. 1 sama definovala, namísto aby odkazovala na text jiných 

aktů.76 Směrnice rozšířila výčet preventivních, tj. mimotrestních opatření. Vymezenému okruhu 

osob, působících na finančních trzích, nově zavedla zejména povinnost provádět tzv. 

hloubkovou kontrolu klienta, v rámci které dále stanovila odlišné postupy pro zjednodušenou 

a zesílenou hloubkovou kontrolu klienta.77 Prováděcí ustanovení ke Třetí AML směrnici 

obsahovala Směrnice Komise 2006/70/ES ze dne 1. srpna 200678, především šlo o konkretizaci 

definice politicky exponovaných osob a specifikaci postupu při zjednodušené hloubkové 

kontrole. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 

o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského 

                                                           
72  Celým názvem Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/97/ES ze dne 4. 12. 2001 pozměňující 

Směrnici Rady 91/308/EHS ze dne 10. června 1991 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz. 

Úř. věst., L 344/44, 28. 12. 2001. 
73  K tomu srov. bod 1 recitálu Druhé AML směrnice. 
74  Srov. čl. 1 písm. E Druhé AML směrnice. 
75  Úř. věst., L 309/15, 25. 11. 2005. 
76  Viz čl. 1 odst. 2 Třetí AML směrnice. 
77  Ke Třetí AML směrnici blíže Navrátilová, J.: Praní (špinavých) peněz. In: Jelínek, J., Gřivna, T., Herczeg, 

J., Navrátilová, J., Syková, A. et al.: Trestní právo Evropské unie. Praha: Leges, 2014, str. 119-120 nebo 

Vondráčková, A.: Boj proti praní peněz v EU. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2016, str. 44-

48. 
78  Směrnice Komise 2006/70/ES ze dne 1. srpna 2006 , kterou se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici politicky exponovaných osob a technická 

kritéria pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta a pro výjimku na základě finanční činnosti 

vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře. Úř. věst. L 214/29, 4. 8. 2006. 
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parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES79 představuje Čtvrtou AML 

směrnici. Přestože jde o doposud nejobsáhlejší unijní předpis proti praní špinavých peněz, 

trestněprávními opatřeními se Čtvrtá AML směrnice nezabývá; stanoví pouze obecně, že 

„Členské státy zajistí, aby praní peněz a financování terorismu bylo zakázáno.“80 Ponechává 

tak na členských státech, jakými prostředky budou tyto aktivity zakázány, přičemž 

kriminalizace není výslovně požadována. Na českou trestněprávní úpravu má tak směrnice 

minimální dopad. Přínos Čtvrté AML směrnice leží v oblasti administrativněprávní, tj. v oblasti 

prevence praní peněz.81 Směrnice oproti dřívějšímu stavu rozšířila okruh povinných osob82, 

nově zavedla systém posouzení rizik83, změnila podmínky hloubkové kontroly klienta84, 

přičemž především snížila prahové hodnoty výše plateb pro takovou kontrolu z 15 000 EUR 

na 10 000 EUR85. Revoluční je pak její požadavek na zřízení centrálního registru skutečných 

vlastníků společností a jiných právnických osob a registru skutečných vztahů v rámci 

svěřenských fondů.86 Právě v oblasti svěřenských fondů můžeme spatřovat hlavní přínos Čtvrté 

AML směrnice pro český právní řád, neboť jejich nízká transparentnost ve srovnání 

s právnickými osobami a možnost jejich prostřednictvím obcházet účel zákona byla u nás 

už dříve kritizována.87 

Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou 

se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz 

nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU88 (Pátá AML směrnice) 

Čtvrtou AML směrnici reviduje a novelizuje. Jde o zatím nejaktuálnější předpis Evropské unie 

v oblasti praní peněz; k jeho provedení mají členské státy lhůtu do 10. ledna 2020. Pátou AML 

směrnicí jsou redefinovány některé pojmy, dále rozšířen okruh povinných osob, na které se 

směrnicí stanovená prevenční opatření vztahují a pozměněny instituty a nástroje, stanovené 

Čtvrtou AML směrnicí (viz výše). 

                                                           
79  Úř. věst., L 141/73, 5. 6. 2015. 
80  Viz čl. 1 odst. 2 Čtvrté AML směrnice. 
81  Ke Čtvrté AML směrnici blíže Vondráčková, A.: Boj proti praní peněz v EU. Praha: Univerzita Karlova 

v Praze, Právnická fakulta, 2016, str. 48-62. 
82  Viz čl. 2 Čtvrté AML směrnice. 
83  Viz čl. 6 – 8 Čtvrté AML směrnice. 
84  Viz čl. 10 – 29 Čtvrté AML směrnice. 
85  Viz čl. 11 Čtvrté AML směrnice. Tímto došlo k dalšímu nepřímému rozšíření okruhu povinných osob, 

když mezi tyto podle nové směrnice spadají i obchodníci, kteří se podle staré úpravy pohybovali pod limitem. 
86  Viz čl. 30 – 31 Čtvrté AML směrnice. 
87  K tomu Kocí, M.: Institut svěřenského fondu v NOZ. In: Bulletin advokacie [online]. Publikováno 27. 2. 

2014. Dostupné z internetové adresy: http://www.bulletin-advokacie.cz/institut-sverenskeho-fondu-v-

noz?browser=mobi 
88  Úř. věst., L 156/43, 19. 6. 2018. 
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 

o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící89 zejména zavádí 

ohlašovací povinnost fyzickým osobám, které vstupují na území EU nebo jej opouští a mají 

u sebe peněžní hotovost v hodnotě 10 000 EUR a více90 a stanoví obsahové požadavky 

na takové oznámení91. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 

o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků92 si kladlo za cíl stanovit 

pravidla pro informace o plátci doprovázející převody peněžních prostředků za účelem 

předcházení, vyšetřování a odhalování praní peněz a financování terorismu93. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/847 ze dne 20. května 2015 

o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) 

č. 1781/200694 nahrazuje předchozí jmenované nařízení, specifikuje a rozšiřuje oproti němu 

předmět úpravy95. Proti praní špinavých peněz toto nařízení bojuje pomocí uchovávání 

a předávání informací o jejich převodech, vedeným snahou o zvýšení dohledatelnosti původu 

peněžních prostředků.96 

Rozhodnutí Rady 2000/642/SVV ze dne 17. října 2000 o způsobech spolupráce mezi 

finančními zpravodajskými jednotkami členských států při výměně informací97 stanovilo 

členským státům povinnost zřídit zpravodajské jednotky pro výměnu informací ve finanční 

oblasti. Takovou jednotkou je v ČR v současnosti Finanční analytický úřad (bývalý Finanční 

analytický útvar), zřízený při Ministerstvu financí98. 

Rámcové rozhodnutí Rady 2001/500/SVV ze dne 26. června 2001 o praní peněz, 

identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů 

z ní99 navazuje na společnou akci 98/699/SVV o praní peněz, identifikaci, vysledování, 

                                                           
89  Úř. věst., L 309/9, 25. 11. 2005. 
90  Viz čl. 3 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 

o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící. 
91  Viz čl. 3 odst. 2 jmenovaného nařízení. 
92  Úř. věst., L 345/1, 8. 12. 2006. 
93  Viz čl. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 

o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků. 
94  Úř. věst., L 141/1, 5. 6. 2015. 
95  Viz čl. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích 

doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006. 
96  Srov. mj. bod (9) recitálu jmenovaného nařízení. 
97  Úř. věst., L 271/4, 24. 10. 2000. 
98  K činnosti Finančního analytického úřadu blíže viz informace z internetové adresy: 

http://www.financnianalytickyurad.cz/ 
99  Úř. věst., L 182/1, 5. 7. 2001. 
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zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní, jakož i na Štrasburskou 

úmluvu, uzavřenou na půdě Rady Evropy roku 1990. Rozhodnutí stanoví novou povinnost 

členských států postihovat praní peněz trestem odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně 

čtyři roky100 a dále požaduje zavedení trestu propadnutí majetku, jehož hodnota odpovídá 

hodnotě výnosů, a jeho aplikaci přinejmenším v případech, kdy tyto výnosy nelze zajistit101. 

Rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů 

k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii102 si klade za cíl stanovení 

pravidel, podle nichž členský stát uznává a vykonává na svém území příkaz k zajištění vydaný 

justičním orgánem jiného členského státu v rámci trestního řízení103. Tento příkaz k zajištění se 

v českém právním řádu označuje jako tzv. evropský zajišťovací příkaz a jde o institut trestního 

práva procesního.104 Podle textu rozhodnutí jde o „opatření příslušného justičního orgánu 

vydávajícího státu, jímž má být přechodně zabráněno zničení, pozměnění, přemístění, převodu 

nebo prodeji majetku, který může být zkonfiskován nebo který může sloužit jako důkazní 

prostředek“105. 

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady 

vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci106 si klade za cíl stanovení pravidel, podle nichž 

členský stát na svém území uznává a vykonává příkaz ke konfiskaci vydaný příslušným 

trestním soudem jiného členského státu.107  Tímto příkazem ke konfiskaci se dle rozhodnutí 

rozumí „pravomocný trest nebo opatření nařízené soudem následující po řízení, které se týká 

jednoho nebo více trestných činů a které vede k trvalému odnětí majetku“108. Český právní řád 

jej nazývá evropským konfiskačním příkazem.109 

                                                           
100  Viz čl. 2 Rámcového rozhodnutí Rady 2001/500/SVV ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, 

vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní. 
101  Viz čl. 3 jmenovaného rozhodnutí. 
102  Úř. věst., L 196/45, 2. 8. 2003. 
103  Viz čl. 1 Rámcového rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů 

k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii. 
104  K evropskému zajišťovacímu příkazu blíže Danková, K., Pelc, V. Zajištění majetku a důkazů v Evropské 

unii. In: Jelínek, J., Gřivna, T., Herczeg, J., Navrátilová, J., Syková, A. a kol. Trestní právo Evropské unie. Praha: 

Leges, 2014, str. 252-255. 
105  Viz čl. 2 písm. c) jmenovaného rozhodnutí. 
106  Úř. věst., L 328/59, 24. 11. 2006. 
107  Viz čl. 1 odst. 1 Rámcového rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady 

vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci. 
108  Viz čl. 2 písm. c) jmenovaného rozhodnutí. 
109  K evropskému konfiskačnímu příkazu blíže Danková, K., Pelc, V. Zajištění majetku a důkazů v Evropské 

unii. In: Jelínek, J., Gřivna, T., Herczeg, J., Navrátilová, J., Syková, A. a kol. Trestní právo Evropské unie. Praha: 

Leges, 2014, str. 255-256. 
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3.3 Mezinárodní organizace a skupiny 

Dnes ve světě aktivně funguje celá řada nadstátních sdružení a mezivládních organizací, 

jejichž primárním cílem je podpora boje proti finanční kriminalitě a praní špinavých peněz. 

Jejich hlavní výhodou oproti spolupráci samotných vlád je vysoká odbornost a specializace 

jejich členů. Poznatky těchto skupin jsou proto často východiskem pro text mezinárodních 

smluv a pro evropskou legislativu. 

Největší význam z těchto skupin má Finanční akční výbor (angl. Financial Action Task 

Force on Money Laundering, zkr. FATF). Jde o mezivládní organizaci, založenou v roce 1989 

ministry států skupiny G7110. Mezi její hlavní cíle patří stanovování standardů a podpora 

efektivní implementace právních, regulatorních a operativních opatření pro boj proti praní 

špinavých peněz, financování terorismu a jiným hrozbám vůči integritě mezinárodního 

finančního systému. Plenární zasedání FATF se koná třikrát ročně.111  

Nejvýznamnějším počinem FATF je sestavení seznamu doporučení (angl. 

Recommendations), která se stala standardem v boji proti praní peněz. Tato doporučení byla 

od své první publikace roku 1990 historicky známa jako tzv. „Čtyřicet doporučení“. Šlo 

o právně nezávaznou publikaci, která však dokázala zákonodárce vyspělých států sjednotit 

a inspirovat k zavedení příslušných opatření do právních řádů. Těchto původních 40 doporučení 

bylo rozděleno do částí nazvaných Obecný rámec doporučení, Zdokonalení právních řádů 

k boji proti praní peněz, Posílení role finančního systému a Posílení mezinárodní spolupráce.112 

Doporučení byla již celkem čtyřikrát významně revidována (v letech 1996, 2001, 2003 

a zatím naposledy 2012). V roce 2001 byla např. rozšířena o dalších 8 doporučení, týkajících 

se boje proti financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení. Další doporučení pak 

přibylo roku 2004; roku 2012 byla změněna struktura dokumentu a znění jednotlivých 

doporučení tak, aby bylo reagováno na změny v oblasti praní peněz. Dnes jsou tak doporučení 

pro přehlednost známa jen jako „Doporučení FATF“ a členěna jsou do částí Strategie 

a koordinace v oblasti AML/CFT, Praní peněz a konfiskace, Financování šíření zbraní 

hromadného ničení a terorismu, Preventivní opatření, Transparentnost a skutečný majitel 

                                                           
110  Zakladatelskými státy byla tedy Francie, Západní Německo, Itálie, Japonsko, Spojené království, Spojené 

státy americké a Kanada. 
111  Viz informace z internetové adresy: http://www.fatf-gafi.org/about/ 
112  FATF [online]. THE FORTY RECOMMENDATIONS OF THE FINANCIAL ACTION TASK FORCE 

ON MONEY LAUNDERING 1990. Dostupné z internetové adresy: http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%201990.pdf 
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právnických osob a jiných entit, Pravomoci a odpovědnost příslušných orgánů a jiná 

institucionální opatření a Mezinárodní spolupráce.113 

Počet členů FATF se od založení rozšířil na plných 38. Česká republika členem FATF 

není, členem je však Evropská komise, zastupující Evropskou unii. Status pozorovatele má také 

skupina Egmont, sdružující své členy pomocí sítě Finančních zpravodajských jednotek (angl. 

Financial Intelligence Units).114 Členem této skupiny je i Česká republika, jejíž zpravodajskou 

jednotkou je Finanční analytický úřad při Ministerstvu financí. 

Přidruženým členem FATF je i Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní 

špinavých peněz a financování terorismu (zkr. MONEYVAL). Jde o stálý a nezávislý 

monitorovací orgán zřízený při Radě Evropy, jehož primárním cílem je vyhodnocování souladu 

právních řádů členských států s mezinárodně uznávanými standardy boje proti praní peněz 

a financování terorismu a hodnocení efektivity implementace příslušných opatření. Těmito 

mezinárodně uznávanými standardy jsou právě Doporučení FATF. Za účelem nápravy 

zjištěných nedostatků pak Výbor expertů MONEYVAL vypracovává doporučení, která 

adresuje příslušným státním autoritám.115 Tato evaluace je ve velké většině vykonávána vůči 

státům, které samy nejsou členy FATF116; Česká republika je v současné době jedním ze 34 

států, které jsou Výborem expertů hodnoceny.117 

Můžeme konstatovat, že doporučení Výboru expertů MONEYVAL má pro tuzemského 

zákonodárce význam přímý, neboť je jimi ČR vyzývána k nápravě konkrétních vad.118 Skupina 

FATF má naproti tomu na českou úpravu v oblasti boje proti praní peněz vliv nepřímý, a to 

skrze působení na tvorbu práva unijního.119 

  

                                                           
113  FATF [online]. The FATF Recommendations. Dostupné z internetové adresy: http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf 

Blíže k obsahu doporučení u nás např. Vondráčková, A.: Boj proti praní peněz v EU. Praha: Univerzita Karlova v 

Praze, Právnická fakulta, 2016, str. 29-35. 
114  Více informací je dostupných z internetové adresy: https://egmontgroup.org/en 
115  Viz informace z internetové adresy: https://www.coe.int/en/web/moneyval/home 
116  Výjimku ke dni uzavření této práce tvoří Rusko a Izrael. Viz informace z internetové adresy: 

https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions 
117  Viz tamtéž. 
118  Ke dni uzavření této práce proběhlo páté kolo hodnocení České republiky. Zpráva z tohoto hodnocení je 

dostupná z internetové adresy: https://rm.coe.int/committee-of-experts-on-the-evaluation-of-anti-money-

laundering-measur/16809263d6 

Shrnutí tohoto hodnocení je dostupné z internetové adresy: https://rm.coe.int/committee-of-experts-on-the-

evaluation-of-anti-money-laundering-measur/1680925753 
119  K unijní legislativě v oblasti praní peněz viz kapitolu 3.2 této práce. 
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4. Historický vývoj trestného činu praní peněz 

České trestní právo postihuje jednání spočívající v praní peněz už po dobu 27 let. 

Za tu dobu byl trestný čin praní peněz upraven v pěti různých ustanoveních dvou různých 

trestních kodexů120, vystřídal deset různých podob, znaky jeho základních skutkových podstat 

byly mnohokrát měněny121, počet kvalifikovaných skutkových podstat významně vzrostl, změn 

doznaly i tresty a trestní sazby za tento trestný čin. Trestný čin podílnictví, který dal původní 

skutkové podstatě praní peněz vzniknout, byl s účinností k 1. 2. 2019 zrušen a jeho skutková 

podstata byla vložena právě do ustanovení postihujícího praní peněz. 

Úprava trestného činu praní peněz je tedy ve srovnání s „tradičními“ trestnými činy, 

jakými je vražda nebo krádež, velice dynamická. Důvodem je relativní novost tohoto trestného 

činu, jeho v praxi se projevující komplexnost a také spor o způsob jeho vyjádření v platné 

úpravě – můžeme se přiklonit buď k obecné, všeobjímající formulaci skutkové podstaty, nebo 

ke kazuistickému výčtu konkrétních způsobů trestného jednání. Není tedy důvodu se domnívat, 

že by se úprava dlouhodobě ustálila na současné podobě. 

Ačkoliv se tato práce zabývá především současnou (platnou) trestněprávní úpravou 

praní peněz, tato úprava nestojí mimo čas. Je produktem legislativní evoluce, jejíž pochopení 

pomáhá nastínit možný další vývoj a je i významným nástrojem při interpretaci účinného znění. 

Za účelem poskytnutí takového kontextu se tato kapitola postupně věnuje jednotlivým 

historickým podobám trestného činu praní peněz, jehož geneze vyústila v dnes platnou úpravu. 

Kde v této kapitole text práce odkazuje na jiná zákonná ustanovení, zejm. ustanovení 

obecné části trestního kodexu, jde vždy o jejich znění účinné v době přijetí toho znění trestného 

činu praní peněz, o kterém je právě pojednáváno. 

4.1 Trestný čin praní peněz v trestním zákoně z roku 1961 

Jednání spočívající v praní peněz je v tuzemsku trestněprávně postihováno od 1. ledna 

1992, kdy vstoupila v účinnost novela zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona (trestního 

zákona z roku 1961), která jako první zakotvila skutkovou podstatu tohoto trestného činu122. 

Šlo o novelizační zákon přijatý Federálním shromážděním ČSFR pro celé území tehdejšího 

                                                           
120  Úmyslnou formu trestného činu praní peněz upravují § 251a a § 252a zákona č. 140/1961 Sb., trestního 

zákona (trestního zákona z roku 1961) a § 216 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (tr. zák.), nedbalostní 

formu upravují § 252 trestního zákona z roku 1961 a § 217 tr. zák. 
121  Ke znakům základních skutkových podstat trestného činu praní peněz pojednává blíže 6. kapitola této 

práce. 
122  Novelizační zákon publikován pod č. 557/1991 Sb. 
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československého státu, můžeme tedy bez nadsázky konstatovat, že současná česká a slovenská 

úprava praní peněz má společný původ. 

Na počátku devadesátých let byly obdobné skutkové podstaty do evropských trestních 

kodexů vkládány v reakci na závazky, plynoucí zejm. z čl. 6 Štrasburské úmluvy z roku 

1990123, ČSFR však signatářem této mezinárodní smlouvy nebyla a praní peněz se rozhodla 

postihovat z vlastní iniciativy – v důvodové zprávě bylo jednoduše konstatováno, že zavedení 

takovéto skutkové podstaty je účelné.124 Její přijetí mělo symbolický význam, ČSFR se jím 

v boji proti organizované kriminalitě zařadilo mezi vyspělé státy západní Evropy. Znění nové 

skutkové podstaty bylo následující125: 

 

§ 251a 

    (1) Kdo jinému umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci získané trestnou 

činností, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. 

    (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 

   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 výdělečně nebo jako člen organizované skupiny, 

nebo 

   b) získá-li takovým činem značný prospěch. 

    (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věcem pocházejícím z obchodu s omamnými nebo 

psychotropními látkami nebo z jiného zvlášť závažného trestného činu. 

 

Tento nový trestný čin nenesl vlastní název, ačkoliv byla jeho úprava od počátku 

obsažena v samostatném ustanovení126. Byl zařazen mezi trestné činy hlavy deváté (trestné činy 

proti majetku) pod skupinový nadpis „Podílnictví“ spolu se staršími skutkovými podstatami, 

postihujícími podílnictví (§ 251) a podílnictví z nedbalosti a (§ 252). Praní peněz bylo 

v důvodové zprávě označeno za „zvláštní skutkovou podstatu podílnictví“ a část nauky 

považuje ustanovení postihující praní peněz za speciální ustanovení ke skutkové podstatě 

                                                           
123  Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu (Štrasburská úmluva). Blíže 

kapitola 3.1.2 této práce. 
124  Srov. důvodovou zprávu k zákonu č. 557/1991 Sb. 
125  Ustanovení § 252a trestního zákona z roku 1961 ve znění účinném od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1993. 
126  Stricto sensu však z důvodu absence názvu nového trestného činu nemůžeme hovořit o trestném činu 

praní peněz nebo trestném činu legalizace výnosů z trestné činnosti. 
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podílnictví dodnes127. Zákonodárce se vůči tomuto názoru však nepřímo vymezil, když trestný 

čin podílnictví zrušil128. Poetičtěji a výstižněji bývá někdy skutková podstata podílnictví 

ve vztahu ke skutkové podstatě trestného činu praní peněz označována jako mateřská skutková 

podstata129. 

Základní skutková podstata nového trestného činu byla nepříliš překvapivě uvedena 

v prvním odstavci. Trestný čin měl spáchat ten, kdo jinému umožní zastřít původ nebo zjištění 

původu věci získané trestnou činností. Za takový čin hrozil trest odnětí svobody až na 2 roky 

nebo trest peněžitý. Už nedlouho po přijetí trestného činu podle § 251a se u nás však objevila 

kritika příliš obecného vymezení jednání, zakládajícího trestní odpovědnost, spolu 

s požadavkem na výslovné uvedení jednotlivých způsobů zastírání původu věci.130 

Okolnostmi podmiňujícími použití vyšší trestní sazby (odnětí svobody na 1 rok až 5 let) 

bylo spáchání takového činu výdělečně nebo jako člen organizované skupiny nebo získání 

značného prospěchu takovým činem. Výdělečně byl trestný čin spáchán, opatřoval-li si pachatel 

soustavnou trestnou činností po delší dobu převážný zdroj příjmů131 a značným prospěchem byl 

majetkový prospěch dosahující výše nejméně padesátinásobku nejnižší měsíční mzdy 

stanovené obecně závaznými právními předpisy132. Za tuto nejnižší měsíční mzdu se pro účely 

trestního zákona považovala částka 2.000,- Kč133; jednoduchým výpočtem tedy lze uzavřít, že 

značný prospěch konstituovalo 100.000,- Kč. 

Nejvyšší trestní sazbu (odnětí svobody na 2 roky až 8 let) bylo pak možno uložit 

za spáchání takového činu ve vztahu k věcem pocházejícím z obchodu s omamnými nebo 

psychotropními látkami (tj. drogami) nebo z jiného zvlášť závažného trestného činu. Zvlášť 

závažným trestným činem byl trestný čin výslovně uvedený v § 62 odst. 1 trestního zákona 

z roku 1961 nebo úmyslný trestný čin, na který trestní zákon stanovil trest odnětí svobody 

s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let134. 

                                                           
127  Viz Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

str. 2161. 
128  Novelizačním zákonem č. 287/2018 Sb. s účinností k 1. 2. 2019. 
129  Takto ji označuje např. Pelc In: Pelc, V.: Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Vedoucí práce: 

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Disertační práce obhájená v roce 2016. 
130  Viz Nett, A. Praní špinavých peněz. Brno: Masarykova univerzita – fakulta právnická, 1993, str. 32. 
131  Viz výkladové ustanovení § 89 odst. 3 trestního zákona z roku 1961. 
132  Srov. § 89 odst. 14 trestního zákona z roku 1961. 
133  Srov. § 1 nařízení vlády ČSFR č. 464/1991 Sb. 
134  Srov. § 41 odst. 2 trestního zákona z roku 1961. 
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První přímou novelizací135 předmětného ustanovení § 251a136 byl z formulace odst. 2 

vypuštěn výraz „výdělečně“, čímž byla kvalifikovaná skutková podstata zúžena. Tato na první 

pohled kosmetická úprava souvisela s koncepční změnou trestního zákona, a sice s vypuštěním 

výdělečnosti z výkladových ustanovení obecné části jakožto kritéria pro hodnocení závažnosti 

trestné činnosti. Důvodová zpráva novelizačního zákona k tomuto kroku uvedla, že zařazení 

pojmu výdělečnosti do trestního zákona bylo odrazem dříve uzákoněné povinnosti pracovat, 

a přitom nebezpečnost (závažnost) deliktů skutečně páchaných výdělečně je již zákonem 

postižena v rámci přitěžující okolnosti, kterou je výše způsobené škody137. Zpětně můžeme 

konstatovat, že praxe ve zrušení pojmu výdělečnosti problém neshledala a kritérium výše škody 

(prospěchu) pro hodnocení závažnosti trestné činnosti skutečně postačuje. 

Současně byla provedena významná změna mimo text ustanovení § 251a, která však 

nepřímo novelizovala jeho kvalifikovanou skutkovou podstatu. Šlo o změnu ve výkladových 

ustanoveních obecné části, a sice v § 89 odst. 14 trestního zákona z roku 1961, kde byl značný 

prospěch zvýšen na dvojnásobek původní hodnoty, tj. z padesátinásobku nejnižší měsíční mzdy 

na její stonásobek138. Okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby za praní peněz bylo tedy 

nově získání prospěchu ve výši 200.000,- Kč namísto původních 100.000,- Kč. Tento krok 

nebyl veden snahou o zmírňování trestněprávní úpravy, reagoval pouze na nárůst všeobecné 

cenové hladiny (inflaci) a snažil se o sjednocení legislativní úpravy s předpisy správního 

práva139. 

V pořadí druhá přímá novelizace ustanovení postihujícího praní peněz140 přinesla dvě 

změny, obě směřující k efektivnějšímu postihování nejzávažnějších případů této trestné 

činnosti, tj. případy podle odst. 3. 

Za uvedené trestní sazby v kvalifikované skutkové podstatě podle odst. 3 byla doplněna 

slova „nebo propadnutím majetku“. Tím byl okruh trestů nově rozšířen o trest propadnutí 

                                                           
135  Přímou novelizací je zde míněna legislativní změna, provedená přímo v textu ustanovení, obsahujícího 

skutkovou podstatu trestného činu. Nepřímou novelizací je zde naopak míněna změna, provedená mimo text 

takového ustanovení (typicky půjde o změnu ve výkladových ustanoveních trestního kodexu). 
136  Novelizaci provedl zákon č. 290/1993 Sb., účinný od 1. 1. 1994. 
137  Viz důvodovou zprávu k zákonu č. 290/1993 Sb. 
138  Viz § 89 odst. 14 trestního zákona z roku 1961 ve znění zákona č. 290/1993 Sb. 
139  Srov. důvodovou zprávu k zákonu č. 290/ 1993 Sb.: „Od poslední právní úpravy došlo k dalšímu 

výraznému cenovému nárůstu, majícímu za následek kriminalizaci deliktů v minulosti postihovaných jako 

přestupky. Samotné vymezení pojmu škoda nikoliv nepatrná podle trestního zákona a zákona o přestupcích nebylo 

totožné (viz § 50 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).“ 
140  Zákon č. 152/1995 Sb., účinný od 1. 9. 1995. 
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majetku. Šlo vedle odnětí svobody a peněžitého trestu v pořadí o třetí druh trestu, který bylo 

možno za praní peněz uložit, a to za podmínek stanovených v obecné části zákona141. 

Současně byl rozšířen okruh okolností podmiňujících použití této nejvyšší trestní sazby. 

Zatímco před účinností této novely postihovala nejvyšší trestní sazba (2 roky až 8 let odnětí 

svobody) pouze praní peněz z drogové kriminality nebo jiných zvlášť závažných zločinů142, 

podle vloženého písm. b) byli takto trestně postižitelní i pachatelé, kteří praním peněz získali 

prospěch velkého rozsahu. Po většinu doby účinnosti tohoto znění se prospěchem velkého 

rozsahu rozuměla částka ve výši pětisetnásobku nejnižší měsíční mzdy, tj. 1.000.000,- Kč143. 

Budiž zdůrazněno, že právní kvalifikace praní peněz dle odst. 3 přidáním kritéria výše 

získaného prospěchu de facto přestala záviset na formě a závažnosti predikativní trestné 

činnosti. S jistou mírou nadsázky můžeme hovořit o počínající emancipaci trestného činu praní 

peněz, která se v jeho dalším vývoji ukázala být trendem.144 

Kvalifikované skutkové podstaty praní peněz byly nepřímo (mimo vlastní text 

ustanovení) novelizovány ještě s účinností k 1. 1. 2002145, kdy byl opuštěn model stanovení 

výše trestným činem získaného prospěchu pomocí násobku nejnižší měsíční mzdy. Tato 

„nejnižší měsíční mzda“, která však ve skutečnosti tuzemskou nejnižší měsíční mzdu nijak 

nereflektovala, byla dlouhodobě stanovena nařízením vlády, které bylo nyní zrušeno spolu 

s celým „násobkovým“ systémem146 a nahrazeno srozumitelně a transparentně stanovenými 

mezními částkami, při kterých se jedná o příslušnou výši škody, jakož i prospěchu nebo hodnoty 

věci147. Důvodová zpráva pro tuto změnu argumentovala mimo jiné i rozporem s čl. 39 Listiny 

základních práv a svobod, podle kterého jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem (jde 

o vyjádření zásady nullum crimen sine lege). Rozpor s tímto článkem byl spatřován právě 

v odkazu na částku stanovenou nařízením vlády, které je podzákonným předpisem. Vedle 

pravděpodobného rozporu s ústavním pořádkem se argument, že nařízení nereagovalo 

                                                           
141  Tj. § 51 a § 52 trestního zákona z roku 1961. Také je třeba mít na paměti, že peněžitý trest nelze uložit 

vedle propadnutí majetku. Viz § 28 odst. 2 tamtéž. 
142  Srov. výše uvedenou formulaci „spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věcem pocházejícím z 

obchodu s omamnými nebo psychotropními látkami nebo z jiného zvlášť závažného trestného činu“. 
143  Srov. § 89 odst. 14 trestního zákona z roku 1961 ve spojení s § 1 nařízení vlády ČSFR č. 464/1991 Sb. 
144  Je třeba rozlišovat dvě vzájemně nesouvisející emancipační tendence trestného činu praní peněz, kde 

jedna představuje jeho nezávislost na predikativním trestném činu, zatímco druhá představuje jeho pozitivněprávní 

„vyčleněnost“ z trestného činu podílnictví, jehož skutková podstata dala skutkové podstatě praní peněz vzniknout. 
145  Přijetím novelizačního zákona č. 265/2001 Sb. 
146  Tento byl do 31. 12. 2001 upraven v § 89 odst. 14 a následně § 89 odst. 11 trestního zákona z roku 1961. 
147  Viz § 89 odst. 11 trestního zákona ve znění účinném od 1. 1. 2002. 
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na inflační vývoj dostatečně pružně, jeví jako podružný.148 Zpětně lze říci, že systém mezních 

částek se osvědčil a užívá jej i platné znění nového trestního kodexu. 

Pro kvalifikované podstaty praní peněz podle § 251a měla výše uvedená novelizace 

v určitém smyslu zmírňující efekt. Zatímco dříve bylo okolností podmiňující použití trestní 

sazby podle odst. 2 získání prospěchu ve výši 200.000,- Kč a podle odst. 3 získání prospěchu 

ve výši 1.000.000,- Kč, nově byly mezní částky stanoveny na 500.000,- Kč a 5.000.000,- Kč.149 

Ustanovení § 251a bylo účinné po dobu deseti let. Jeho význam můžeme hodnotit jako 

spíše deklaratorní a symbolický, neboť za tento trestný čin nebyl za celou dobu jeho existence 

odsouzen žádný pachatel150. I neaplikovaná ustanovení však mají svoji funkci, a to zejména 

funkci generálně preventivní, tedy výchovnou. 

Významnou změnu v koncepci trestného činu praní peněz přinesl zákon 

č. 134/2002 Sb., účinný od 1. července 2002. Skutková podstata praní peněz byla tímto 

zákonem vyčleněna ze skupiny skutkových podstat, postihujících podílnictví, a to tak, že její 

ustanovení § 251a bylo zrušeno a současně bylo vloženo nové ustanovení § 252a odlišného 

znění pod vlastním názvem „Legalizace výnosů z trestné činnosti“151. Důvodová zpráva 

argumentovala pro tuto změnu systematiky tvrzením, že „obsahem nové skutkové podstaty není 

jen převod výtěžku z trestné činnosti, ale i následné jednání vedené snahou zajistit zdání jeho 

legálnosti“152. Takovou úvahu můžeme považovat za správnou; ze stejného důvodu mohla stát 

skutková podstata praní peněz samostatně už od počátku svojí existence. Reformulace trestného 

činu praní peněz měla úzkou souvislost s přípravou českého právního řádu na vstup 

do Evropské Unie; cílem bylo zejména vyhovět požadavkům, plynoucím ze Štrasburské 

úmluvy153. I kdybychom pak připustili, že zrušované ustanovení již bylo v souladu se závazky 

plynoucími z této smlouvy, jeho vyčlenění a osamostatnění můžeme vnímat jako proklamaci 

významu, který tuzemský zákonodárce trestnému činu praní peněz přiznal. 

                                                           
148  Pro celou argumentaci ve prospěch změny viz důvodovou zprávu k zákonu č. 265/2001 Sb. 
149  Srov. § 89 odst. 11 trestního zákona z roku 1961 ve znění před a po účinnosti novelizačního zákona 

č. 265/2001 Sb. 
150  Srov. statistiku postihování pachatelů praní peněz v kapitole 2.4. 
151  Ke vhodnosti volby názvu trestného činu blíže srov. kapitolu 1.1. 
152  Viz důvodovou zprávu k zákonu č. 134/2002 Sb. 
153  Dle důvodové zprávy šlo o hlavní důvod návrhu změny platné úpravy. Štrasburská úmluva přitom pro 

ČR vstoupila v platnost už dnem 1. března 1997, její český překlad byl vyhlášen jako sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí č. 33/1997 Sb. 
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Nové ustanovení postihující praní peněz bylo přijato v následujícím znění154: 

 

§ 252a 

Legalizace výnosů z trestné činnosti 

    (1) Kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno 

zjištění původu věci nebo jiného majetkového prospěchu získaného trestnou činností, 

s cílem vzbudit zdání, že taková věc nebo prospěch byly nabyty v souladu se zákonem, 

nebo kdo jinému spáchání takového činu umožní, bude potrestán odnětím svobody 

až na dvě léta nebo peněžitým trestem. 

    (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 

   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo 

   b) získá-li takovým činem značný prospěch. 

    (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, 

   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věcem pocházejícím z obchodu 

s omamnými nebo psychotropními látkami nebo z jiného zvlášť závažného trestného činu, 

   b) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 prospěch velkého rozsahu, nebo 

   c) zneužije-li ke spáchání takového činu svého postavení v zaměstnání nebo funkce. 

 

Porovnáváme-li zrušované ustanovení § 251a s novým § 252a, musíme vycházet 

z odlišností v základní skutkové podstatě, která je uvedena v prvních odstavcích obou 

ustanovení, neboť platí, že základní skutková podstata je vždy součástí kvalifikované, která 

základní skutkovou podstatu pouze modifikuje155. 

Praní peněz podle § 251a obsahovalo pouze jednu základní skutkovou podstatu: praní 

peněz se měl dopustit ten, kdo jinému umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci získané 

trestnou činností. Nový trestný čin podle § 252a už obsahoval dvě samostatné základní 

skutkové podstaty. První naplní ten, kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně 

ztíženo nebo znemožněno zjištění původu věci nebo jiného majetkového prospěchu získaného 

trestnou činností, s cílem vzbudit zdání, že taková věc nebo prospěch byly nabyty v souladu se 

                                                           
154  Ustanovení § 252a trestního zákona z roku 1961 ve znění účinném od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2006. 
155  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 162-163. 
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zákonem. Druhou naplní ten, kdo jinému spáchání takového činu umožní. Zásadních změn 

můžeme spatřit hned několik, zejména v objektivní stránce trestného činu. 

První jmenovaná skutková podstata trestný čin praní peněz rozšířila.156 Kriminalizováno 

bylo nově i samotné zastírání původu, nikoli pouze umožnění zastření původu jiné osobě. Dobře 

si můžeme představit v praxi se vyskytující případ, kdy jsou „špinavé“ výnosy za zlomek 

skutečné hodnoty pachatelem predikativního trestného činu převedeny na jinou osobu, která 

následně – vedena vidinou vlastního užitku – původ těchto výnosů zastírá, aby jich mohla sama 

dále užít a nikomu přitom zastření původu neumožňuje.157 Podle staré skutkové podstaty 

nemohly být takové osoby postihovány, přičemž šlo o zjevnou legislativní mezeru. Podle nové 

skutkové podstaty bylo však možno stíhat i takovéto „samoúčelné“ praní peněz. 

V této pozitivní změně můžeme však pozorovat i její negativní aspekt. Ze znění 

zrušovaného § 251a plynulo, že praní peněz se nemůže dopustit pachatel predikativního 

trestného činu, neboť zastření muselo být umožněno jinému, tedy osobě odlišné od osoby 

zastírající. Nové ust. § 252a však okruh pachatelů nijak explicitně neupravilo, čímž ponechalo 

otevřenou otázku, kdo se vlastně může dopustit praní peněz ve vztahu ke konkrétním výnosům, 

resp. zda se praní peněz může dopustit pachatel predikativní trestné činnosti. Tato otázka je 

velice aktuální i dnes a blíže je rozebrána v kapitole 6.3.1 této práce. 

První ze základních skutkových podstat bylo možno naplnit jednak zastíráním původu 

výnosů z trestné činnosti, jednak i jiným usilováním o ztížení nebo znemožnění zjištění původu 

těchto výnosů. „Usilováním“ zde můžeme rozumět cílenou snahu, projevenou působením 

na předmět útoku, tj. vědění a chtění v trestněprávním smyslu slova. Přímý úmysl tedy podle 

nové skutkové podstaty zakládal trestní odpovědnost za dokonaný trestný čin praní peněz 

i v případech, kdy došlo k pouhému pokusu praní peněz; hovoříme zde o tzv. předčasně 

dokonaném trestném činu158. 

Zajímavá z hlediska výkladového je i poslední část věty za čárkou: „s cílem vzbudit 

zdání, že taková věc nebo prospěch byly nabyty v souladu se zákonem“. Cíl je fakultativním 

znakem subjektivní stránky trestného činu; požadavek, aby pachatel jednal s určitým cílem, se 

vykládá jako požadavek na úmysl přímý.159 Tohoto obecného závěru se však při výkladu 

                                                           
156  Tato skutečnost byla i deklarována, srov. důvodovou zprávu k zákonu č. 134/2002 Sb. 
157  V tomto případě by ani neplatil vztah kontroly pachatele praní peněz pachatelem predikativní trestné 

činnosti, jak je nastíněn ve 2. kapitole této práce. 
158  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 287. 
159  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 243. 
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k tomuto ustanovení nelze držet, neboť zavinění k některým společensky velmi nebezpečným 

případům praní peněz má formu právě nepřímého úmyslu. Pelc správně poznamenává, 

že „výklad vyžadující přímý úmysl k samotnému praní peněz (tj. k zastírání kriminálního 

původu věci) by znemožňoval postihovat četné případy praní peněz, kdy se dovozuje, 

že pachatel je s následky jasně srozuměn, např. případy tzv. bílých koní“160. Cíl vzbudit zdání, 

že věc byla nabyta v souladu se zákonem, je zde tedy spíše vyjádřením následku jednání, 

spočívajícího v zastírání původu takové věci, nikoliv zákonným požadavkem na psychický stav 

pachatele ve vztahu k trestnému činu. 

Výnosy z trestné činnosti byly v textu skutkové podstaty novým ustanovením vyjádřeny 

odlišně, a to ve formulaci „…věci nebo jiného majetkového prospěchu získaného trestnou 

činností“. K rozšíření ani zúžení množiny potenciálních výnosů z trestné činnosti však tímto 

nedošlo. Slova „získaného trestnou činností“ zde navzdory striktně jazykovému výkladu 

musíme samozřejmě vztahovat i k výrazu před spojkou („věci“), neboť zastírání původu věci 

získané jinak než trestnou činností (nejčastěji tedy legálně) je zpravidla legitimní a trestnost 

takového jednání se jeví jako absurdní.161 

Ve srovnání s výše uvedeným jsou další změny v první základní skutkové podstatě spíše 

marginální. Za zmínku však stojí ještě druhá samostatná základní skutková podstata: „kdo 

jinému spáchání takového činu umožní.“ Jde o dobrý příklad povýšení materiálního účastenství 

na trestném činu (zde ve formě jednání pomocníka) na samotné pachatelství. Budiž 

připomenuto, že pachatel trestný za takovéto umožnění bude postižen pouze jako 

spolupachatel, nikoliv jako pomocník, a to z důvodu poměru subsidiarity mezi těmito formami 

trestné součinnosti.162 

Tresty, trestní sazby ani kvalifikované skutkové podstaty v novém § 252a oproti 

zrušovanému § 251a změn nedoznaly, a to s jednou výjimkou: okolnosti podmiňující použití 

vyšší trestní sazby podle třetího odstavce byly rozšířeny o případy, kdy pachatel ke spáchání 

trestného činu praní peněz zneužije svého postavení v zaměstnání nebo funkce.163 

                                                           
160  Viz Pelc, V.: Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Vedoucí práce: prof. JUDr. Jiří Jelínek, 

CSc. Disertační práce obhájená v roce 2016, str. 69. 
161  K tomuto závěru blíže viz Pelc, V.: Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Vedoucí práce: prof. 

JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Disertační práce obhájená v roce 2016, str. 67. 
162  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 314. 
163  Typickým příkladem takového jednání je praní peněz pachatelem, který vykonává funkci statutárního 

orgánu obchodní korporace a výnosy z trestné činnosti vydává za příjem z legálního podnikání korporace. 
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Chceme-li nové ust. § 252a zhodnotit, musíme konstatovat, že jím byl rozšířen okruh 

případů za trestný čin praní peněz postižitelných, což se projevilo i v praxi164. Jazyková 

formulace na druhé straně ale vytvořila řadu interpretačních problémů, z nichž některé 

přetrvávají do dnešní doby. Zákonodárce se přitom nepokusil ani o rámcové vymezení způsobů, 

kterými se lze zastíracího jednání dopouštět, což může být problémem z hlediska právní jistoty, 

kdy ani sám pachatel neví, zda se praní peněz dopouští. 

Současně s vytvořením samostatného trestného činu praní peněz podle § 252a (stejným 

novelizačním zákonem č. 134/2002 Sb.) došlo i k historicky první konstrukci nedbalostní formy 

tohoto trestného činu. Jeho úprava byla vložena jako nová skutková podstata do ust. § 252, 

které upravovalo trestný čin podílnictví z nedbalosti, jako nový odst. 2. Odnětím svobody 

až na šest měsíců nebo peněžitým trestem měl být potrestán ten, kdo jinému z nedbalosti 

umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci získané trestnou činností. Odstavce 3 a 4 pak 

obsahovaly kvalifikované skutkové podstaty, přičemž okolnosti podmiňující použití vyšší 

trestní sazby byly převzaty z úmyslných forem trestných činů podílnictví a praní peněz.165 

Trestný čin praní peněz byl poprvé přímo novelizován s účinností k 1. 7. 2007166, a to 

tak, že v textu ustanovení bylo spojení „majetkový prospěch“ nahrazeno spojením „majetková 

hodnota“. Důvodová zpráva pro tento krok argumentovala jen krátce, a sice terminologickým 

sjednocením167. Majetkovou hodnotou se však dle trestního zákona z roku 1961 rozumí 

„majetkové právo nebo jiná penězi ocenitelná hodnota, která není věcí“168 a o synonymum 

majetkového prospěchu se tedy jistě nejedná, změna se proto jeví jako nekoncepční. Je-li navíc 

majetková hodnota definována jako hodnota, která není věcí, nedává spojení „věci nebo jiné 

majetkové hodnoty“ mnoho smyslu. 

                                                           
164  K tomu viz statistiku postihování trestného činu praní peněz v kapitole 2.4. 
165  Ustanovení § 252 trestního zákona z roku 1961 ve znění účinném od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2006: 

    (1) Kdo ukryje anebo na sebe nebo jiného převede z nedbalosti věc nebo jinou majetkovou hodnotu větší 

hodnoty, která byla získána trestným činem spáchaným jinou osobou, bude potrestán odnětím svobody až na šest 

měsíců nebo peněžitým trestem. 

    (2) Stejně bude potrestán, kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci nebo jiné 

majetkové hodnoty získané trestnou činností. 

    (3) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, 

   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve vztahu k věcem nebo jiným majetkovým hodnotám pocházejícím 

z obchodu s omamnými nebo psychotropními látkami nebo z jiného zvlášť závažného trestného činu, nebo 

   b) získá-li takovým činem značný prospěch. 

    (4) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 

nebo 2 prospěch velkého rozsahu. 
166  Novelizační zákon č. 253/2006 Sb. 
167  Viz důvodovou zprávu k zákonu č. 253/2006 Sb. 
168  Viz § 89 odst. 13 trestního zákona z roku 1961. 
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Rozsáhlé změny v trestněprávním postihování praní peněz přinesl novelizační zákon 

č. 122/2008 Sb., který vstoupil v účinnost dne 1. 7. 2008. Česká republika měla přijetím tohoto 

zákona vyhovět zejména doporučením mezinárodních organizací OECD a GRECO, jakož 

i Výboru expertů Rady Evropy k hodnocení opatření proti praní špinavých peněz 

(MONEYVAL), jejichž cílem bylo zefektivnění boje proti praní špinavých peněz.169 

Prostředkem k dosažení tohoto cíle mělo být právě přepracování trestných činů podílnictví (§ 

251 a § 252 odst. 1) a praní peněz (§ 252 odst. 2 a § 252a)170. Obecně můžeme hodnotit, že tato 

novela přinesla řadu změn k lepšímu. Pelc hovoří o „vytvoření koncepce popisu skutkové 

podstaty trestného činu praní peněz, která platí v zásadě dodnes“171. 

První nápadnou změnou bylo strukturování základní skutkové podstaty v odst. 1 

na písmena a) a b) podle předmětu útoku, kde písm. a) se vztahovalo k věci nebo jiné majetkové 

hodnotě získané trestným činem spáchaným v České republice nebo v cizině nebo jako odměna 

za ni, zatímco písm. b) se vztahovalo k věci nebo jiné majetkové hodnotě, která byla opatřena 

za věc nebo jinou majetkovou hodnotu uvedenou v písmenu a). Tím měly být odstraněny 

                                                           
169  Tato doporučení jsou v důvodové zprávě jmenovitě vypočtena. Viz důvodovou zprávu k zákonu 

č. 122/2008 Sb. 
170  Ustanovení § 252a trestního zákona z roku 1961 ve znění účinném od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2009: 

    (1) Kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu 

   a) věci nebo jiné majetkové hodnoty získané trestným činem spáchaným v České republice nebo v cizině nebo 

jako odměna za něj, nebo 

   b) věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla opatřena za věc nebo jinou majetkovou hodnotu uvedenou v 

písmenu a), 

s cílem vzbudit zdání, že taková věc nebo jiná majetková hodnota byla nabyta v souladu se zákonem, bude potrestán 

odnětím svobody až na čtyři léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo 

zákazem činnosti. 

    (2) Stejně bude potrestán, kdo jinému spáchání činu uvedeného v odstavci 1 umožní. 

    (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel 

potrestán, 

   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 

   b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě větší hodnoty, nebo 

   c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch. 

    (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, 

   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě pocházející ze zvlášť 

závažného trestného činu, 

   b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě značné hodnoty, 

   c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo 

   d) zneužije-li ke spáchání takového činu svého postavení v zaměstnání nebo své funkce. 

    (5) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, 

   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech, 

   b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě v hodnotě velkého rozsahu, nebo 

   c)získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
171  Viz Pelc, V.: Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Vedoucí práce: prof. JUDr. Jiří Jelínek, 

CSc. Disertační práce obhájená v roce 2016, str. 70. 
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interpretační potíže a sjednocena terminologie ve vztahu k úpravě obecné části zákona172. 

Význam tohoto vyčerpávajícího výčtu je však větší: zákonodárce se jím pojistil proti případům, 

kdy by z důvodu legislativní mezery nebylo možné uložit trest propadnutí věci a jiné majetkové 

hodnoty i vůči prostředkům, které úspěšně prošly procesem praní peněz a přestaly být „věcí, 

získanou trestnou činností“.173 

Zdánlivě kosmetickou změnou bylo, že předmětem praní nadále nebyly věci získané 

trestnou činností, nýbrž věci získané trestným činem. Už dříve v této práci174 je uvedeno, že 

chápeme-li trestnou činnost jako množinu dvou a více trestných činů, pak je spojení „výnosy 

z trestného činu“ jistě správnější než „výnosy z trestné činnosti“. Obecná část trestního zákona 

z roku 1961 (ani současná právní úprava) takový názor však nepotvrzuje.175 Spíše můžeme 

spojení „trestná činnost“ interpretovat jako pachatelovo protiprávní jednání, zakládající trestní 

odpovědnost za jeden nebo více trestných činů. Spojení „trestný čin“ je však pro užití v textu 

zákona vhodnější než spojení „trestná činnost“ z toho důvodu, že jeho význam je díky legální 

definici nesporný.176 

Jak je již uvedeno výše, nově šlo v případě výnosů o „věci nebo jiné majetkové hodnoty 

získané trestným činem spáchaným v České republice nebo v cizině“, čímž bylo výslovně 

stanoveno, že praní peněz může být trestně stíháno i tehdy, byl-li predikativní trestný čin 

spáchán v zahraničí. Trestnost tohoto predikativního trestného činu se přitom posuzovala podle 

tuzemské úpravy, jak vyplývá z legální definice trestného činu. Ze všech změn, provedených 

zákonem č. 122/2008 Sb. byl právě tento krok nejsilnějším projevem mezinárodního boje proti 

praní peněz, když jednoznačně stanovil, že kriminální výnosy nelze v očích zákona očistit jejich 

přeshraničním přesunem. 

Druhá základní skutková podstata, spočívající v umožnění praní peněz jinému, byla 

přesunuta do odst. 2 a osamostatněna. Horní hranice trestní sazby za obě skutkové podstaty 

byly oproti dřívějšímu stavu zvýšeny, a to ze 2 let odnětí svobody na 4 roky; tím bylo vyhověno 

požadavku, stanovenému rámcovým rozhodnutím Rady 2001/500/SVV ze dne 26. června 2001. 

                                                           
172  Výslovně bylo odkazováno na § 55 trestního zákona z roku 1961, který rozlišuje mezi majetkovou 

hodnotou získanou trestným činem, získanou jako odměna za trestný čin a tím, co za ně bylo nabyto. Srov. 

důvodovou zprávu k zákonu č. 122/2008 Sb. 
173  Trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty bylo totiž možno uložit jen ve vztahu k věcem, 

taxativně vypočteným v § 55 odst. 1 trestního zákoníku z roku 1961 a jen šlo-li o věc, náležející pachateli. 
174  V kapitole 1.1 této práce. 
175  K tomu srov. např. ust. § 23 odst. 1 trestního zákona z roku 1961: „Účelem trestu je chránit společnost 

před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby 

vedl řádný život, a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti.“ 
176  Ust. § 3 odst. 1 trestného zákona z roku 1961: „Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož 

znaky jsou uvedeny v tomto zákoně.“ 
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Rozšířen byl i výčet druhů trestů, které je za trestný čin praní peněz možno uložit: přibyl trest 

propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty177 a trest zákazu činnosti178. 

Velkých změn doznaly kvalifikované skutkové podstaty, které byly nově uvedeny 

v odstavcích 3, 4 a 5. Zajímavá byla zejména konstrukce skutkových podstat, kdy okolností 

podmiňující použití vyšší trestní sazby bylo nově jak spáchání činu ve vztahu k věcem určité 

hodnoty, tak i získáním určitého prospěchu pro sebe nebo jiného. Tyto dvě okolnosti byly 

uvedeny v samostatných písmenech; pro účely právní kvalifikace tedy nadále nezáleželo 

na tom, zda a do jaké míry se z výnosů pachatel obohatil. 

Došlo k výraznému rozšíření a zpřísnění okolností podmiňujících použití vyšší trestní 

sazby. Namísto toho, aby byly ve výkladových ustanoveních trestního zákona z roku 1961 

měněny mezní částky pro určení, o jakou výši prospěchu se jedná, jak bylo dříve běžné, však 

zde zákonodárce šel cestou legislativně čistší, když změnil tyto přitěžující okolnosti přímo (tedy 

v textu skutkových podstat). Namísto značného prospěchu nyní postačil prospěch větší, namísto 

prospěchu velkého rozsahu prospěch značný a prospěch velkého rozsahu byl uveden v novém 

odst. 5.179 

Zvlášť přitěžující okolností podle odst. 5, postižitelnou odnětím svobody na tři léta 

až deset let nebo propadnutím majetku, bylo účinností novely nově považováno i páchání praní 

peněz ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. Jde o další velmi pozitivní 

změnu, správně reagující na fenomén praní peněz, jehož nejtěžší formy jsou páchány právě 

mezinárodně působícími zločineckými organizacemi. 

Současně byl novelizován i nedbalostní trestný čin praní peněz podle § 252 odst. 2 

a násl., a to v zásadě tak, aby formulačně odpovídal změnám, provedeným v ust. § 252a, tedy 

v úmyslné formě tohoto trestného činu. 

Ustanovení § 252 a § 252a byla ve výše komentovaném znění účinná až do konce roku 

2009, kdy byl trestní zákon z roku 1961 zrušen a k 1. 1. 2010 nahrazen zákonem č. 40/2009 

Sb., trestním zákoníkem. 

                                                           
177  Trest bylo možno ukládat za podmínek ust. § 55 a § 56 trestního zákona z roku 1961. 
178  Trest byl blíže upraven v ust. § 49 a. § 50 trestního zákona z roku 1961. Popis trestu podle § 50 odst. 1: 

„Trest zákazu činnosti záleží v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje výkon určitého 

zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení, nebo jejíž výkon 

upravuje zvláštní předpis.“ 
179  Větším prospěchem se rozumělo 50.000,- Kč, značným prospěchem 500.000,- Kč a prospěchem velkého 

rozsahu 5.000.000,- Kč. Srov. § 89 odst. 11 trestního zákona z roku 1961. 
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4.2 Trestný čin praní peněz v současném trestním zákoníku 

Trestní zákoník z roku 2009 vyšel při konstrukci mnoha ustanovení zvláštní části 

ze znění zrušovaného trestního zákona z roku 1961. Výjimkou v tomto ohledu nebyl ani trestný 

čin praní peněz, který byl svou úpravou v novém trestním kodexu oproti dřívějšímu stavu 

změněn spíše jen marginálně; změny, které provedeny byly, můžeme však hodnotit pozitivně. 

I nadále byl trestný čin praní peněz řazen mezi trestné činy proti majetku, ty byly však 

nově zařazeny do hlavy V (tedy hlavy páté), namísto jejich dřívějšího zařazení do hlavy deváté. 

Dostalo se jim tak v novém trestním kodexu privilegovanějšího postavení, než jim bylo 

přiznáno trestním zákonem z roku 1961. Zrušovaný trestní kodex totiž kladl na prvé místo 

zájmy celospolečenské a teprve na druhé místo zájmy jednotlivce, mezi nimiž rozlišoval podle 

důležitosti život, zdraví a majetek. Nový tr. zák. tuto kriminálně politickou koncepci opustil 

a nadřadil naopak základní lidská práva svobody nad ostatní zájmy, chráněné trestním 

právem.180 

Nový trestný čin s názvem Legalizace výnosů z trestné činnosti byl publikován v ust. 

§ 216 tr. zák. a zněl následovně181: 

 

§ 216 

Legalizace výnosů z trestné činnosti 

    (1) Kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno 

zjištění původu 

   a) věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla získána trestným činem spáchaným na 

území České republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, nebo 

   b) věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla opatřena za věc nebo jinou majetkovou 

hodnotu uvedenou v písmenu a), nebo 

        kdo jinému spáchání takového činu umožní, 

bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem, zákazem činnosti 

nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty; spáchá-li však takový čin ve vztahu 

k věci nebo jiné majetkové hodnotě, která pochází z trestného činu, na který zákon stanoví 

trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším. 

                                                           
180  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 169-170. 
181  Ustanovení § 216 tr. zák. ve znění účinném od 1. 1. 2010 do 31. 5. 2015. 
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    (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, 

   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě ve 

větší hodnotě, nebo 

   b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch. 

    (3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, 

   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 

   b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě pocházející ze 

zvlášť závažného zločinu, 

   c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě ve značné hodnotě, 

   d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo 

   e) zneužije-li ke spáchání takového činu svého postavení v zaměstnání nebo své funkce. 

    (4) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, 

   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve 

více státech, 

   b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě v hodnotě velkého 

rozsahu, nebo 

   c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

 

Asi za nejpodstatnější změnu oproti úpravě v trestním zákoně z roku 1961 lze považovat 

zrušení části věty v základní skutkové podstatě, která stanovila požadavek na cíl pachatelova 

jednání (jednání „…s cílem vzbudit zdání, že taková věc nebo jiná majetková hodnota byla 

nabyta v souladu se zákonem“). Tím bylo postaveno najisto, že u trestného činu praní peněz se 

opravdu nevyžaduje přímý úmysl. Opačný závěr, ke kterému bylo jazykovým výkladem starého 

znění možno dojít, by totiž paralyzoval trestněprávní postihování četných případů, kdy je 

dovozován nepravý úmysl, zejména případy tzv. bílých koní, jak je rozebráno už výše182. 

Velice zajímavým bylo i přidání dovětku k základním skutkovým podstatám, tedy věty 

za středníkem v prvním odstavci: „…; spáchá-li však takový čin ve vztahu k věci nebo jiné 

majetkové hodnotě, která pochází z trestného činu, na který zákon stanoví trest mírnější, bude 

                                                           
182  V kapitole 4.1.2. 
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potrestán tímto trestem mírnějším“. Platnost horní hranice trestních sazeb podle ust. § 216 

tak byla nově podmíněna stejnou (nebo vyšší) horní hranicí trestní sazby postihující 

predikativní trestný čin. Toto nové pravidlo zvýšilo odvozenost trestnosti praní peněz 

od trestnosti činnosti, z níž výnosy pocházejí, a působilo tím v jisté kontrapozici 

k emancipačním tendencím trestného činu praní peněz183. 

V základní skutkové podstatě podle odst. 1 písm. a) dále došlo k formulační změně, 

a sice ze spojení „věci … získané trestným činem“ na spojení „věc …, která byla získána 

trestným činem“. Tato změna zjevně nemá praktický dopad, jazykově však nové znění 

lépe vystihovalo princip, že predikativní trestný čin musí trestnému činu praní peněz časově 

předcházet. 

Účastenství, povýšené na pachatelství, spočívající v umožnění praní peněz jinému 

a dříve uvedené v samostatném odst. 2, bylo vtaženo zpět na své původní místo do odst. 1, nově 

však do samostatné druhé aliney. Opět se jedná o změnu spíše estetickou, ačkoliv koncentrace 

základních skutkových podstat v prvním odstavci ustanovení se jeví jako krok správným 

směrem.184 

Kvalifikované skutkové podstaty byly změněny ve dvou aspektech. Páchání zastíracího 

jednání členem organizované skupiny bylo postihováno podle jiného odstavce, a tedy přísněji 

(odnětím svobody na 2 roky až 6 let namísto dřívějších 6 měsíců až 5 let), a trestní sazby 

za některé kvalifikované skutkové podstaty byly sníženy, a to tak, že ani nejzávažnější formy 

praní peněz (případy trestné podle odst. 4) nebyly považovány za zvlášť závažný zločin. 

Za spáchání praní peněz za těchto zvlášť přitěžujících okolností totiž nově hrozil trest odnětí 

svobody na 3 léta až 8 let namísto dřívějších 3 let až 10 let, přičemž nový tr. zák., který nově 

zavedl tzv. bipartici trestných činů, za zvlášť závažný zločin považoval jen „ty úmyslné trestné 

činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 

deset let“185. 

Zvlášť přitěžující okolnosti, spočívající ve spáchání praní peněz ve vztahu k věcem 

určité hodnoty nebo v získání určitého prospěchu, zůstaly beze změny, a to i vzhledem 

k nezměněné výši mezních částek, uvedených v obecné části trestních kodexů.186 

                                                           
183  Řeč je o emancipaci ve smyslu osamostatnění od predikativního trestného činu, k tomu srov. poznámku 

č. 80 této práce. 
184  K tomu srov. Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 

2017, str. 162. 
185  Ust. § 14 odst. 3 tr. zák. 
186  Trestní zákon z roku 1961 tyto částky upravoval v ust. § 89 odst. 13, nový tr. zák. v ust. § 138 odst. 1. 
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Nový trestní zákoník pojal koncepčně odlišně zejména nedbalostní formu praní peněz. 

Bylo pro ni vytvořeno samostatné ustanovení § 217 s názvem Legalizace výnosů z trestné 

činnosti z nedbalosti, zatímco trestné činy podílnictví a podílnictví z nedbalosti byly upraveny 

v předcházejících ust. § 214 a § 215. Materiálně přitom úprava měněna nebyla. Šlo tedy 

o „pouhou“ změnu systematiky, která uzavřela proces osamostatnění trestného činu praní peněz 

a jeho vyčlenění z trestného činu podílnictví. 

První přímou novelizací ust. § 216 tr. zák.187 byla pouze sjednocena trestněprávní 

terminologie s terminologií občanskoprávní, když bylo zrušeno spojení „nebo jiné majetkové 

hodnoty“ na všech místech, kde se v textu vyskytovalo. Nový občanský zákoník, přijatý jako 

zákon č. 89/2012 Sb., totiž pojem věci redefinoval takovým způsobem, že pod něj tzv. jiná 

majetková hodnota nově spadala188 a spojení se tak stalo de facto obsoletním. K tomu dlužno 

dodat, že toto terminologické sjednocení přišlo o celých 17 měsíců opožděně; tato skutečnost 

však zřejmě interpretační ani aplikační potíže nezpůsobila a jde tak o výtku pouze 

akademického charakteru. 

Podruhé byl trestný čin praní peněz novelizován k 1. 9. 2015189. Touto novelou došlo 

pouze k jedné změně, a sice přidání nové základní skutkové podstaty do odst. 1, druhé aliney: 

„… nebo se ke spáchání takového činu spolčí“. Tato nová skutková podstata byla přijata 

v reakci na doporučení Výboru expertů MONEYVAL a Finančního akčního výboru FATF, 

jakož i v reakci na závazky, plynoucí z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika 

vázána. Přijetí novely však předcházela poměrně široká diskuse, neboť nová úprava má 

z pohledu trestněprávní nauky pro trestný čin praní peněz velký význam. Kriminalizuje totiž 

jedno z tzv. přípravných jednání, což část nauky i praxe považuje za krok nešťastný 

a problematický.190 K tomu blíže kapitola 6.2.1 této práce. 

Dosavadní geneze trestného činu praní peněz skončila přijetím novelizačního zákona 

č. 287/2018 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 2. 2019. Tímto zákonem byly skutkové podstaty 

                                                           
187  Novelizaci provedl s účinností k 1. 6. 2015 zákon č. 86/2015 Sb. 
188  Srov. zejm. ust. § 489 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku: „Věc v právním smyslu … je vše, co 

je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.“ 
189  Novelizačním zákonem č. 165/2015 Sb. 
190  K problematičnosti kriminalizace přípravných jednání praní peněz viz např. Sokol, T.: Názor na novelu 

trestního zákoníku [online]. 2014. Dostupné z internetové adresy: http://www.uocr.cz/nazor-na-novelu-trestniho-

zakoniku/ 
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trestných činů podílnictví a praní peněz podle § 214 a § 216 sloučeny v rámci ustanovení § 216 

a formálně se tedy nově jedná o jeden trestný čin „Legalizace výnosů z trestné činnosti“.  

Obdobný osud stihl nedbalostní formu podílnictví a praní peněz, jejichž skutkové podstaty byly 

vtaženy do ustanovení § 217, dříve postihujícího pouze nedbalostní praní peněz. Důvodová 

zpráva novelizačního zákona uvedla, že cílem navržené právní úpravy je odstranit legislativní 

nedostatky zjištěné Výborem expertů MONEYVAL v rámci čtvrtého kola hodnocení.191 

Ustanovení § 216 tr. zák. tak zní ke dni uzavření této práce následovně: 

 

§ 216 

Legalizace výnosů z trestné činnosti 

    (1) Kdo ukryje, na sebe nebo na jiného převede, přechovává nebo užívá věc, která je 

výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo v cizině jinou osobou, 

nebo 

    kdo takovou věc přemění v úmyslu umožnit jiné osobě, aby unikla trestnímu stíhání, 

trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, nebo 

    kdo se ke spáchání takového trestného činu spolčí, 

    bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem, zákazem činnosti 

nebo propadnutím věci. 

    (2) Kdo zastírá původ věci, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České 

republiky nebo v cizině, zejména tím, že zakrývá nebo utajuje její skutečnou povahu, 

umístění, pohyb, nakládání s ní, vlastnické nebo jiné právo k ní, nebo kdo jinak usiluje, 

aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění jejího původu, nebo 

    kdo se ke spáchání takového trestného činu spolčí, 

    bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci. 

    (3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, 

   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve vztahu k věci pocházející ze zločinu, 

   b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má větší hodnotu, nebo 

   c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch. 

                                                           
191  Viz důvodovou zprávu k zákonu č. 287/2018 Sb. 
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    (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, 

   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 

   b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť závažného zločinu, 

   c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má značnou hodnotu, 

   d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo 

   e) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. 

    (5) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, 

   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou skupinou 

působící ve více státech, 

   b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která má hodnotu velkého rozsahu, nebo 

   c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

  

Srovnáním s předchozí úpravou zjistíme, že došlo ke změnám věcným. Základní 

skutková podstata byla rozšířena o demonstrativní výčet způsobů jednání, kterými je možné 

zastírat původ věci, pocházející z trestné činnosti.192 Má jít o „zakrývání nebo utajování její 

skutečné povahy, umístění, pohybu, nakládání s ní, vlastnického nebo jiného práva k ní“. 

Absence takového příkladmého výčtu byla jistě nedostatkem dřívější úpravy a mohla být 

kritizována, její přijetí se tak může zdát jako krok správným směrem. Nová úprava však bohužel 

přes zdánlivou bohatost výčtu nevystihuje způsoby, kterými je praní peněz nejčastěji fakticky 

prováděno. Na prvních místech mělo být ve výčtu uvedeno, že k praní peněz dochází 

nahrazováním a převáděním věcí.193 

Zpřísněna byla i trestní sazba za trestný čin praní peněz podle jeho základních 

skutkových podstat, uvedených nyní v § 216 odst. 2, a to z dřívějšího trestu odnětí svobody 

až na 4 léta nově na trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let. Tato změna si zaslouží zdůraznění 

i z toho důvodu, že jí historicky poprvé došlo k pozitivněprávnímu vyjádření skutečnosti, 

                                                           
192  K tomu blíže kapitola 6.2 této práce. 
193  Viz Pelc, V.: Perspektivy vývoje skutkové podstaty trestného činu praní peněz. In Romža, S.: Perspektívy 

vývoja európskeho trestného práva. Košice: PrF UPJŠ, 2018, str. 302. 
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že trestný čin praní peněz je svou povahou činem závažnějším, než trestný čin podílnictví194. 

Zvýšeny byly i trestní sazby za všechny kvalifikované skutkové podstaty. 

Zatímco podle předchozí úpravy byla předmětem útoku věc, která byla získána trestným 

činem spáchaným na území České republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, podle 

znění novely jde nově o věc, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České 

republiky nebo v cizině. Jde zřejmě o změnu pouze formulační a fakticky ke změně v předmětu 

útoku trestného činu praní peněz nedochází. Tuto formulační změnu je třeba chápat zejména 

v souvislosti se současným přijetím nového výkladového ustanovení § 135b tr. zák., definující 

spojení „výnos z trestné činnosti“. Podle tohoto ustanovení se výnosem z trestné činnosti 

rozumí jakákoli ekonomická výhoda pocházející z trestného činu.195 

Zcela zrušena byla skutková podstata trestného činu praní peněz, která kriminalizovala 

účastenství na praní peněz jiného, vyjádřená formulací „kdo jinému spáchání takového činu 

umožní“. Jednání, spočívající v umožnění spáchání trestného činu praní peněz jinému, je tak 

nyní postižitelné jako forma účastenství na trestném činu, konkrétně pomoc ve smyslu § 24 

odst. 1 písm. c) tr. zák. Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka se užije ustanovení o trestní 

odpovědnosti a trestnosti pachatele, jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného.196 

Od přijetí této nové (účinné) úpravy v době uzavření rukopisu této práce neuplynula 

doba dost dlouhá na to, aby bylo možno výše jmenované změny hodnotit jako změny historické. 

Novému znění trestného činu praní peněz jsou věnovány následující kapitoly této práce, kde je 

na něj nahlíženo v jeho celistvosti, nikoliv pouze ve světle posledních změn. Přitom je třeba 

mít na paměti, že zcela jistě nejde o „finální“ a uzavřenou podobu trestného činu praní peněz, 

která by nadále neměla být měněna. 

  

                                                           
194  Trestný čin podílnictví totiž novelou změn v trestní sazbě nedoznal. Nadále je tak trestný odnětím 

svobody až na 4 léta. Srov. ust. § 216 odst. 1, kde jsou základní skutkové podstaty trestného činu podílnictví 

s účinností k 1. 2. 2019 uvedeny. 
195  Srov. § 135b odst. 1. 
196  Srov. § 24 odst. 2 tr. zák. 



50 

 

5. Charakteristika trestného činu praní peněz 

Ačkoliv obecnou charakteristiku trestného činu nelze vyčíst z textu zákona, její 

pochopení je podmínkou pro správnou interpretaci a následnou aplikaci daného trestného činu. 

Česká trestněprávní nauka se však zpravidla po charakteristice trestného činu ptá až při jeho 

hlubším akademickém zkoumání a její závěry tak nebývají promítnuty do praxe.197 Jsem toho 

názoru, že detailní analýze typových znaků trestného činu by mělo předcházet alespoň základní 

pochopení jeho obecné povahy, neboť takováto analýza bez pochopení širších souvislostí často 

nepřiměřeně akcentuje stroze jazykový výklad ustanovení a je tak náchylná k chybovosti. 

Už od svého vzniku na počátku devadesátých let minulého století je u nás trestný čin 

praní peněz označován za formu zahlazovacího jednání198. V té souvislosti je uváděno, že jde 

„o činnost pachatele, která následuje po spáchání trestného činu a směřuje k legalizaci výtěžku 

z trestné činnosti.“199 Tím je předestřeno, že praní peněz není trestným činem, chybí-li 

predikativní trestný čin, od praní peněz odlišný. Právě tento v jistém smyslu unikátní vztah 

k predikativní trestné činnosti je mezi pojmovými znaky trestného činu praní peněz naprosto 

klíčovým. 

Velká část české nauky se shoduje v názoru, že praní peněz (tj. trestný čin legalizace 

výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 2 tr. zák.) má povahu formy tzv. trestné 

součinnosti200. Trestnou součinnost přitom definuje tím, „že se na trestném činu podílí více 

spolupachatelů nebo vedle pachatele (spolupachatelů) i jiné osoby, zejména tím, že 

   a) trestný čin pachatele nebo spolupachatelů úmyslně zosnují, řídí, vyvolávají nebo takový 

čin umožňují či alespoň usnadňují, 

   b) zužitkují výnosy z takového trestného činu nebo 

   c) pachateli či spolupachatelům trestného činu nebo osobám na něm zúčastněným usnadňují 

uniknout trestnímu stíhání nebo trestu.“201 

Zužitkování výnosů z predikativního trestného činu a usnadňování uniknutí trestu 

pachateli predikativního trestného činu jsou pro praní peněz jistě zcela typické. Přesto však 

uvedená definice trestné součinnosti povaze trestného činu praní peněz zcela neodpovídá. 

                                                           
197  Kapitoly, zabývající se obecnou povahou trestného činu, najdeme zejména v akademických pracích, 

zaměřených na konkrétní trestný čin. Komentářová literatura, sloužící primárně k interpretaci jednotlivých 

ustanovení zvláštní části trestního práva hmotného, se u nás charakteristice trestných činů bohužel nevěnuje. 
198  Viz Nett, A. Praní špinavých peněz. Brno: Masarykova univerzita – fakulta právnická, 1993, str. 4. 
199  Tamtéž. 
200  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 300. 
201  Viz tamtéž str. 299. 
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Důvodem je fakt, že pachatel trestného činu praní peněz se svým jednáním nepodílí 

na predikativním trestném činu. Trestný čin praní peněz se – podobně jako trestné činy 

podílnictví nebo nadržování – ve srovnání s formami trestné součinnosti vyznačuje vyšší mírou 

autonomie, tj. nezávislosti na trestném činu predikativním. Chceme-li tedy trestný čin praní 

peněz charakterizovat přiléhavě, musíme se od jeho označení za trestnou součinnost odklonit. 

Pelc navrhuje praní peněz, podílnictví, nadržování a další trestné činy, které nevyhovují 

výše uvedené definici trestné součinnosti, označovat spojením „související trestná činnost“.202 

Nabízí i definici takové formy trestné činnosti: „Související trestná činnost je typickou formou 

trestného jednání vyznačujícího se jedním společným nebo hlavním trestným činem a s ním 

souvisejícím činem vedlejším, tj. ve svém důsledku zpravidla existencí více trestně 

odpovědných osob, vzájemnou nebo alespoň jednostrannou propojeností subjektivních 

a objektivních stránek jednání takových osob.“203 Takové definici trestný čin praní peněz 

skutečně odpovídá a je možno z ní vycházet. Klíčový je přitom prvek mnohosti pachatelů, který 

se prakticky projevuje zejména vyloučením konkurence, tj. souběhu trestných činů.204 

Vztah trestného činu praní peněz a predikativního trestného činu, z nějž plynou výnosy, 

které jsou předmětem praní, je však třeba dále specifikovat. Pelc dovozuje, že tento vztah má 

při bližším zkoumání dva aspekty, které nazývá posterioritou a ontologickou návazností.205 

Posterioritou (tj. časovou následností) rozumíme vlastnost, kdy jednání spočívající 

v praní peněz může být zpravidla vykonáváno až po spáchání trestné činnosti, která se stala 

původem nelegálních výnosů. Takové chronologické vymezení předestírá, že praní peněz 

nemůže být spácháno v jednočinném souběhu s predikativním trestným činem.206 

Ontologickou (tj. věcnou) návazností pak rozumíme vlastnost, že praní peněz je vůči 

predikativní trestné činnosti v poměru akcesority. Touto akcesoritou je zde míněno, že 

predikativní trestná činnost je pro praní peněz určující ve smyslu kvantitativním (tedy jde 

o conditio sine qua non, bez předchozí trestné činnosti k praní peněz nemůže vůbec dojít) 

a kvalitativním (tedy že obsah jednání, spočívajícího v praní peněz, je limitován a do značné 

míry předurčen objemem a povahou výnosů z předchozí trestné činnosti). Z této akcesority 

                                                           
202  Viz Pelc, V.: Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Vedoucí práce: prof. JUDr. Jiří Jelínek, 

CSc. Disertační práce obhájená v roce 2016, str. 61-62. 
203  Viz tamtéž str. 99. Pelc přitom vychází z definice trestné součinnosti, obsažené In: Kratochvíl, V. a kol.: 

Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 347.   
204  K tomu blíže i kapitola 6.3.1 této práce. 
205  Srov. Pelc, V.: Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Vedoucí práce: prof. JUDr. Jiří Jelínek, 

CSc. Disertační práce obhájená v roce 2016, str. 100. 
206  K posterioritě blíže viz tamtéž str. 100-103. 
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lze dovodit, že jednání spočívající v praní peněz v zásadě nemůže být závažnější než jednání 

naplňující skutkovou podstatu predikativního trestného činu.207 

Syntézou obou jmenovaných vlastností docházíme k závěru, že pravou povahu jednání, 

spočívajícího v praní peněz, vystihuje spojení post factum. Toto označení je v souvislosti 

s praním peněz užíváno zejm. italskou právní naukou208 a vykládáme jej jako „(nutnou) 

kriminální činnost následující po spáchání trestného činu“209. Praní peněz je v tomto smyslu 

trestným činem „vedlejším“ ve specifickém vztahu návaznosti vůči trestnému činu „hlavnímu“, 

kterým je predikativní trestný čin. 

Výše učiněným závěrům stranou charakteristiky trestného činu praní peněz v české 

trestněprávní nauce bohužel není věnována dostatečná pozornost, a to navzdory jejich velkému 

významu. Tuzemský zákonodárce při konstrukci trestněprávní úpravy praní peněz, jakož 

i soudní praxe při její aplikaci, tyto závěry dlouhodobě nereflektují210, což v důsledku snižuje 

kvalitu legislativních aktů i soudních rozhodnutí. 

  

                                                           
207  K ontologické návaznosti blíže viz tamtéž str. 103-106. 
208  Např. Giunta, S., Bernasconi, C.: Riciclaggio e obblighi dei professionisti. Milano: Giuffrè Editore, 

S.p.A., 2011, str. 105–107. 
209  Srov. výrazy „factum“ a „postfactum“ In: Kábrt., J., Kucharský, P., Schams, R., Vranek, Č, Wittichová, 

D., Zelinka, V.: Latinsko/český slovník, Praha: Leda, 2000, str. 214 a 400. 
210  K tomu viz blíže zejm. kapitolu 6.3.1 této práce. 
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6. Základní skutkové podstaty trestného činu praní peněz 

Trestným činem je podle legální definice současného trestního kodexu „protiprávní čin, 

který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně“211. 

Protiprávností jakožto prvním znakem trestného činu rozumíme obecný rozpor s právní normou 

v rámci právního řádu212, což obvykle nečiní velký interpretační problém. Podmínka splnění 

znaků uvedených v trestním zákoně213 je trestněprávní naukou dále členěna na obecné znaky 

trestného činu, kterými jsou věk a příčetnost pachatele (u mladistvých pachatelů přistupuje ještě 

rozumová a mravní vyspělost) a typové znaky trestného činu neboli znaky skutkové podstaty 

trestného činu.214 

Skutková podstata trestného činu je právní formou, vyjadřující typové znaky trestného 

činu trestného činu uvedené v trestním zákoně a jako taková je souhrnem objektivních 

a subjektivních znaků, které určují jednotlivé druhy trestných činů a odlišují je navzájem215. 

Pro porozumění jakémukoli trestnému činu je proto třeba porozumět typovým znakům, kterými 

je charakterizován, tj. jeho skutkové podstatě. 

O některých znacích skutkových podstat, které postupem času určovaly trestný čin praní 

peněz, bylo podle potřeby pojednáváno už ve 4. kapitole. Tato kapitola si klade za cíl jednotlivé 

znaky základních skutkových podstat trestného činu praní peněz podle § 216 odst. 2 tr. zák., 

kterými je objekt, objektivní stránka, pachatel a subjektivní stránka trestného činu, 

systematicky analyzovat. 

Ačkoli pro účely zkoumání trestného činu praní peněz může být užito mnoho pramenů, 

zejména komentářová a jiná odborná literatura, stále je třeba mít na paměti, že soudce je 

při rozhodování o vině a trestu vázán pouze zákonem. Z tohoto důvodu musí být každý právní 

názor, vztahující se k trestnému činu praní peněz, podroben konfrontaci s platným zněním ust. 

§ 216 odst. 2 tr. zák., které zní v době uzavření rukopisu této práce následovně216: 

 

 

                                                           
211  Viz § 13 odst. 1 tr. zák.  
212  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 127. 
213  Trestní zákon je legislativní zkratkou pro tr. zák. a podle povahy věci i zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Srov. znění ust. § 110 tr. zák. 
214  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 134-135. 
215  Viz tamtéž str. 158. 
216  Ustanovení § 216 odst. 2 tr. zák., ve znění účinném od 1. 2. 2019. 
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§ 216 

Legalizace výnosů z trestné činnosti 

    (2) Kdo zastírá původ věci, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České 

republiky nebo v cizině, zejména tím, že zakrývá nebo utajuje její skutečnou povahu, 

umístění, pohyb, nakládání s ní, vlastnické nebo jiné právo k ní, nebo kdo jinak usiluje, 

aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění jejího původu, nebo 

    kdo se ke spáchání takového trestného činu spolčí, 

    bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci. 

 

Jak bylo již předestřeno v úvodu této práce a v závěru 4. kapitoly, § 216 odst. 1 tr. zák. 

od účinnosti poslední novely obsahuje základní skutkové podstaty trestného činu podílnictví, 

zatímco § 216 odst. 2 tr. zák. obsahuje základní skutkové podstaty trestného činu praní peněz. 

Kvalifikované skutkové podstaty v dalších odstavcích jsou pak oběma dílčím trestným činům 

společné, jak můžeme dovodit ze slov, kterými jsou všechny kvalifikované skutkové podstaty 

uvozeny: „… spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 …“. Název k 1. 2. 2019 nově vzniklého 

„zastřešujícího“ trestného činu však oproti stavu, kdy jeho ustanovení postihovalo pouze praní 

peněz, zůstal nezměněn – stále jde o „Legalizaci výnosů z trestné činnosti“. Tím došlo de lege 

lata k výrazné změně ve významu spojení legalizace výnosů z trestné činnosti, které dříve 

označovalo pouze praní peněz a bylo ho tak možno považovat za synonymum ke spojení praní 

peněz; nyní jde podle platné úpravy o souhrnné označení pro podílnictví a praní peněz. 

Z hlediska systematického výkladu tak byly trestné činy podílnictví a praní peněz 

poslední novelou zrušeny a společně nahrazeny novým trestným činem, který tyto trestné činy 

zastřešuje a pod sebe subsumuje. Můžeme tak říci, že i případy podílnictví nyní zakládají 

odpovědnost za trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Při bližším zkoumání však 

zjistíme, že ačkoliv je pro své vyjádření v textu zákona „legalizace výnosů z trestné činnosti“ 

podle § 216 tr. zák. formálně jediným trestným činem, materiálně je její ustanovení tvořeno 

skutkovými podstatami dvou různých trestných činů, které je třeba i nadále považovat 

za samostatné, a to zejména pro podstatné odlišnosti v jejich typových znacích.217 

                                                           
217  Pro podrobnou komparaci typových znaků trestných činů praní peněz a podílnictví v rámci argumentace 

proti sloučení v rámci jednoho trestného činu viz Pelc, V.: Perspektivy vývoje skutkové podstaty trestného činu 

praní peněz. In Romža, S.: Perspektívy vývoja európskeho trestného práva. Košice: PrF UPJŠ, 2018, str. 305-306. 
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Není neobvyklé, že jednotlivé základní skutkové podstaty v rámci jednoho trestného 

činu mají odlišnou objektivní stránku nebo k nim přistupuje odlišný fakultativní znak. Takové 

skutkové podstaty však zpravidla pojí společný individuální objekt trestného činu nebo jiná 

okolnost, pro kterou je lze bezpečně považovat za skutkové podstaty jednoho trestného činu. 

Formální konstrukci „sběrného“ trestného činu pouhým sloučením dvou trestných činů 

do jediného ustanovení naproti tomu osobně považuji za škodlivý projev legislativního 

inženýrství. Takový krok ukazuje také na nedostatek respektu zákonodárce k pravidlu, 

že skutkové podstaty určují jednotlivé druhy trestných činů a odlišují je navzájem.218 

Další text se podrobně zaobírá znaky skutkových podstat trestného činu praní peněz 

podle ust. § 216 odst. 2 tr. zák. 

6.1 Objekt trestného činu praní peněz 

Objektem trestného činu219 rozumíme společenské vztahy, zájmy a hodnoty chráněné 

trestním zákonem; souhrnně je můžeme označit jako „právní statky“.220 Objekt trestného činu 

je obligatorním znakem skutkové podstaty a odráží skutečnost, že trestní právo jako celek je 

prostředkem ochrany společnosti221. K této ochraně dochází právě skrze ochranu dílčích 

právních statků konkrétními skutkovými podstatami. 

Přestože objekt trestného činu není zpravidla explicitně vyjádřen v textu zákona, 

můžeme jej dovozovat za pomoci celé řady výkladových metod. Prvním vodítkem 

pro identifikaci objektu konkrétního trestného činu je zpravidla jeho zařazení ve zvláštní části 

trestního zákona. Systematika trestních kodexů bývá taková, že trestné činy jsou seskupeny 

do jednotlivých hlav právě s ohledem na jejich společný objekt, který označujeme jako druhový 

(skupinový) objekt trestného činu.222 Trestný čin praní peněz je v tuzemsku od svého vzniku 

konzistentně řazen mezi trestné činy proti majetku; v současném tr. zák. je tedy uveden 

v hlavě V. Hlavním důvodem pro takové zařazení je historický původ trestného činu praní 

                                                           
218  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 158. 
219  Pelc dlouhodobě navrhuje terminologickou změnu ze spojení „objekt trestného činu“ na spojení „právní 

objekt trestného činu“. Argumentuje přitom, že „slovo „právní“ u objektu trestného činu lépe odlišuje vyjádření 

pro chráněné právní statky od vyjádření předmětu jednání [tj. předmětu útoku, pozn. aut.], proti němuž trestný čin 

směřuje, než pouhé použití synonyma (objekt – předmět)“. Srov. např. Pelc, V.: Trestný čin legalizace výnosů z 

trestné činnosti. Vedoucí práce: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Disertační práce obhájená v roce 2016, str. 1 nebo 

Pelc, V.: Perspektivy vývoje skutkové podstaty trestného činu praní peněz. In Romža, S.: Perspektívy vývoja 

európskeho trestného práva. Košice: PrF UPJŠ, 2018, str. 305. 
220  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 166. 
221  Tamtéž, str. 166-167. 
222  Tamtéž, str. 168-169. 
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peněz – jeho mateřskou skutkovou podstatou byla skutková podstata trestného činu podílnictví, 

které je za tzv. majetkové trestné činy tradičně považováno. 

Systematikou trestního zákona však otázku, které zájmy a hodnoty jsou trestným činem 

praní peněz chráněny, nelze uzavírat. Není totiž výjimkou, že jedno trestněprávní ustanovení 

slouží k ochraně celého souboru právních statků; řeč je pak o trestném činu, který má více 

objektů.223 Takovým je nepochybně i trestný čin praní peněz. 

Tuzemská trestněprávní nauka se v názoru na objekt (objekty) trestného činu praní 

peněz značně rozchází. Část nauky, reprezentovaná Šámalem, je toho názoru, že „objektem 

trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti je cizí majetek, a to ve vztahu k věcem nebo 

jiným majetkovým hodnotám získaným trestným činem nebo jako odměna za něj. Tím je 

poskytována i ochrana majetkovým vztahům na finančních trzích, na trhu výrobků a služeb 

a na ostatních trzích, pokud jde o původ peněz a jiných majetkových hodnot, tedy je chráněn i 

zájem na čistotě majetkových vztahů. Legalizace výnosů z trestné činnosti napomáhá tomu, aby 

zůstal beze změny stav vytvořený základním (hlavním) trestným činem (…), na který legalizace 

navazuje.“224 

Tím je řečeno, že primárním objektem trestného činu praní peněz (a tedy hlavním 

předmětem ochrany a důvodem pro přijetí trestněprávní úpravy) je zájem na ochraně cizího 

majetku, konkrétně pak majetku osob poškozených predikativním trestným činem. 

Sekundárním (přidruženým) objektem, který z primárního objektu vyplývá, má pak být zájem 

na čistotě majetkových vztahů na finančních a jiných trzích, který můžeme jinak vyjádřit také 

jako zájem na fungování hospodářského života. V návaznosti na to Šámal konstatuje, že praním 

peněz je napomáháno setrvání ve stavu, vytvořeném predikativním trestným činem. Z toho 

můžeme dovodit třetí objekt trestného činu praní peněz, kterým je zájem na potrestání pachatele 

predikativního trestného činu a zájem na uspokojení poškozeného. 

Tento výklad stranou objektu trestného činu praní peněz je možno považovat za de lege 

lata konformní. Plně totiž odpovídá systematice, ke které se kloní český zákonodárce. Na první 

místo staví zájem na ochraně majetku – tak je skutečně praní peněz v trestním kodexu zařazeno 

–, na druhé místo staví zájem na čistotě hospodářských vztahů a na místo třetí pak zájem 

                                                           
223  Dobrým příkladem je trestný čin loupeže podle § 173 tr. zák., jehož individuálním objektem je svoboda 

rozhodování a zájem na ochraně majetku. Srov. tamtéž, str. 172-173. 
224  Viz Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

str. 2154. 
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na pořádku ve věcech veřejných. Takový náhled na trestný čin praní peněz je někdy nazýván 

jako jeho tzv. majetkoprávní koncepce225. 

Zcela odlišný názor má část trestněprávní nauky, reprezentovaná Jelínkem, který 

za objekt trestného činu praní peněz považuje „zájem na regulérnosti hospodářského života 

v širokém slova smyslu, zejména zájem na regulérnosti finančního a kapitálového trhu. (…) 

Podobně jako trestný čin podílnictví, také tento trestný čin [trestný čin praní peněz, pozn. aut.] 

ztěžuje možnost odhalení a vypátrání pachatele základního trestného činu (v tomto směru je 

vlastně zvláštní formou nadržování) a brání uspokojení poškozeného.“ K tomu pak Jelínek 

dodává zásadní poznámku, že „objekt tohoto trestného činu je složitý a jeho zařazení mezi 

trestné činy proti majetku je problematické. Z hlediska systematického by jistě bylo vhodnější 

zařazení tohoto trestného činu do trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných nebo 

trestných činů hospodářských.“226 

Jelínek tedy ve svém pojednání přednostně hovoří o zájmu na regulérnosti 

hospodářského života a výslovně jej prohlašuje za objekt trestného činu praní peněz. Dále 

přirovnává trestný čin praní peněz ke dvěma příbuzným formám trestné součinnosti, a sice 

k trestným činům podílnictví a nadržování. Zdůrazňuje v těchto trestných činech společný 

aspekt, kterým je usilování o znemožnění trestněprávního postihu pachatele predikativního 

trestného činu a tím i o znemožnění uspokojení poškozeného. Žádný třetí objekt trestného činu 

praní peněz pak Jelínek nezmiňuje; naopak, vymezuje se vůči systematickému zařazení praní 

peněz v platném trestním kodexu a de lege ferenda na základě uvedených argumentů navrhuje 

jeho zařazení mezi trestné činy hlavy VI (hospodářské) nebo hlavy X (proti pořádku ve věcech 

veřejných). 

Hierarchie hodnot, stanovená Jelínkem, staví na první místo zájem na správném 

fungování tržního hospodářství. Na tento zájem Šámal nahlíží jako na zájem vedlejší, neboť jej 

považuje za chráněný implicitně – prostřednictvím ochrany majetku227. Autoři se shodují 

v názoru, že prostřednictvím praní peněz reálně dochází ke ztížení možnosti potrestání 

pachatele predikativní trestné činnosti, což k objektům trestného činu praní peněz přidává 

zájem na dosažení spravedlnosti a zachování pořádku ve věcech veřejných. Tím je také 

předestřena pravá povaha trestného činu praní peněz – jde o zvláštní formu trestné součinnosti, 

                                                           
225  Viz Pelc, V.: Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Vedoucí práce: prof. JUDr. Jiří Jelínek, 

CSc. Disertační práce obhájená v roce 2016, str. 100. 
226  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 678. 
227  Srov. citaci výše. 
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závislé na predikativním trestném činu.228 Diametrální odlišnost najdeme však v přístupu 

k otázce, zda je trestným činem praní peněz zasažen zájem na ochraně cizího majetku. 

Pro zhodnocení stanovisek je nutno říci, že objekt trestného činu praní peněz se 

v jednotlivých případech velice různí, a to především dle formy predikativní trestné činnosti 

a výnosů z ní. Odlišné právní statky jsou zasahovány v případě, kdy prané výnosy pochází 

z krádeže, zpronevěry, podvodu nebo jiného typicky majetkového trestného činu, než když tyto 

výnosy pochází z drogových deliktů229 nebo třeba z kuplířství; právě takových výnosů se však 

v praxi vyskytuje velký objem.230 Prostředky, které se stávají předmětem praní peněz, zde 

pochází z trestné činnosti, která nemá přímého poškozeného a zájem na ochraně cizího majetku 

tak v jejich případě nebyl zasažen ani predikativním trestným činem.231 Jediným možným 

závěrem pak je, že zájem na ochraně majetku v těchto případech není možné zasáhnout ani 

navazujícím trestným činem praní peněz. Zájem na ochraně cizího majetku tak bude nanejvýš 

okolnostmi podmíněným objektem trestného činu praní peněz. 

Velice zajímavou úvahu, jdoucí nad rámec takto učiněného závěru, činí Pelc, který tvrdí, 

že „i za situace, kdy nelegální výnosy pocházejí z určitého majetkového trestného činu (např. 

krádeže), je poměrně problematické v případě právního objektu praní peněz hovořit o zájmu 

na ochraně cizího majetku, neboť tento zájem byl narušen již hlavním trestným činem.“232 

Odkazuje přitom na názor, vyskytující se v zahraniční literatuře, že „podruhé stejný zájem 

narušit nelze“233. Ačkoliv byl v procesu praní peněz cizí majetek předmětem útoku pachatele, 

tento majetek není dle tohoto pojetí předmětem ochrany trestního práva; tím byl pouze v době 

páchání predikativního trestného činu. 

Dále však Pelc správně dodává, že takové pojetí je zjednodušující a nebere v úvahu 

osobu zasaženou predikativním trestným činem, tj. poškozeného, jehož postavení se vlivem 

trestného činu praní peněz dále zhoršuje. Škoda, způsobená „majetkovým“ predikativním 

trestným činem skutečnému vlastníku věci, je totiž v procesu praní peněz konsolidována a šance 

na odhalení pachatele, konfiskaci výnosů a uspokojení poškozeného se v důsledku praní peněz 

                                                           
228  K tomu blíže 5. kapitola této práce. 
229  Nejtypičtějším drogovým deliktem v českém právním řádu je v současnosti trestný čin nedovolené 

výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle § 283 tr. zák. 
230  Trestněprávní postihování praní peněz se vyvinulo právě v reakci na drogovou kriminalitu. Připomeňme 

v této souvislosti Vídeňskou úmluvu z roku 1988, k tomu blíže kapitola 3.1.1 této práce. 
231  Ve stejném smyslu argumentuje i Musil. Srov. Musil, J.: Praní peněz a české trestní právo. In: Trestní 

právo 4/97, str. 9. 
232  Viz Pelc, V.: Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Vedoucí práce: prof. JUDr. Jiří Jelínek, 

CSc. Disertační práce obhájená v roce 2016, str. 115-116. 
233  Viz Faiella, S. Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale. Milano: Giuffrè Editore, S.p.A., 2009, 

str. 227–280. 
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zmenšuje.234 Zájem na ochraně cizího majetku je tak de facto opětovně zasažen. Můžeme 

hovořit i o zasažení nepřímém nebo sekundárním. 

Ani tento výklad nebrání závěru, že zájem na ochraně cizího majetku je pouze vedlejším 

a okolnostmi podmíněným objektem trestného činu praní peněz. Ve srovnání s ním jsou další 

jmenované objekty trestného činu praní peněz nesporné. Zda by bylo vhodnější systematické 

zařazení trestného činu praní peněz mezi trestné činy hospodářské či mezi trestné činy proti 

pořádku ve věcech veřejných, je otázkou hodnotovou, na které se nauka neshoduje. Osobně 

se domnívám, že praní peněz má na první pohled nejcitelnější dopad v oblasti ekonomické 

a uváděním nelegálně nabytých prostředků do oběhu je způsobilé významně deformovat tržní 

prostředí a narušovat hospodářskou soutěž. Bezprostředním objektem trestného činu praní 

peněz je tedy zájem na zachování regulérnosti hospodářského života. Vnímáme-li však praní 

peněz v důsledcích, zjišťujeme, že napomáháním pachateli predikativní trestné činnosti je další 

trestná činnost umožňována. Pachatel je tím k pokračování v trestné činnosti dokonce 

motivován.235 V tomto smyslu považuji zájem na pachatelově potrestání za zájem potenciálně 

silnější. Kloním se proto k variantě zařazení trestného činu praní peněz za trestný čin 

nadržování, tedy do hlavy desáté tr. zák. mezi trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. 

Pro úplnost tohoto pojednání je třeba dodat, že objekt trestného činu praní peněz 

(předmět ochrany) odlišujeme od předmětu útoku. Předmětem útoku trestného činu praní peněz 

bude vždy „věc, která je výnosem z trestné činnosti“236, na niž pachatel praní peněz 

bezprostředně útočí a tím zasahuje objekt trestného činu.237 

6.2 Objektivní stránka trestného činu praní peněz 

Objektivní stránka je druhým typovým znakem trestného činu a charakterizuje ji způsob 

spáchání daného trestného činu a jeho následky.238 Objektivní stránka trestného činu dále 

sestává ze tří znaků, kterými je jednání, následek a příčinný vztah mezi nimi. Pro vznik trestní 

odpovědnosti za konkrétní trestný čin musí být přítomny všechny tyto znaky; je tedy třeba, aby 

pachatel jednal, tj. zákonem stanoveným způsobem projevil svou vůli, a aby v důsledku tohoto 

                                                           
234  Viz Pelc, V.: Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Vedoucí práce: prof. JUDr. Jiří Jelínek, 

CSc. Disertační práce obhájená v roce 2016, str. 116. 
235  Dlouhodobě je u nás uváděno, že praní peněz má rozhodující vliv na nárůst organizovaného zločinu. Viz 

Nett, A. Praní špinavých peněz. Brno: Masarykova univerzita – fakulta právnická, 1993, str. 8. 
236  Pro vysvětlení spojení „výnos z trestné činnosti viz ust. § 135b tr. zák. 
237  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 173. 
238  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 175. 
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jednání došlo k následku, tj. k porušení nebo ohrožení hodnot, chráněných daným 

trestněprávním ustanovením.239 Dále může objektivní stránka trestného činu sestávat ze znaků 

fakultativních, po kterých je třeba se vždy ptát, protože vyskytuje-li se ve skutkové podstatě 

některý z nich, stává se pro danou skutkovou podstatu povinným.240 

Objektivní stránka trestného činu je ze všech čtyř obligatorních znaků skutkové podstaty 

tou nejcharakterističtější.241 Je totiž na rozdíl od ostatních znaků skutkové podstaty v textu 

zákona vyjádřena velmi explicitně a jednotlivé trestné činy tím od sebe na první pohled 

jednoznačně odlišuje. K její identifikaci je typicky užíváno výkladu jazykového a logického, 

spíše než systematického a teleologického, kterých je užíváno v případě objektu trestného činu. 

Znění skutkové podstaty by v ideálním případě mělo objektivní stránku vymezovat co 

nejpřesněji a interpretaci ponechávat co nejmenší prostor. Jednání a následek, zakládající 

odpovědnost za trestný čin praní peněz, by tak měly být adresátům normy zřejmé ze znění 

ustanovení postihujícího praní peněz. 

V tomto směru byla za problematickou považována úprava trestného činu praní peněz 

před jeho poslední novelizací, tj. úprava účinná do 31. 1. 2019. Ta totiž stanovila, že se trestného 

činu dopustí ten, „kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo 

znemožněno zjištění původu věci… [která je výnosem z trestné činnosti], nebo kdo jinému 

spáchání takového činu umožní nebo se ke spáchání takového činu spolčí“. Je patrné, 

že objektivní stránka byla vymezena velmi vágně a neurčitě. Nebylo zejména řečeno, která 

konkrétní jednání budou hodnocena jako „zastírání nebo jiné usilování“. Nebyla tak dostatečně 

respektována zásada nullum crimen sine lege certa, čímž byla potenciálně narušena právní 

jistota adresátů normy.242 Šlo o opačný extrém vůči kazuisticky konstruovaným skutkovým 

podstatám, poskytujícím dlouhý taxativní výčet konkrétních způsobů jednání. Takový přístup 

se naopak vystavuje nebezpečí, že některé v zákoně neuvedené (např. nové) způsoby páchání 

daného protiprávního činu nebude možno trestněprávně postihovat. 

Zákonodárce se pokusil o nápravu tohoto nedostatku poslední novelou trestného činu 

praní peněz243. Praní peněz se dnes podle ust. § 216 odst. 2 tr. zák. dopustí ten, „kdo zastírá 

původ věci, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo 

                                                           
239  Viz tamtéž str. 176 a 184. 
240  Viz tamtéž str. 195. 
241  V tomto smyslu se vyjadřuje i Pelc. Srov. Pelc, V.: Perspektivy vývoje skutkové podstaty trestného činu 

praní peněz. In Romža, S.: Perspektívy vývoja európskeho trestného práva. Košice: PrF UPJŠ, 2018, str. 302. 
242  Viz Pelc, V.: Odpovědnost právnických osob za trestný čin praní peněz. In: Jelínek, J. a kolektiv: Trestní 

odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, str. 212. 
243  Novelizační zákon č. 287/2018 Sb. 
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v cizině, zejména tím, že zakrývá nebo utajuje její skutečnou povahu, umístění, pohyb, 

nakládání s ní, vlastnické nebo jiné právo k ní, nebo kdo jinak usiluje, aby bylo podstatně 

ztíženo nebo znemožněno zjištění jejího původu, nebo kdo se ke spáchání takového trestného 

činu spolčí“. I nadále je tedy trestné jednání vymezeno jako „zastírání nebo jiné usilování“, 

nově se však zákonodárce snaží poskytovat i demonstrativní výčet jednání, kterými se pachatel 

zastírání může dopustit. K zastírání podle § 216 odst. 2 tr. zák. dochází zakrýváním nebo 

utajováním skutečné povahy věci, jejího umístění, pohybu, nakládání s ní a zakrýváním nebo 

utajováním vlastnického nebo jiného práva k ní. 

Problematičnost tohoto výčtu spatříme, když provedeme srovnání s definicí praní peněz 

podle AML zákona: ten ve svém demonstrativním výčtu na prvním místě jmenuje přeměnu 

a převod majetku s vědomím, že pochází z trestné činnosti244. Obdobně mohl zákonodárce 

i novelou trestního kodexu postavit najisto, které konkrétní způsoby jednání (při splnění dalších 

požadavků trestního zákona) povedou k zákonem předvídanému škodlivému následku. Jinými 

slovy řečeno, zákonodárce měl přesněji vymezit samotné konání nebo opomenutí pachatele, 

které založí odpovědnost za trestný čin praní peněz, aniž by při tomto vymezení odkazoval 

na důsledky takového jednání (kterými je zakrytí a utajení). Zejména mělo být uvedeno, 

že takovým jednáním je přeměňování, resp. nahrazování věcí a převádění věcí.245 Namísto toho 

bylo pouze upřesněno, k zakrytí a utajení čeho v důsledku pachatelova jednání dojde. Je tak 

zřejmé, že o výčet konkrétních způsobů jednání nejde. Jedná se spíše o demonstrativní výčet 

možných následků pachatelova jednání. Zpřesnění vyjádření objektivní stránky trestného činu 

praní peněz tak můžeme redukovat na konstatování, že zastíráním dnes zákon rozumí zakrývání 

a utajování, což pro výklad ustanovení pravděpodobně velký praktický význam mít nebude. 

Komentářová literatura před přijetím nové úpravy, obsahující tento příkladmý výčet, 

význam pojmu zastírání dovozovala různými způsoby. Dle Šámala „zastření znamená, 

že informace o původu věci (…) je utajována nebo zkreslována. Prostředkem zastření původu 

věci (…) je převod vlastnictví k věci (…), vkládání takových věcí (…) do „legálního 

podnikání“, jakož i utajení skutečné povahy věci (…), místa a pohybu věci (…), utajení dispozic 

s věcí (…) a informací o jejím vlastnictví, resp. o jiných právech k ní.“246 Jelínek do značné 

                                                           
244  Viz § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu, ve znění účinném ke dni uzavření této práce. 
245  Viz též Pelc, V.: Perspektivy vývoje skutkové podstaty trestného činu praní peněz. In Romža, S.: 

Perspektívy vývoja európskeho trestného práva. Košice: PrF UPJŠ, 2018, str. 302. 
246  Viz Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

str. 2156. 
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míry obdobně říká, že „prostředkem k zastření původu věci je (podle konvence) převod 

vlastnictví k věci, místa a pohybu věci, utajení dispozic s věcí a informací o vlastnictví 

(například uvádění smyšleného původu věci), resp. o jiných právech k věci.“247 Lze shrnout, 

že tuzemská nauka se shoduje na závěru, že k zastírání původu věci dochází nejčastěji 

prostřednictvím jejího převodu. 

Zastírání původu věci samozřejmě není trestné ve vztahu k jakékoli věci, nýbrž pouze 

ve vztahu k věci, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo 

v cizině, a to v rozsahu zastírání jejího kriminálního původu. Věc je přitom definována v § 489 

občanského zákoníku jako vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí248; výnos z trestné 

činnosti je pak nově definován v § 135b tr. zák. jako jakákoli ekonomická výhoda pocházející 

z trestného činu.249 Jde o velmi široké vymezení, předestírající, že prakticky jediným 

kvalifikačním kritériem pro předmět útoku trestného činu praní peněz je jeho původ 

v predikativním trestném činu. Není tedy relevantní, o jaký trestný čin šlo, kde byl spáchán, 

byl-li spáchán úmyslně nebo jak velký byl objem výnosů. 

Pokud nebude pachatelem původ věci zastírán, k naplnění skutkové podstaty postačí 

jiné usilování, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu takové věci. Jde 

vůči zastírání původu o jakousi zbytkovou kategorii, kam lze zařadit různá jednání, kterými 

zločinný původ věci sice zastírán nebude, ale společensky škodlivý následek přesto v jejich 

důsledku nastane. Šámal k tomu podává následující výklad: „Jiným usilováním, aby bylo 

podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu věci (…), je jakékoli jiné jednání 

pachatele, které není bezprostředním zastíráním původu, ale směřuje k tomu, aby výnos 

z trestné činnosti mohl být použit pachateli nebo jinými osobami bez problémů ve svůj prospěch 

nebo ve prospěch jiných osob a aby trestná činnost nebyla odhalena.“250 Praktický příklad 

takového jednání poskytuje Pelc, když uvádí, že „konkrétně půjde např. o činnost, kterou 

dochází k vyřazení kontrolních mechanismů, sloužících k zjištění praní peněz. Vyřazením 

kontrolních mechanismů z činnosti (…) totiž není zastírán původ nelegálně získaných peněz, 

                                                           
247  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 678. 
248  Viz § 489 občanského zákoníku. 
249  Viz § 135b odst. 1 tr. zák. 
250  Viz Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

str. 2156. 
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ale dochází k tomu, že je podstatně ztíženo či dokonce znemožněno zjištění jejich nelegálního 

původu.“251 

Výklad k objektivní stránce trestného činu praní peněz můžeme shrnout tvrzením, 

že způsob spáchání tohoto trestného činu je i po poslední novele vymezen značně neurčitě 

a bude třeba jej v konkrétním případě vhodně interpretovat. Vodítkem přitom může být zejména 

legální definice praní peněz v § 3 odst. 1 AML zákona, kterou je možno považovat 

za legislativně kvalitnější. Následkem tohoto trestného jednání pak bude zastření, zakrytí 

či utajení kriminálního původu věci nebo podstatné ztížení nebo znemožnění zjištění jejího 

původu. 

Samostatnou skutkovou podstatu trestného činu praní peněz tvoří § 216 odst. 2 alinea 2 

tr. zák. Ta říká, že trestného činu se dopustí také ten, kdo se ke spáchání praní peněz 

(tj. trestného činu podle aliney 1) spolčí. Spolčení představuje jednu z demonstrativně 

uvedených forem přípravného jednání podle § 20 odst. 1 tr. zák. Jeho zařazení mezi základní 

skutkové podstaty trestného činu praní peněz je označováno za předsunutí trestní odpovědnosti 

a jako takové je pro trestněprávní nauku problematické. 

6.2.1 Trestnost přípravy praní peněz 

Vývojovými stadii trestného činu rozumíme určité fáze, které jsou typické 

pro uskutečňování úmyslu pachatele spáchat trestný čin.252 Je jimi příprava k trestnému činu, 

pokus trestného činu a dokonaný trestný čin. Závažnost těchto vývojových stadií je vzestupná, 

stejně jako stupeň jejich škodlivosti. Dokonaný trestný čin je trestným činem 

v „pravém“ (užším) smyslu slova, neboť naplňuje všechny zákonné znaky trestného činu. 

Příprava a pokus trestného činu jsou vymezeny v § 20 a § 21 tr. zák. 

Pokusem trestného činu rozumí trestní právo jednání, které bezprostředně směřuje 

k dokonání trestného činu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, je pokusem 

trestného činu, jestliže k dokonání trestného činu nedošlo.253 Takto vymezené jednání bude 

v případě trestného činu praní peněz vždy trestné.254 

                                                           
251  Viz Pelc, V.: Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Vedoucí práce: prof. JUDr. Jiří Jelínek, 

CSc. Disertační práce obhájená v roce 2016, str. 134. 
252  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 278. 
253  Viz § 21 odst. 1 tr. zák. 
254  Pokus je z podstaty věci vyloučen jen u předčasně dokonaných trestných činů, u trestných činů, v jejichž 

skutkové podstatě je způsob jednání vymezen tak široce, že pokus kryje, dále u trestných činů nedbalostních, u 

trestných činů záležejících v úmyslném opominutí a zpravidla také u tzv. trestných činů verbálních. Srov. Jelínek, 

J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, str. 287-288. 
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Složitější je situace v případě přípravy trestného činu.  Přípravou tuzemské trestní právo 

rozumí jednání, které záleží v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného 

zločinu (§ 14 odst. 3), zejména v jeho organizování, opatřování nebo přizpůsobování prostředků 

nebo nástrojů k jeho spáchání, ve spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci k takovému zločinu, 

je přípravou jen tehdy, jestliže to trestní zákon u příslušného trestného činu výslovně stanoví 

a pokud nedošlo k pokusu ani dokonání zvlášť závažného zločinu.255 

Jak bylo uvedeno už výše, skutková podstata podle § 216 odst. 2 alinea 2 tr. zák. říká, 

že trestného činu praní peněz se dopustí také ten, kdo se ke spáchání takového trestného činu 

spolčí. Spolčení najdeme v demonstrativním výčtu přípravných jednání podle § 20 odst. 1 

tr. zák. a jde tak o formu tzv. přípravného jednání. Na tomto místě je však třeba zdůraznit, že 

kdo se spolčí ke spáchání trestného činu praní peněz, nedopouští se přípravy trestného činu 

praní peněz ve smyslu § 20 odst. 1 ve spojení s § 216 odst. 2 tr. zák., nýbrž dokonaného 

trestného činu praní peněz podle § 216 odst. 2 alinea 2. Důvody pro takový závěr jsou 

následující. 

Předně trestný čin praní peněz podle § 216 odst. 2 není zvlášť závažným zločinem, 

přičemž zákon staví najisto, že trestná mohou být pouze přípravná jednání zvlášť závažných 

zločinů. Zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví 

trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let256. Na trestný čin praní peněz 

podle § 216 odst. 2 stanoví trestní zákon trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 5 

let257 a tento trestný čin je tedy pouze přečinem.258 

Druhým důvodem je zákonný požadavek na výslovné stanovení trestnosti přípravy. 

Zákonodárce trestnost přípravy zpravidla stanoví v posledním odstavci ustanovení, postihující 

zvlášť závažný zločin, lapidární větou „Příprava je trestná.“. Postačuje přitom, pokud je zvlášť 

závažným zločinem jednání podle některé z kvalifikovaných skutkových podstat; příprava je 

pak trestná právě ve vztahu k takové skutkové podstatě. 

Konečně třetím důvodem je skutečnost, že zákonodárce spolčení se ke spáchání 

trestného činu praní peněz jeho uvedením v základní skutkové podstatě povyšuje na dokonaný 

trestný čin. Hovoříme tak o tzv. předčasně dokonaném trestném činu, tj. trestném činu 

                                                           
255  Viz § 20 odst. 1 tr. zák. 
256  Viz § 14 odst. 3 tr. zák. 
257  Srov. slova „bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let“ v ust. § 216 odst. 2 tr. zák. 
258  Srov. § 14 odst. 2 tr. zák. 
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dokonaném ve stadiu přípravy259. Takové trestné činy jsou částí nauky považovány za projev 

tzv. předsunutí trestní odpovědnosti.260 Předsunutí trestní odpovědnosti je považováno za trend 

současného trestního práva některými autory je kritizováno.261 

Spolčení se k trestnému činu praní peněz podle § 216 odst. 2 alinea 1 tr. zák. je tak 

přípravou pouze materiálně, nikoliv formálně. Pro účely jeho interpretace je třeba modifikovat 

definici spolčení jakožto přípravného jednání, kterou činí nauka. Můžeme tak říci, že spolčením 

ve smyslu § 216 odst. 2 alinea 2 tr. zák. je výslovně nebo mlčky učiněná dohoda dvou nebo 

více osob o budoucím individuálně určitém trestném činu praní peněz.262 Takové jednání bude 

zakládat trestní odpovědnost za dokonaný trestný čin praní peněz. 

6.3 Pachatel jako znak trestného činu praní peněz 

Pachatelem trestného činu rozumí trestní právo osobu, která spáchala trestný čin. 

Není-li pachatele, nebyl trestný čin spáchán; z tohoto důvodu je pachatel považován 

za obligatorní znak skutkové podstaty každého trestného činu.263 Mezi typové, a nikoliv obecné 

znaky trestného činu pachatele řadíme proto, že různé trestné činy kladou na charakteristiku 

pachatele různé požadavky. 

Pachatelem trestného činu může být osoba fyzická nebo právnická. Pachatelství 

právnických osob bylo do českého právního prostředí zavedeno zákonem č. 418/2011 Sb. 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (topo), a to s účinností k 1. 1. 2012. 

Tento zákon stojí vůči tr. zák. ve vztahu lex specialis. Pachatele definuje od obecné úpravy 

odlišně; stanoví, že „pachatelem trestného činu je právnická osoba, které lze přičítat porušení 

nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem způsobem uvedeným v tomto zákoně.“264 

Trestní odpovědnost právnických osob je tedy vystavěna na tzv. principu přičitatelnosti, který 

je od tradiční trestní odpovědnosti fyzických osob (odpovědnosti za zavinění) značně 

                                                           
259  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 287. 
260  Srov. Herczeg, J.: Několik poznámek k zavedení trestnosti přípravy u podílnictví a legalizace výnosů 

z trestné činnosti. In: Trestní právo č. 2/2015, str. 23 a násl. 
261  Srov. Musil, J.: Přestává platit v českém trestním právu princip odpovědnosti za zavinění? 

In: Trestněprávní revue č. 11–12/2014, str. 251–255. 
262  Srov. definici spolčení jako formy přípravy In: Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 

Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 976 s, str. 282-283. Obdobně možno vycházet z definice In: Šámal, 

P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 276. 
263  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 196-198. Část nauky o pachateli ve smyslu obligatorního znaku skutkové podstaty hovoří jako o subjektu 

trestného činu. Tato práce se kloní k výkladu, podle kterého je pachatel především subjektem trestní odpovědnosti, 

přičemž fakultativně na něj mohou být trestním zákonem kladeny zvláštní požadavky (pak jde o konkrétní nebo 

speciální subjekt). 
264  Viz § 9 odst. 1 topo. 
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odlišný.265 Trestní odpovědnost právnických osob není v trestněprávní nauce ustáleným 

tématem. Jde o téma široké, jehož zpracování dalece přesahuje možnosti této práce. Obecně lze 

však pro účely této práce říci, že právnické osoby mohou být za trestný čin praní peněz 

odpovědné, neboť tento trestný čin není obsažen v negativním výčtu trestných činů podle 

§ 7 topo. 

Ustanovení § 22 odst. 1 tr. zák. poskytuje následující definici pachatele: „Pachatelem 

trestného činu je, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho 

pokusu či přípravy, je-li trestná.“ Nauka tuto definici považuje za zkratkovitou a nepřesnou, 

neboť jsou zde opomenuty obecné znaky trestného činu (dosažený věk pachatele, jeho 

příčetnost a u mladistvých rozumová a mravní vyspělost), jakož i znak protiprávnosti činu.266 

Pro účely pojednání o pachateli trestného činu praní peněz můžeme však tyto obecné znaky 

trestného činu ponechat stranou, protože nejde o znaky skutkové podstaty tohoto trestného činu 

a jejich interpretace nečiní potíže. 

Pozornost naopak zasluhuje otázka, zda nejde v případě pachatele trestného činu praní 

peněz o osobu charakterizovanou zvláštními znaky a zda tedy není nějak omezen okruh osob, 

které se trestného činu praní peněz mohou dopustit.267 

Text zákona naznačuje, že pachatelem praní peněz může být každý, tedy kdokoliv. To 

můžeme dovozovat z úvodního slova „kdo“ v ust. § 216 odst. 2 („Kdo zastírá …“). Jde tedy 

o tzv. obecný subjekt trestného činu a trestný čin praní peněz je tzv. obecným trestným 

činem.268 Pachatelem trestného činu tak může být každá fyzická osoba, splňující obecné znaky 

trestního zákona, jakož i každá osoba právnická. 

Takový závěr se z hlediska teoretického výkladu k pachateli (resp. subjektu) trestného 

činu praní peněz na první pohled na první pohled zdá být dostatečným. Ukazuje se však, že celá 

věc je složitější a otevírá ve skutečnosti jednu z největších současných otázek v oblasti 

trestněprávního postihování praní peněz. 

                                                           
265  K diskusi o trestní odpovědnosti právnických osob viz např. sborníky Jelínek, J. a kolektiv: Trestní 

odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013 nebo Jelínek, J. a kolektiv: Trestní 

odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017 nebo monografii Bohuslav, L.: Trestní 

odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 
266  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 197. 
267  Viz tamtéž str. 216-217. 
268  Viz tamtéž str. 216 a 679. 
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6.3.1 Souběžná trestní odpovědnost za predikativní trestný čin a trestný čin praní peněz 

Otázka stranou subjektu trestného činu praní peněz zní, jak posoudit tzv. samopraní.269 

Samopraním označujeme jednání pachatele predikativního trestného činu, kdy tento pachatel 

zastírá kriminální původ výnosů ze svého činu. Ačkoliv v české i zahraniční literatuře byly 

shromážděny silné argumenty proti souběžné trestní odpovědnosti takových pachatelů 

za trestný čin praní peněz, tento právní názoru u nás zůstává menšinovým a otázka, zda 

samopraní zakládá trestní odpovědnost za trestný čin praní peněz, je nadále spornou. 

Platná úprava, která by celou problematiku mohla řešit autoritativně a jednoznačně, 

bohužel odpověď nedává, resp. se odpovědi vyhýbá. Stanoveno je pouze obecně, že trestného 

činu praní peněz se dopustí, kdo zastírá původ věci, která je výnosem z trestné činnosti (…), 

nebo kdo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění jejího původu, nebo 

kdo se ke spáchání takového trestného činu spolčí.270 Z tohoto znění lze usuzovat pouze 

na obecný subjekt trestného činu, jak už bylo řečeno výše, a to jak v případě první skutkové 

podstaty (zastírání) tak druhé skutkové podstaty (jiné usilování). 

Jazykový a logický výklad, sloužící pro argumentaci stranou postihování samopraní, 

bude třeba revidovat zejména ve světle poslední novely ust. § 216 tr. zák. Touto novelou byla 

totiž zrušena skutková podstata, postihující účastenství na trestném činu praní peněz, která byla 

vyjádřena částí věty „nebo kdo jinému spáchání takového činu umožní“.271 Někteří autoři zde 

docházeli k závěru, že zatímco pachatelem praní peněz podle této skutkové podstaty nemůže 

být pachatel predikativního trestného činu, pachatelem podle první skutkové podstaty být může, 

neboť zákon zde a contrario nevyžaduje umožnění jinému.272 K odlišnému závěru docházel 

Pelc, který uvádí, že „ze slov „jinému umožní“ tak můžeme dovodit pouze jediné, a to, 

že pachatel trestného činu praní peněz podle první skutkové podstaty nemůže být shodný 

s pachatelem trestného činu praní peněz podle druhé skutkové podstaty.“273 V každém případě 

                                                           
269  Z angl. self-money laundering. 
270  Srov. § 216 odst. 2 tr. zák. 
271  Srov. § 216 odst. 1 tr. zák. ve znění účinném do 31. 12. 2019: 

(1) Kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu a) věci, 

která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, 

nebo b) věci, která byla opatřena za věc uvedenou v písmenu a), nebo kdo jinému spáchání takového činu umožní 

nebo se ke spáchání takového činu spolčí, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem, 

zákazem činnosti nebo propadnutím věci; spáchá-li však takový čin ve vztahu k věci, která pochází z trestného 

činu, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším. 
272  Viz Kuchta, J. a kol.: Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část, C. H. Beck, Praha 2009, 

str. 183 nebo Novotný, O., Vokoun, R. a kol.: Trestní právo hmotné – II. Zvláštní část, ASPI, Praha 2007, 

str. 148-149. 
273  Viz Pelc, V.: Subjekt trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. In: Kriminalistika č. 2/2013, 

str. 114-121. 
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je však zřejmé, že tyto právní názory jsou po zrušení uvedené skutkové podstaty relevantní 

už pouze z hlediska případného historického výkladu. 

Logického výkladu je za stávajícího znění možno užít srovnáním formulace trestného 

činu praní peněz podle § 216 odst. 2 tr. zák. a formulace trestného činu podílnictví podle § 216 

odst. 1 tr. zák. Zatímco předmětem útoku trestného činu podílnictví bude „věc, která je výnosem 

z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo v cizině jinou osobou“, předmětem 

útoku trestného činu praní peněz bude „věc, která je výnosem z trestné činnosti spáchané 

na území České republiky nebo v cizině“. Zákonodárce tak nepoužívá pro věc, která se může 

stát předmětem útoku trestného činu praní peněz, kvalifikační kritérium původu z trestného 

činu jiné osoby. Argument mlčením zákona (e silentio legis) však sám o sobě pro učinění závěru 

o přípustnosti postihu samopraní zřejmě nepostačuje, není-li podepřen dalšími výkladovými 

metodami. 

Přípustnost či nepřípustnost trestněprávního postihu samopraní, které je velmi 

specifickým případem praní peněz, musí tedy být dovozována především s pomocí 

teleologických výkladových metod, tedy argumentací právními principy, zásadami 

a hodnotami, k jejichž naplnění právo směřuje. Tyto argumenty můžeme dělit podle závěru, 

jemuž svědčí. 

6.3.1.1 Argumenty zastávající přípustnost souběžné trestní odpovědnosti 

Podstatná část české trestněprávní nauky, reprezentovaná Šámalem, je toho názoru, 

že pachatelem praní peněz může být i pachatel predikativního trestného činu.274 Hovoříme 

tak o názoru, zastávajícím samostatný trestněprávní postih samopraní. Tento názor však 

v příslušné literatuře není nijak blíže zdůvodněn. Pro postihování samopraní u nás argumentuje 

pouze Nett, a to tvrzením, že „jednání pachatele by mělo být posouzeno podle všech v úvahu 

přicházejících trestněprávních ustanovení.“275 Tento argument je podepřen konstatováním, 

že „zastření původu věci pachatelem hlavního trestného činu může být v mnoha případech 

vysoce společensky škodlivé.“276 

Tento argument akcentuje potřebu maximalizace ochrany společnosti před pachateli 

trestné činnosti, ke které má dojít prostřednictvím zvýšení intenzity represivního působení. Jde 

tak zřejmě o argumentaci hodnotami, k jejichž naplnění trestní právo směřuje, tj. jde o argument 

                                                           
274  Viz Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

str. 2157-2158. 
275  Viz Nett, A.: Praní špinavých peněz. Brno: Masarykova univerzita – fakulta právnická, 1993, str. 27. 
276  Tamtéž. 
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teleologický. Dle mého názoru lze však takto široce formulovaný argument v diskusi 

o konkrétním aspektu trestného činu praní peněz považovat za argument vágní a nepřiléhavý, 

neboť se vztahuje ke smyslu trestního práva (argument e ratione iuris) a nehledá souvislost se 

smyslem konkrétního zákonného ustanovení (argument e ratione legis). Nezohledňuje 

především zvláštní povahu praní peněz277 a dopouští se tak paušalizace. 

Soudní praxe formulovala pravidlo, podle kterého „Posuzuje-li se činnost (…) 

[pachatele] z hlediska jeho trestněprávní odpovědnosti, je třeba zvažovat povahu takového 

jednání z hlediska všech v úvahu přicházejících právních kvalifikací“278. Zde však zjevně není 

řeči o souběžném posouzení a uplatnění trestněprávní odpovědnosti pachatele podle všech 

v úvahu přicházejících trestněprávních ustanovení s cílem zvýšení trestu. Má docházet pouze 

ke zvážení povahy trestného jednání ve světle všech v úvahu přicházejících ustanovení, aby 

mohla být nalezena co nejpřiléhavější právní kvalifikace. Souběžné uplatnění trestní represe 

podle různých ustanovení, navrhované citovaným argumentem pro postih samopraní, je tedy 

s citovaným judikátem v rozporu. 

Uvedený argument nadto nenachází dostatečnou oporu v obecných právních principech 

ani v zásadách trestního práva. Naopak, odporuje zásadě zákazu dvojího přičítání a zásadě 

zákazu nucení k sebeobviňování, jak je rozebráno dále. 

Argumenty na podporu postihování samopraní se tak ukazují být slabými. Přesto je však 

v tuzemsku právní názor připouštějící takovou souběžnou trestní odpovědnost názorem 

většinovým. V současnosti je zastávaný i soudní praxí279 a v tomto smyslu jde tedy o názor 

konformní. Běžně bývá prezentován „bez jakékoliv argumentace, nebo i jen upozornění 

na odlišné názory“, jak podotýká Bruna.280 Argumenty na podporu postihu samopraní, citované 

výše, byly předloženy v době, kdy platná úprava trestněprávní postihování samopraní 

nepřipouštěla281. Dnes však nejsou v rámci odborného diskursu naukou připomínány jako stále 

relevantní. 

                                                           
277  Viz 5. kapitolu této práce. 
278  Viz Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tdo 894/2009 ze dne 26. 8. 2009. 
279  Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 11 Tdo 652/2008 ze dne 8. července 2008 nebo usnesení 

Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tdo 1495/2015 ze dne 23. února 2016. 
280  Viz Bruna, E.: K diskusi o subjektu trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti [online]. 2015. 

Dostupné z internetové adresy: http://www.bulletin-advokacie.cz/k-diskusi-o-subjektu-trestneho-cinu-legalizace-

vynosu-z-trestne-cinnosti. Bruna zde hovoří konkrétně o publikaci: Krupička, J. In: Šámal, P. a kol.: Trestní právo 

hmotné, 7. vydání, Wolters Kluwer, a. s., Praha 2014, str. 714. 
281  Trestného činu se podle úpravy platné v r. 1993 (rok vydání jmenované Nettovy publikace, viz pozn. 

pod čarou č. 271) měl dopustit ten, kdo jinému umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci získané trestnou 

činností. Viz § 251a trestního zákona z roku 1961 ve znění účinném od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1993. 
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6.3.1.2 Argumenty vylučující přípustnost souběžné trestní odpovědnosti 

Názor opačný, podle kterého není možné činit pachatele samopraní trestně odpovědným 

za trestný čin praní peněz, zastává část tuzemské nauky, reprezentovaná Jelínkem. Ten uvádí, 

že „pachatelem trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti může být pouze osoba 

odlišná od pachatele základního (hlavního) trestného činu, a to navzdory tomu, že v tomto 

případě hovoříme o tzv. obecném subjektu.“282 Tento závěr je zde zdůvodněn argumentací, 

že „pokud bychom pachatele základního trestného činu činili v konkrétním případě 

odpovědným i za trestný čin praní peněz, dostali bychom se do rozporu se zásadou dvojího 

přičítání (ne bis in idem) a zásadou zákazu k sebeobviňování (nemo tenetur se ipsum 

accusare).“283 

Na podporu tohoto názoru u nás vystoupil i Bruna, který akcentuje právě jmenované 

zásady, jakož i povahu praní peněz, jež představuje „navazující (následnou) trestnou 

činnost“.284 Konečně velmi hloubkově se u nás důvody proti postihování samopraní zabývá 

Pelc, který činí i rozsáhlý komparativní výklad.285 

Silná argumentace proti trestnosti samopraní, jak zdůrazňují i jmenovaní autoři, plyne 

už ze samotné charakteristiky trestného činu praní peněz, která byla podrobně rozebrána 

v 5. kapitole této práce. Budiž připomenuto, že praní peněz stojí vůči predikativnímu trestnému 

činu ve vztahu akcesority: může být vykonáváno až po spáchání trestné činnosti, která se stala 

původem nelegálních výnosů (posteriorita), jde o conditio sine qua non, kdy bez předchozí 

trestné činnosti k praní peněz nemůže vůbec dojít, a obsah jednání, spočívajícího v praní peněz, 

je limitován a do značné míry předurčen objemem a povahou výnosů z předchozí trestné 

činnosti (ontologická návaznost).286 V případě praní peněz jde tedy o trestný čin pouze 

                                                           
282  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 679. 
283  Tamtéž. 
284  Viz Bruna, E.: K diskusi o subjektu trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti [online]. 2015. 

Dostupné z internetové adresy: http://www.bulletin-advokacie.cz/k-diskusi-o-subjektu-trestneho-cinu-legalizace-

vynosu-z-trestne-cinnosti. 
285  Viz Pelc, V.: Subjekt trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. In: Kriminalistika č. 2/2013, 

str. 114-121 nebo Pelc, V.: Odpovědnost právnických osob za trestný čin praní peněz. In: Jelínek, J. a kolektiv: 

Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, str. 201-215 nebo Pelc, V.: 

Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Vedoucí práce: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Disertační práce 

obhájená v roce 2016 nebo nejnověji Pelc, V.: Perspektivy vývoje skutkové podstaty trestného činu praní peněz. 

In Romža, S.: Perspektívy vývoja európskeho trestného práva. Košice: PrF UPJŠ, 2018, str. 299-308. 
286  K tomu viz 5. kapitolu této práce nebo blíže Pelc, V.: Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. 

Vedoucí práce: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Disertační práce obhájená v roce 2016, str. 100-106. 
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formálně287, přičemž materiálně jde o post factum, tedy nutnou kriminální činnost následující 

po spáchání predikativního trestného činu. 

Jak už bylo řečeno v rámci pojednání o objektu trestného činu praní peněz288, praním 

peněz je napomáháno setrvání ve stavu, vytvořeném predikativním trestným činem. V tomto 

smyslu jde o zvláštní případ trestného činu nadržování (§ 366 tr. zák.). Obdobně jako 

nadržování je totiž i praní peněz materiálně pomocí, poskytovanou pachateli predikativního 

trestného činu. Samostatné postihování samopraní tak vede k absurdnímu stavu, kdy je pachatel 

trestán za nadržování sobě samému289, tj. postižen jako svůj pomocník. Takový důsledek je 

zjevně nesmyslný a slouží jako argument ad absurdum. 

V úzké souvislosti s povahou trestného činu praní peněz stojí argument, vyplývající 

ze zásady ne bis in idem290, tedy zásady zákazu dvojího přičítání. Pelc tuto zásadu výstižně 

aplikuje na trestný čin praní peněz, když konstatuje, že „postih samopraní by tedy znamenal 

porušení hmotněprávní varianty zásady ne bis in idem, neboť jednání zakrývající machinace 

následující po hlavním trestném činu jsou s tímto činem spolutrestány.“291 V případě samopraní 

tak „jde o případ konzumpce, neboť účelem jednání spočívajícího v samopraní peněz je pouze 

zametení stop po již vykonané vlastní trestné činnosti a zajištění si výnosů z ní. … Za takový trestný 

čin přirozeně nelze činit odpovědným pachatele trestného činu hlavního.“292 Samopraní by tedy 

v souladu s touto zásadou mělo být posouzeno nikoliv jako „nový“ samostatný trestný čin, nýbrž 

jako jednání pachatele po činu. Jako takové může být pro účely rozhodnutí o trestu za predikativní 

trestný čin jistě hodnoceno jako přitěžující okolnost; tímto způsobem se může pachatelovo 

samopraní zcela legitimně odrazit i na výši trestu v mezích trestní sazby, stanovené za predikativní 

trestný čin.293 

                                                           
287  Niggli, M. A., Wiprächtiger, H. et al. Basler Kommentar. Strafrecht II. Art. 111–392 StGB. Basel: 

Helbing Lichtenhahn Verlag, 2013, str. 2691. 
288  Viz kapitolu 6.1 této práce. 
289  Pelc, V.: Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Vedoucí práce: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 

Disertační práce obhájená v roce 2016, str. 170. Pelc zde odkazuje na zahraniční literaturu: Niggli, M. A., 

Wiprächtiger, H. et al. Basler Kommentar. Strafrecht II. Art. 111–392 StGB. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 

2013, str. 2663–2664. 
290  Doslova přeložitelné jako „ne dvakrát o tomtéž“. Jde o obecnou právní zásadu zejména procesního 

charakteru, která má však i svůj hmotněprávní rozměr. 
291  Viz Pelc, V.: Subjekt trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. In: Kriminalistika č. 2/2013, 

str. 120. Pelc zde odkazuje na zahraniční literaturu: Fiandaca, G., Musco, E.: Diritto penale. Parte speciale. Volume 

II, tomo secondo. I delitti contro il patrimonio, Quinta edizione, Bologna: Zanichelli editore S.p.A., 2008, p. 252. 
292  Tamtéž. 
293  Tento cíl se ostatně zdá být ústředním argumentem zastánců samostatného postihu samopraní. 
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Poslední zásadní argument pak stojí na zásadě nemo tenetur se ipsum accusare294, tedy 

zásadě zákazu donucování k sebeobviňování. Ačkoliv jde především o zásadu procesněprávní, 

uplatňující se ve všech stadiích trestního řízení, Nejvyšší soud už v sedmdesátých letech 

minulého století demonstroval její hmotněprávní rozměr na trestném činu zkrácení daně. Uvedl, 

že „zatajení příjmu docíleného trestným činem v daňovém přiznání a neodvedení daně 

z takového příjmu nelze posuzovat jako zkrácení daně ve smyslu § 148 tr. zák. Pachatel by se 

tím nepřímo nutil k oznámení své vlastní trestné činnosti, což je v rozporu se zásadou, že 

k doznání nesmí být obviněný donucován žádným způsobem (srov. § 91 odst. 1 tr. ř.).“295 Je 

patrné, že situace je v případě trestného činu praní peněz velmi obdobná. I zde by byl totiž 

pachatel predikativního trestného činu pohrůžkou odpovědnosti za další trestný čin (praní 

peněz) odrazován od nutných zakrývacích operací a tím de facto donucován k vlastnímu 

doznání. Nejvyšší soud bohužel svůj právní názor nevzal v potaz, když postih samopraní 

v relativně nedávném rozhodnutí připustil a uvedl, že o nucení k sebeobviňování zde nejde, 

neboť pachatel nemá povinnost se doznat, pouze je mu zakázáno zakrývací jednání.296 Taková 

argumentace ale zjevně plyne z nepřiměřeně restriktivního výkladu pojmu „donucení“ a nebere 

v úvahu právě nepřímé donucování, ke kterému pohrůžkou trestu za samopraní dochází. 

Všechny výše uvedené argumenty vedou dle mého názoru k jednoznačnému závěru, že 

pachatel samopraní není pachatelem trestného činu praní peněz. Samopraní musí být 

hodnoceno jako jednání pachatele po činu a zohledněno v rámci trestu za tento čin. 

Plodem diskuse nad argumenty by mělo být nalezení vhodných řešení de lege ferenda, 

které by mohl následně v textu zákona reflektovat zákonodárce. Zatímco jsou však argumenty 

zastánců samostatného postihu samopraní naukou opakovaně analyzovány, jmenované silné 

protiargumenty, svědčící o nesprávnosti postihu samopraní, dlouhodobě žádnou odezvu 

nenachází. I z tohoto důvodu je možno soudobý vývoj skutkové podstaty trestného činu praní 

peněz označit za neperspektivní.297 

                                                           
294  Doslova přeložitelné jako „nikdo není povinen obviňovat sám sebe“, někdy v literatuře též vyjadřováno 

jako nemo tenetur se detegere. 
295  Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. 3 To 2/74 ze dne 11. dubna 1974, publikované pod č. 

53/1974 Sb. rozh. tr. 
296  Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 11 Tdo 652/2008 ze dne 8. července 2008. 
297  K tomu nejnověji Pelc, V.: Perspektivy vývoje skutkové podstaty trestného činu praní peněz. In Romža, 

S.: Perspektívy vývoja európskeho trestného práva. Košice: PrF UPJŠ, 2018, str. 299-308. 
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6.4 Subjektivní stránka trestného činu praní peněz 

Subjektivní stránka trestného činu je tvořena znaky, které charakterizují psychiku 

pachatele ve vztahu k danému trestnému činu. Jediným obligatorním z těchto znaků je 

v českém trestním právu zavinění. Zaviněním pak rozumíme vnitřní vztah člověka k určitým 

skutečnostem, jež zakládají trestný čin, ať již byly vytvořeny pachatelem nebo objektivně 

existovaly bez jeho přičinění již v době činu.298 České trestní právo je vystavěno na zásadě 

subjektivní odpovědnosti (tj. odpovědnosti za zavinění)299; chybí-li tedy zavinění pachatele, 

nevzniká trestní odpovědnost a jednání, které by jinak vykazovalo znaky trestného činu, 

není trestným činem. Kvalita subjektivní stránky trestného činu jakožto psychického stavu 

pachatele se však v praxi z podstaty věci velmi obtížně zjišťuje a dokazuje. 

Trestní právo rozlišuje dvě formy zavinění300, a sice úmysl a nedbalost, přičemž 

ke vzniku trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní 

zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.301 Trestný čin praní peněz podle § 216 odst. 

2 tr. zák. je tedy trestným činem úmyslným, neboť v jeho skutkové podstatě není vyjádřeno, 

že by k jejímu naplnění postačovalo zavinění z nedbalosti.302 

Trestní právo rozlišuje dále úmysl přímý podle § 15 odst. 1 písm. a) tr. zák. a úmysl 

nepřímý podle § 15 odst. 1 písm. b) tr. zák., nedbalost vědomou podle § 16 odst. 1 písm. a) 

tr. zák. a nedbalost nevědomou podle § 16 odst. 1 písm. b) tr. zák. Zvláštním případem je pak 

hrubá nedbalost podle § 16 odst. 2 tr. zák. Jako úmysl přímý (dolus directus) zákon označuje 

stav, kdy pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem 

chráněný takovým zákonem303. Úmyslem nepřímým (dolus eventualis) pak zákon rozumí stav, 

kdy pachatel věděl, že svým jednáním může porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním 

zákonem způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn304. Srozuměním se přitom 

dle zákona rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoně může 

porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem.305 

                                                           
298  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 218-219. 
299  K zásadě subjektivní odpovědnosti viz tamtéž str. 41-42. 
300  Hovoříme o tzv. bipartici zavinění českého trestního práva. Viz tamtéž str. 221. 
301  Srov. § 13 odst. 2 ve spojení s §§ 15-17 tr. zák. 
302  Nedbalostní zavinění však zakládá odpovědnost za trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti 

z nedbalosti podle § 217 odst. 1 tr. zák., jak je patrno z úvodních slov tohoto ustanovení: „Kdo jinému z nedbalosti 

umožní…“. 
303  Viz § 15 odst. 1 písm. a) tr. zák. 
304  Viz § 15 odst. 1 písm. b) tr. zák. 
305  Viz § 15 odst. 2 tr. zák. 
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První skutkovou podstatu trestného činu praní peněz naplní ten, kdo zastírá původ věci, 

která je výnosem z trestné činnosti. Úmysl přímý zakládá trestní odpovědnost vždy, resp. 

zakládá trestní odpovědnost za všechny úmyslné trestné činy. Ze znění první základní skutkové 

podstaty úmyslného trestného činu praní peněz podle § 216 odst. 2 pak neplyne, že by 

zákonodárce na pachatelův úmysl v tomto případě kladl další kvalitativní požadavky. Z toho 

dovozujeme, že ke vzniku trestní odpovědnosti za první základní skutkovou podstatu postačuje 

i úmysl nepřímý.306 Pachatel tak musí být přinejmenším srozuměn s tím, že zastírá původ věci, 

která je výnosem z trestné činnosti. 

V případě druhé skutkové podstaty, kterou naplní ten, kdo jinak usiluje, aby bylo 

podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu věci, která je výnosem z trestné činnosti, 

nepřipadá v úvahu jiná forma zavinění než úmysl přímý. Případ, kdy pachatel je smířen 

s vlastním usilováním, zjevně představuje contradictio explicita. Ze samotné objektivní stránky 

trestného činu zde tak vyplývá požadavek na subjektivní stránku. K tomuto požadavku na úmysl 

přímý zde však přistupuje ještě další požadavek na subjektivní znak u pachatele, a sice na cíl 

(záměr) jednání. Pro vznik trestní odpovědnosti pachatele totiž toto „jiné usilování“ musí být 

vedeno záměrem, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu takové věci. 

Ačkoliv v případě cíle (záměru) trestného jednání mluvíme o tzv. fakultativním znaku 

subjektivní stránky trestného činu307, pro vznik trestní odpovědnosti musí být tento znak 

naplněn. Nabízí se otázka, zda se požadavek zákonodárce na „podstatné“ ztížení nemůže 

v konkrétním případě ukázat problematickým po stránce procesního dokazování. Hranice mezi 

pachatelovým usilováním o ztížení a usilováním o podstatné ztížení zde totiž činí rozdíl mezi 

beztrestností a plnou trestní odpovědností. 

Obě jmenované skutkové podstaty jsou však z hlediska psychického vztahu pachatele 

k uvedenému jednání složitější. Pouhý úmysl k zastírání původu věci ani k jinému usilování 

o podstatné ztížení nebo znemožnění zjištění původu věci totiž k jejich naplnění nepostačuje. 

Musí k němu vždy přistupovat i – alespoň nepřímý – úmysl vztahující se ke skutečnosti, že věc, 

která je předmětem útoku pachatele, pochází z trestného činu. Soudní praxe takový požadavek 

                                                           
306  K odlišnému závěru bylo možno dojít podle úpravy trestného činu praní peněz, účinné do 31. 12. 2009, 

kdy muselo ve vztahu k věci jít o zastírací jednání „s cílem vzbudit zdání, že taková věc nebo prospěch byly nabyty 

v souladu se zákonem“. Cíl je fakultativním znakem subjektivní stránky trestného činu; požadavek, aby pachatel 

jednal s určitým cílem, bylo tak možno vykládat jako požadavek na úmysl přímý. K tomu blíže 4. kapitola této 

práce. 
307  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 243. 
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dovodila ve vztahu k trestnému činu podílnictví308 a pro jazykovou podobnost skutkových 

podstat i pro podobnost v předmětu útoku bude tento požadavek zřejmě platit i pro trestný čin 

praní peněz. Pachatel tak pro vznik trestní odpovědnosti musí v době úmyslného zastíracího 

jednání vědět, že věc, která je předmětem jeho zastíracího nebo usilovacího jednání (tedy 

předmětem útoku), je výnosem z trestné činnosti. Nevyžaduje se však znalost konkrétní osoby, 

která se predikativního trestného činu dopustila, ani přesná znalost formy trestné činnosti, která 

k získání věci vedla.309 

Lze tak uzavřít, že po subjektivní stránce je sice v případě trestného činu praní peněz 

skutečně vyžadován úmysl, jak bývá uváděno,310 ale při bližším zkoumání je patrné, že k této 

formě zavinění přistupují další požadavky na psychiku pachatele, kterými je znalost 

kriminálního původu věci a v případě druhé skutkové podstaty i specifický cíl jednání. 

  

                                                           
308  Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 15. února 1919, sp. zn. Kr I 2/18, publikované pod č. 9/1919 

Sb. rozh. tr.: „Věděti, že věc jest z krádeže nebo zpronevěry, musí podílník v době, kdy ji na sebe převedl. 

Dodatečně nabytá vědomost vadného původu nečiní podržení věci bezelstně nabyté podílnictvím na krádeži nebo 

zpronevěře.“ Nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 1. října 1929, sp. zn. Zm II 47/29, publikované pod 

č. 3604/1929 Sb. rozh. tr.: „Předmětem podílnictví jest věc pocházející z trestného činu (krádeže); nezáleží na tom, 

kdo a kdy věc ukradl, ani na tom, převedl-li pachatel takovou věc na sebe přímo od pachatele či od osoby třetí. Po 

stránce subjektivní stačí, že pachatel věděl, že věc, kterou na sebe převádí, pochází z trestného činu (krádeže).“ 
309  Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. července 2008, sp. zn. 11 Tdo 652/2008. 
310  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 687 nebo Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

str. 2157. 
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7. Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby za trestný čin praní peněz 

V předchozí kapitole bylo pojednáno o základních skutkových podstatách trestného 

činu praní peněz podle § 216 odst. 2 tr. zák. Tyto základní skutkové podstaty uvádějí znaky 

běžného typu trestného činu praní peněz.311 Následující odstavce stejného ustanovení 

pak obsahují tzv. kvalifikované skutkové podstaty. Tyto kvalifikované skutkové podstaty jsou 

vždy tvořeny nějakým dalším znakem, který typizuje vyšší stupeň závažnosti činů jím 

charakterizovaných pro společnost.312 Tento další znak je označován také jako okolnost 

podmiňující použití vyšší trestní sazby nebo jako zvlášť přitěžující okolnost313. Nutno 

zdůraznit, že ve vztahu k této konkrétní okolnosti zákon zpravidla nevyžaduje pachatelův 

úmysl, postačí zavinění z nedbalosti.314 

Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby podle § 216 odst. 3, 4 a 5 jsou společné 

trestným činům podílnictví (§ 216 odst. 1 tr. zák.) a praní peněz (§ 216 odst. 2 tr. zák.). To však 

neznamená, že jsou těmto dvěma trestným činům společné i kvalifikované skutkové podstaty, 

neboť kvalifikovaná skutková podstata zahrnuje právě skutkovou podstatu základní, která oba 

trestné činy významně odlišuje. 

Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby jsou do jednotlivých odstavců 

seskupeny podle závažnosti, a to takovým způsobem, že nejméně závažnou formu trestného 

jednání představuje základní skutková podstata (§ 216 odst. 2 tr. zák.) a nejzávažnější formy 

jsou uvedeny v posledním odstavci ustanovení (§ 216 odst. 5 tr. zák.). Tato kapitola však 

jednotlivé kvalifikované skutkové podstaty člení odlišně, a sice podle typu okolnosti, která 

zvýšení trestní sazby podmiňuje. 

7.1 Věc pocházející ze zločinu nebo zvlášť závažného zločinu 

Trestní právo soudně trestné delikty kategorizuje na přečiny a zločiny, přičemž zvlášť 

závažné zločiny tvoří podkategorii zločinů. Hovoříme o bipartici trestných činů.315 Přečiny jsou 

všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest 

                                                           
311  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 162. 
312  Tamtéž. 
313  Zvlášť přitěžující okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby je znakem kvalifikované skutkové 

podstaty a jako takovou ji je třeba striktně rozlišovat od přitěžující okolnosti ve smyslu § 42 tr. zák., ke které soud 

přihlédne při stanovení druhu trestu a jeho výměry v mezích stanovené trestní sazby. 
314  Srov. § 17 tr. zák. 
315  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 139. 
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odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.316 Zločiny jsou všechny trestné činy, 

které nejsou podle trestního zákona přečiny; zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné 

činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 

deset let.317 

Podle § 216 odst. 3 písm. a) je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby 

skutečnost, že pachatel spáchal trestný čin praní peněz ve vztahu k věci pocházející ze zločinu. 

Podle § 216 odst. 4 písm. b) pak spáchání takového činu ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť 

závažného zločinu. Výkladem per eliminationem tak dojdeme k závěru, že trestný činu praní 

peněz podle jeho základní skutkové podstaty § 216 odst. 2 se vždy bude vztahovat k věci, 

pocházející z přečinu.318 

Závažnost trestného činu praní peněz tak trestní zákon posuzuje podle toho, z jak 

závažné trestné činnosti pochází věc, která je předmětem útoku trestného činu praní peněz. 

Právní kvalifikace trestného činu praní peněz bude tak přímo záviset na právní kvalifikaci 

trestného činu predikativního. Tento stav dobře odráží povahu praní peněz jako trestného činu 

akcesorického.319 

7.2 Hodnota věci a výše získaného prospěchu 

Pro ziskové kriminální aktivity320 je typické posuzování závažnosti v závislosti na výši 

způsobené škody, hodnoty věci nebo získaného prospěchu. Výjimkou není ani trestný čin praní 

peněz, který užívá obě posledně jmenovaná kritéria jako okolnosti podmiňující použití vyšší 

trestní sazby, a to ve všech odstavcích, obsahujících kvalifikované skutkové podstaty tohoto 

trestného činu. 

Podle § 216 odst. 3 písm. b) a c) je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby 

skutečnost, že pachatel spáchal trestný čin praní peněz ve vztahu k věci větší hodnoty nebo 

že tímto činem získal pro sebe nebo pro jiného větší prospěch. Podle § 216 odst. 4 písm. c) a d) 

je takovou okolností spáchání takového činu ve vztahu k věci značné hodnoty nebo získání 

značného prospěchu pro sebe nebo pro jiného, a podle § 216 odst. 5 písm. b) a c) spáchání 

                                                           
316  Srov. § 14 odst. 2 tr. zák. 
317  Srov. § 14 odst. 3 tr. zák. 
318  Jednání naplňující některou ze skutkových podstat podle § 216 odst. 2 tr. zák. může být s ohledem 

na stanovené trestní sazby taktéž pouze přečinem. K tomu blíže viz kapitolu 8.1 této práce. 
319  K tomu viz 5. kapitolu této práce. 
320  Viz Gřivna, T., Scheinost, M., Zoubková, I. a kol.: Kriminologie. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 

2014, str. 401. 
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takového činu ve vztahu k věci hodnoty velkého rozsahu nebo získání prospěchu velkého 

rozsahu pro sebe nebo pro jiného. 

Tato kritéria musí být vykládána ve světle ustanovení § 138 tr. zák., které stanoví mezní 

částky, podle kterých je výše škody, hodnoty věci nebo prospěchu určována. Větší hodnotou 

trestní zákon dle tohoto ustanovení rozumí hodnotu dosahující částky nejméně 50.000,- Kč, 

značnou hodnotou rozumí hodnotu dosahující částky nejméně 500.000,- Kč a hodnotou velkého 

rozsahu rozumí hodnotu dosahující nejméně částky 5.000.000,- Kč.321 Pro určení výše 

prospěchu se užijí tyto částky obdobně. 

Přestože se tato dvě kritéria – hodnota věci a výše prospěchu – objevují mezi zvlášť 

přitěžujícími okolnostmi společně a zakládají vždy odpovědnost za stejný stupeň závažnosti 

trestného činu praní peněz, obsahově se nekryjí a je třeba mezi nimi rozlišovat. 

Hodnota věci velký interpretační problém nečiní. Věc, pocházející z trestného činu, je 

totiž obsažena už v základní skutkové podstatě trestného činu praní peněz a stává se tedy 

předmětem útoku vždy (jde o obligatorní prvek objektivní i subjektivní stránky trestného činu 

praní peněz322). Zde vymezené jednání bude však tím závažnější, čím vyšší bude hodnota 

takové věci. Zákonodárce použitím kritéria hodnoty věci tuto závažnost reflektuje. Relevantní 

je přitom hodnota věci „na vstupu“, není tedy zohledňována změna hodnoty věci, ke které dojde 

v procesu praní peněz. Je také zřejmé, že hodnotu věci lze určit vždy, tj. i v případech, kde 

predikativní trestný čin nemá přímého poškozeného a na straně pachatelů došlo pouze 

k bezdůvodnému obohacení. 

Složitější je situace v případě prospěchu, získaného trestným činem. Při určení výše 

tohoto prospěchu je totiž třeba vycházet z tzv. čistého prospěchu pachatele a odečíst jím 

vynaložené náklady, jak uvedl Nejvyšší soud.323 Výše prospěchu tak bude přímo závislá 

na poměru výše nákladů a výnosů z činnosti pachatele, tedy na efektivitě jeho trestného jednání. 

Pachatel se de lege lata paradoxně dopouští méně závažné činnosti, je-li jejich činnost méně 

ekonomicky efektivní. Pelc k tomu uvádí, že „zákonodárce zohledňuje „riziko pachatelů praní 

peněz“ jako by se jednalo o riziko podnikatelské, neboť jim nejdou k tíži vynaložené náklady, 

které navíc pravděpodobně nemusí být ani vynaložené účelně.“324 Zpětné prokazování výše 

                                                           
321  Srov. § 138 odst. 1 a 2 tr. zák. 
322  K tomu viz kapitolu 6.2 a 6.4 této práce. 
323  Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 3 Tdo 1333/2008 ze dne 28. ledna 2009. 
324  Viz Pelc, V.: Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Vedoucí práce: prof. JUDr. Jiří Jelínek, 

CSc. Disertační práce obhájená v roce 2016, str. 177. 
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nákladů bude nadto velmi obtížné, přičemž důkazní břemeno bude v trestním řízení ležet 

na straně orgánů činných v trestním řízení. 

V případě prospěchu tedy jde o kritérium ekonomické, což se v případě praní peněz 

jakožto trestného činu s mnoha objekty325 jeví nevhodným. Kritérium prospěchu především 

nebere v potaz další významný objekt trestného činu praní peněz, spočívající v zájmu 

na dosažení spravedlnosti a postihu pachatele predikativního trestného činu. K zastírání původu 

věcí bude totiž často docházet nikoliv s cílem maximalizace ekonomické efektivity, nýbrž 

s cílem umožnit pachateli predikativního trestného činu uniknout trestněprávnímu postihu. 

Z výše uvedených důvodů jsem toho názoru, že de lege ferenda by bylo vhodné 

kritérium výše získaného prospěchu jako zvlášť přitěžující okolnost zrušit, a to ve všech 

odstavcích ust. § 216 tr. zák. Kritérium hodnoty věci přitom závažnost trestného činu praní 

peněz dobře vystihuje a v tomto směru postačuje. 

7.3 Členství v organizované skupině a spojení s organizovanou skupinou působící ve více 

státech 

Podle § 216 odst. 4 písm. a) je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby 

skutečnost, že pachatel trestný čin praní peněz spáchal jako člen organizované skupiny. Podle 

§ 216 odst. 5 písm. a) je takovou okolností spáchání takového činu ve spojení s organizovanou 

skupinou působící ve více státech. 

Ačkoliv jsou tyto znaky u kvalifikovaných skutkových podstat současného trestního 

kodexu poměrně častými, trestní zákon organizovanou skupinu nedefinuje. Nejvyšší soud proto 

dovodil, že organizovanou skupinou se rozumí sdružení nejméně tří trestně odpovědných 

osob326, v němž je provedeno určité rozdělení úloh mezi jednotlivé členy a jeho činnost se 

v důsledku toho projevuje určitou plánovitostí a koordinovaností a jímž se spáchání činu 

usnadňuje a zvyšuje se pravděpodobnost dosažení sledovaného cíle.327 

Ve výkladových ustanoveních trestního zákoníku nejdeme „organizovanou zločineckou 

skupinu“, kterou však musíme od „organizované skupiny“ striktně rozlišovat. Organizovaná 

zločinecká skupina je společenstvím nejméně tří trestně odpovědných osob s vnitřní 

                                                           
325  K objektům trestného činu praní peněz viz kapitolu 6.1 této práce. 
326  Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. 11 To 51/85 ze dne 18. července 1985, publikované 

pod č. 45/1986 Sb. rozh. tr. 
327  Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR, sp. zn. 4 To 13/76 ze dne 28. května 1976, publikované 

pod č. 53/1976 Sb. rozh. tr. 
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organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, které je zaměřeno na soustavné 

páchání úmyslné trestné činnosti.328 

Hlavním rozdílem mezi organizovanou skupinou a organizovanou zločineckou 

skupinou je soustavnost činnosti. Na základě shora uvedených definic je však zřejmé, 

že množiny organizovaných skupin a organizovaných zločineckých skupin se protínají. 

Pachatel tak může být trestně odpovědný za trestný čin praní peněz podle § 216 odst. 4 písm. 

a) nebo § 216 odst. 5 písm. a) tr. zák. a současně postižitelný jako pachatel trestného činu 

spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny ve smyslu § 107 tr. zák.; v úvahu 

bude připadat i trestní odpovědnost za trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině 

podle § 361 tr. zák. 

Pro organizovanou skupinu působící ve více státech platí uvedená definice 

organizované skupiny, rozšířená o znak více než jednoho státu, v němž skupina působí. Není 

přitom podmínkou, aby jedním z těchto států byla Česká republika329; musí však zřejmě jít 

o státy, Českou republikou uznané dle norem mezinárodního práva. 

Drobný rozdíl můžeme spatřovat v jazykovém vyjádření obou zvlášť přitěžujících 

okolností, tedy mezi členstvím v organizované skupině a spojením s takovou skupinou. 

V případě členství se nevyžaduje výslovné přijetí za člena skupiny nebo výslovné přistoupení 

ke skupině, ale postačí, že se do ní pachatel včlenil a aktivně se na její činnosti podílel.330 

Spojení s organizovanou skupinou pak nevyžaduje ani takto restriktivně pojaté členství. 

Vyznačuje se ještě nižší mírou formálních nároků – postačuje, aby byl pachatel na skupinu 

jakkoli navázán (osobně, telefonicky, prostřednictvím internetu apod.).331 

Okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby spočívající ve spáchání činu členem 

organizované skupiny a ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech dle mého 

názoru dobře vyjadřuje skutečnost, že takováto kvalifikovaná forma kriminální činnosti se bude 

vyznačovat vyšší profesionalitou, a tedy potenciálně vyšší úspěšností a společenskou 

nebezpečností. 

                                                           
328  Srov. § 129 tr. zák. 
329  Viz Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

str. 1653. 
330  Tamtéž str. 1601. 
331  Tamtéž str. 1653. 
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7.4 Porušení důležité povinnosti 

Kvalifikované formy trestného činu praní peněz dle § 216 odst. 4 písm. e) se dopustí 

ten, kdo takový čin spáchal proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, 

povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. Jde o novou zvlášť přitěžující 

okolnost, zavedenou do ust. § 216 poslední novelou trestného činu praní peněz332. Nové znění 

nahradilo zrušovanou zvlášť přitěžující okolnost, která spočívala ve zneužití pachatelova 

postavení v zaměstnání nebo jeho funkce ke spáchání trestného činu praní peněz. 

Aby bylo v konkrétním případě možné uznat, že jde o porušení důležité povinnosti 

vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uložené podle zákona, 

zakládající odpovědnost za tuto zvlášť přitěžující okolnost, musí soud zjistit, že jednání 

naplňující skutkovou podstatu praní peněz je v příčinné souvislosti s porušením takové důležité 

povinnosti.333 Může přitom jít v zásadě o jakoukoli důležitou povinnost, jejíž porušení je 

způsobilé narušit objekt trestného činu praní peněz. 

Hlavní odlišností oproti zrušenému „zneužití“ pachatelova postavení v zaměstnání nebo 

jeho funkce je zde zřejmě forma zavinění. Ke zneužití totiž musí dojít úmyslným jednáním 

pachatele (zneužitím rozumíme využití k nezákonnému účelu334, kde alespoň nepřímý úmysl je 

v pojmu „využití“ obsažen). K porušení však jistě postačuje zavinění nedbalostní, tj. pachatel 

si pro vznik trestní odpovědnosti nemusí být vědom skutečnosti, že povinnost porušuje, postačí, 

když o takovém porušení vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl 

a mohl.335 

Nutno říci, že zvlášť přitěžující okolnost spočívající v porušení důležité povinnosti 

velmi vhodně odráží skutečnost, že pachatel svým jednáním kromě ohrožení nebo narušení 

zájmu, chráněného trestním zákonem, porušil i další (zpravidla mimotrestní) normu, k jejímuž 

dodržování byl povinen. Takové porušení může být zohledněno právě v rámci trestu 

za naplněnou kvalifikovanou skutkovou podstatu trestného činu praní peněz. 

  

                                                           
332  Zákon č. 287/2018 Sb. 
333  Srov. Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

str. 2780. 
334  Srov. Filipec, J. a kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 2. vydání. Praha: Academia, 1994, 

str. 575. 
335  Srov. definici nevědomé nedbalosti podle § 16 odst. 1 písm. b) tr. zák. 



82 

 

8. Tresty za trestný čin praní peněz 

Trestem rozumíme zákonem stanovený právní následek za protiprávní jednání.336 

Nauka jej pak blíže definuje jako „prostředek státního donucení, který stát užívá k ochraně 

zájmů chráněných trestním zákonem, ochraně společnosti před trestnými činy a jejich 

pachateli.“337 Jde tak o „újmu na svobodě, majetkových nebo jiných právech odsouzeného, 

které může pachateli trestného činu uložit jen soud.“338 Trest má funkci ochrannou, represivní 

i preventivní a jeho hrozbou a ukládáním je do značné míry naplňován smysl trestního práva. 

Tresty, které může soud uložit za konkrétní trestný čin, jsou uváděny spolu se 

skutkovými podstatami v daném ustanovení zvláštní části trestního zákoníku. Mylnou je 

samozřejmě obecně rozšířená představa, že zde uvedené tresty jsou jedinými tresty, které je 

za daný trestný čin možné uložit. Jde ve skutečnosti pouze o tresty za daný trestný čin explicitně 

dovolené, přičemž přípustnost uložení dalších druhů trestu bude podle okolností dovozována 

z příslušných ustanovení obecné části trestního kodexu (konkrétně ust. § 52 – § 87 tr. zák.). 

Nejvýznamnějším vodítkem pro soudní rozhodnutí tak u konkrétních trestných činů zůstává 

uvedená horní, příp. dolní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody. 

Stranou trestů za trestný čin praní peněz je možno konstatovat, že v úvahu budou 

připadat všechny druhy trestů, které platné trestní právo zná. Fyzickým osobám tedy bude 

za tento čin možno uložit trest odnětí svobody, trest domácího vězení, trest obecně prospěšných 

prací, trest propadnutí majetku, peněžitý trest, trest propadnutí věci, trest zákazu činnosti, trest 

zákazu pobytu, trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, trest ztráty 

čestných titulů nebo vyznamenání, trest ztráty vojenské hodnosti a trest vyhoštění.339 Je však 

zřejmé, že některé alternativní tresty fyzickým osobám za trestný čin praní peněz pro jejich 

povahu v praxi ukládány nebudou.340 

Právnickým osobám bude pak bude možno uložit trest zrušení právnické osoby, trest 

propadnutí majetku, peněžitý trest, trest propadnutí věci, trest zákazu činnosti, trest zákazu 

plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, trest zákazu přijímání dotací 

                                                           
336  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 383. 
337  Tamtéž str. 385. 
338  Tamtéž. 
339  Srov. § 52 odst. 1 tr. zák. 
340  Jde o trest domácího vězení, trest obecně prospěšných prací, trest zákazu pobytu, trest zákazu vstupu 

na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, trest ztráty čestných titulů nebo vyznamenání, trest ztráty vojenské 

hodnosti a trest vyhoštění. 
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a subvencí a trest uveřejnění rozsudku.341 Za trestný čin praní peněz přitom všechny tyto tresty 

reálně přichází v úvahu. 

Dále se tato kapitola blíže zabývá pouze tresty za trestný čin praní peněz výslovně 

dovolenými, tedy trestem odnětí svobody, trestem zákazu činnosti a třemi majetkovými tresty. 

Zvláštní pozornost je věnována trestním sazbám za trestný čin praní peněz stanoveným 

a redukčnímu pravidlu podle § 216a tr. zák. 

8.1 Trest odnětí svobody a stanovené trestní sazby 

Trest odnětí svobody je trestem univerzálním v tom smyslu, že je možno jej uložit 

za každý trestný čin, který je uveden ve zvláštní části trestního zákoníku.342 Současně je však 

třeba vnímat jeho subsidiární povahu, vyjádřenou zejména pravidlem, že nepodmíněný trest 

odnětí svobody lze za přečin uložit jen za podmínky, že by vzhledem k osobě pachatele uložení 

jiného trestu zjevně nevedlo k tomu, aby pachatel vedl řádný život.343 Samozřejmou je 

skutečnost, že tento trest je možno uložit pouze fyzickým osobám. 

Výší trestu odnětí svobody rozumíme uloženou délku jejího trvání. Tato délka přímo 

odráží závažnost pachatelova jednání, soud ji tedy v konkrétním případě stanoví s ohledem 

na všechny okolnosti případu. Při tomto rozhodování je však vázán zákonem stanovenou horní, 

příp. dolní hranicí trestní sazby za daný trestný čin, kterou může mimořádně zvýšit nebo snížit 

jen v taxativně vymezených případech (ust. § 58 a § 59 tr. zák.). 

Trestní sazby za trestný čin praní peněz mají v tuzemském právním řádu dlouhodobě 

vzrůstající tendenci344, což je jistě vzhledem k vysoké společenské škodlivosti praní peněz 

pozitivním zjištěním.345 V určitém smyslu zlomovým je pak poslední novelizační zákon346, 

který trestní sazbu za trestný čin praní peněz v jeho základní formě zvýšil347, zatímco trestní 

sazbu za trestný čin podílnictví ponechal beze změny. Tím pozitivní právo poprvé rozlišilo mezi 

závažností trestného činu podílnictví a trestného činu praní peněz. Na základní formy těchto 

                                                           
341  Srov. § 15 odst. 1 topo. 
342  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 398. 
343  Srov. § 55 odst. 2 tr. zák. 
344  K vývoji trestních sazeb viz 4. kapitolu této práce. 
345  Nízké trestní sazby za trestný čin praní peněz kritizuje i Pelc, In: Pelc, V.: Trestný čin legalizace výnosů 

z trestné činnosti. Vedoucí práce: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Disertační práce obhájená v roce 2016, 

str. 193-197. 
346  Zákon č. 287/2018. Sb. 
347  Z trestu odnětí svobody až na 4 léta byla trestní sazba zvýšena na trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 

let. Srov. § 216 odst. 1 tr. zák. ve znění účinném do 31. 1. 2019 a § 216 odst. 2 tr. zák. ve znění účinném od 1. 2. 

2019. 
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trestných činů u nás byla totiž dříve stanovena stejná trestní sazba, a to přes zjevnou vyšší 

závažnost jednání, spočívajícího v praní peněz.348 

Jmenovanou poslední novelou byly zvýšeny i trestní sazby za všechny kvalifikované 

skutkové podstaty. Toto zvýšení však relativní závažnost trestného činu praní peněz vůči 

trestnému činu podílnictví nereflektuje, neboť odstavce, obsahující zvlášť přitěžující okolnosti, 

jsou oběma uvedeným trestným činům společné.349 

Za jednání uvedené v § 216 odst. 2, tedy jednání naplňující některou ze základních 

skutkových podstat trestného činu praní peněz, hrozí nyní pachateli trest odnětí svobody 

na 6 měsíců až 5 let.350 Praní peněz podle tohoto ustanovení je tedy přečinem, a uplatní se zde 

proto výše uvedená zásada subsidiárního uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody (podle 

§ 55 odst. 2 tr. zák). Pachatel bude tedy muset být soudem hodnocen za účelem posouzení, zda 

vzhledem k jeho osobě uložení jiného trestu zjevně nemůže vést k tomu, aby vedl řádný život. 

V úvahu bude za jednání zde uvedené připadat zejména trest podmíněného odsouzení k trestu 

odnětí svobody podle § 81 – § 87 tr. zák., případně jiný alternativní trest. 

Za kvalifikované skutkové podstaty podle § 216 odst. 3 tr. zák. může být pachatel 

potrestán odnětím svobody na 1 rok až 6 let351. Okolnosti podmiňující použití této vyšší trestní 

sazby mají tak význam zejména pro trestný čin podílnictví podle § 216 odst. 1 tr. zák., vůči 

jehož základním skutkovým podstatám tyto okolnosti trestní sazbu zvyšují poměrně citelně.352 

Pro trestný čin praní peněz budou tyto okolnosti zakládat jen méně výrazný rozdíl v trestní 

sazbě. Trestný čin podle odst. 3 je však vzhledem k jeho horní hranici trestní sazby již zločinem 

a uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody za něj tedy nepodléhá výše uvedené zásadě 

subsidiárního ukládání. 

Kvalifikované skutkové podstaty podle § 216 odst. 4 tr. zák. jsou postižitelné trestem 

odnětí svobody na 2 léta až 8 let.353 Kromě této vyšší trestní sazby je třeba poukázat i na trest 

propadnutí majetku, který je podle odst. 4 možno uložit přesto, že se v tomto případě nejedná 

o trest za zvlášť závažný zločin.354 

                                                           
348  Tuto závažnost můžeme vnímat už v mnohosti objektů, zasažených trestným činem praní peněz. K tomu 

srov. kapitolu 6.1 této práce nebo též Musil, J.: Praní peněz a české trestní právo. In: Trestní právo 4/97, str. 9. 
349  Viz § 216 tr. zák. 
350  Srov. § 216 odst. 2 tr. zák. 
351  Srov. § 216 odst. 3 tr. zák. 
352  Na základní skutkové podstaty trestného činu podílnictví je stanovena trestní sazba až 4 roky. Srov. § 216 

odst. 1 tr. zák.  
353  Srov. § 216 odst. 4 tr. zák. 
354  Srov. § 66 odst. 1 a 2 tr. zák. K trestu propadnutí majetku ve vztahu k trestnému činu praní peněz blíže 

viz kapitolu 8.2 této práce. 
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Konečně nejzávažnější formy trestného činu praní peněz, tedy případy podle 

současného § 216 odst. 5, jsou trestné odnětím svobody na 3 léta až 10 let.355 Od 1. 2. 2019 jsou 

tak tyto případy trestného činu praní peněz zvlášť závažným zločinem.356 Prohlášení 

nejzávažnějších forem praní peněz za zvlášť závažný zločin má velký význam z hlediska 

proklamace ochrany hodnot, chráněných tímto trestněprávním ustanovením. Zároveň lze 

očekávat i zesílení preventivní funkce tohoto trestného činu, neboť zvyšováním trestní sazby je 

pachatel od trestného jednání účinněji odrazován. Nadto bude možné mimořádně zvýšit trest 

odnětí svobody (ust. § 59 tr. zák.) v nejzávažnějších případech recidivy těchto pachatelů. 

Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že praní peněz je nedílnou součástí aktivit 

organizované kriminality, zpřísnění trestních sazeb pro pachatele je jistě krok správným 

směrem. Ve světle povýšení praní peněz na zvlášť závažný zločin je však třeba opětovně 

varovat před myšlenkou kriminalizace přípravy, která byla v minulosti již navrhována.357 

8.1.1 Zvláštní ustanovení o trestání 

Trestní sazby stanovené za trestný čin praní peněz jsou modifikovány zvláštním 

ustanovením o trestání, uvedeným v samostatném ust. § 216a tr. zák. Úplné znění tohoto 

ustanovení je následující: 

§ 216a 

Zvláštní ustanovení o trestání 

    Při stanovení druhu trestu a jeho výměry za trestný čin legalizace výnosů z trestné 

činnosti podle § 216 odst. 1 a 2 soud přihlédne také k výši trestní sazby stanovené 

na trestný čin, ze kterého pochází výnos z trestné činnosti, pokud trestní zákon na tento 

trestný čin stanoví trest mírnější. 

 

Toto ustanovení pozitivněprávně zakotvuje tzv. redukční pravidlo ve vztahu k trestním 

sazbám za trestné činy podílnictví a praní peněz. Do trestního zákoníku bylo vloženo 

s účinností k 1. 2. 2019358, je tedy k datu uzavření této práce stále velice novým. Nahradilo 

                                                           
355  Srov. § 216 odst. 5 tr. zák. 
356  Do 31. 1. 2019 byly nejzávažnější formy praní peněz trestné odnětím svobody na 3 roky až 8 let a o zvlášť 

závažný zločin se tak nejednalo. Srov. § 216 odst. 4 tr. zák. ve znění účinném do 31. 1. 2019 ve spojení s § 14 

odst. 3 tr. zák. 
357  K problematičnosti kriminalizace přípravných jednání praní peněz viz např. Sokol, T.: Názor na novelu 

trestního zákoníku [online]. 2014. Dostupné z internetové adresy: http://www.uocr.cz/nazor-na-novelu-trestniho-

zakoniku/ 
358  Novelizačním zákonem č. 287/2018 Sb. 
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přitom dřívější znění redukčního pravidla, uvedeného přímo v textu ust. § 216 odst. 1 tr. zák. 

za trestními sazbami: „…spáchá-li však takový čin ve vztahu k věci, která pochází z trestného 

činu, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším.“ 

Důvodová zpráva k zavedení nového znění redukčního pravidla uvedla, že „uvedené 

ustanovení by mělo umožnit vyrovnat případné tvrdosti, aby v praxi nedocházelo k tomu, že by 

pachatel trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti spáchaného zejména podle prvního 

odstavce byl postižen přísněji, než samotný pachatel predikativního trestného činu nebo jeho 

účastník.“359 

Jsem toho názoru, že zákonodárce pro redukční pravidlo zvolil příliš restriktivní 

koncepci. Redukční pravidlo by mělo zakotvit zásadu, že trestný čin praní peněz nemůže být 

závažnějším než trestný čin predikativní.360 K tomu však nedochází. Zákonodárce se 

od zakotvení této zásady naopak vzdaluje, jak je zřejmé ze srovnání nového redukčního 

pravidla s dřívějším. Soudu byla novým zněním redukčního pravidla dána diskrece v otázce, 

zda bude v případech, kdy výnos pochází z mírněji trestného činu, tato nižší trestní sazba 

použita. Takový závěr můžeme dovozovat ze slov „soud přihlédne také k výši trestní sazby“. 

Dřívější znění naproti tomu tuto otázku řešilo kategoricky, tj. bezvýjimečně, přičemž jsem 

přesvědčen, že taková je i povaha jmenované zásady. 

Nadto je redukční pravidlo aplikovatelné pouze v případech podle § 216 odst. 1 a 2 

tr. zák., tedy pouze v případech, kdy k trestnému jednání nepřistupuje žádná zvlášť přitěžující 

okolnost (podle § 216 odst. 3, 4 nebo 5 tr. zák.). I tuto skutečnost je třeba vnímat jako 

legislativní nedostatek, neboť zjevně neexistuje žádný důvod pro upuštění od redukčního 

pravidla v závažnějších případech praní peněz. I zde se totiž povahou jedná o trestnou činnost 

akcesorickou, jak již bylo řečeno. 

Ustanovení § 216a se z výše uvedených důvodů za stávajícího znění jeví 

problematickým. Osobně de lege ferenda navrhuji jeho změnu tak, aby pokrývalo všechny 

formy trestného činu praní peněz, nikoliv pouze základní skutkové podstaty. Zároveň navrhuji 

jeho změnu tak, aby jeho znění působilo v intencích dřívějšího znění redukčního pravidla, 

tj. navrhuji explicitní uvedení, že pochází-li výnos z trestného činu s nižší trestní sazbou, 

použije se pro posouzení trestného činu praní peněz tato nižší trestní sazba. 

                                                           
359  Viz důvodovou zprávu k zákonu č. 287/2018 Sb. 
360  Tato zásada vyplývá z akcesorické povahy trestného činu praní peněz. K tomu blíže viz 5. kapitolu této 

práce nebo podrobněji též Pelc, V.: Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Vedoucí práce: prof. JUDr. 

Jiří Jelínek, CSc. Disertační práce obhájená v roce 2016, str. 98-106. 
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8.3 Trest zákazu činnosti 

Trest zákazu činnosti spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu 

zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je 

třeba zvláštního povolení, nebo jejíž výkon upravuje jiný právní předpis.361 Tento trest může 

být ukládán fyzickým i právnickým osobám, a to za všechny formy trestného činu praní peněz. 

Jeho výměra bude přitom stanovena pro fyzické osoby v rozpětí 1 roku až 10 let362 

a pro právnické osoby v rozpětí 1 roku až 20 let363. Bance může být trest zákazu činnosti uložen 

až po vyjádření České národní banky, obdobně jako v případě trestu propadnutí majetku.364 

Porušení stanoveného trestu zákazu činnosti odsouzeným v době výkonu tohoto trestu může 

zakládat trestní odpovědnost za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 337 

odst. 1 tr. zák. a jako takové trestáno odnětím svobody až na 2 roky. 

Za trestný čin praní peněz bude trest zákazu činnosti zřejmě vhodným preventivně 

působícím trestem v případech, kdy k praní peněz došlo právě v souvislosti s určitou 

specifickou činností. Pelc příkladmo uvádí autoklempířskou činnost, obchodování 

s nemovitostmi, směnárenskou činnost, obchodování s finančními nástroji, provozování 

hazardu, obchodování se starožitnostmi, výrobu zlata a drahých kovů nebo investiční činnost.365 

8.2 Majetkové tresty 

Jako majetkové označujeme tresty, které pachatel pociťuje jako újmu na majetku. 

Do této skupiny patří trest propadnutí majetku, peněžitý trest a trest propadnutí věci. Všechny 

majetkové tresty je možné uložit jak fyzickým, tak právnickým osobám, ačkoliv jejich obsah je 

pro fyzické a právnické osoby v některých případech vymezen odlišně. 

Prvním trestem, který bude za trestný čin praní peněz přicházet v úvahu, je trest 

propadnutí věci. Tento trest spočívá v tom, že propadlá věc, náležící pachateli, připadne státu.366 

Účelem je především zneškodnit věc, která by mohla sloužit k dalšímu páchání trestné 

činnosti.367 Vůči bezprostřednímu výnosu z trestné činnosti, tj. věci, která byla získána trestným 

činem nebo jako odměna za něj, včetně jejích plodů a užitků, bude trest propadnutí věci uložen 

                                                           
361  Srov. § 73 odst. 3 tr. zák. 
362  Srov. § 73 odst. 1 tr. zák. 
363  Srov. § 20 odst. 1 topo. 
364  Srov. § 20 odst. 2 topo ve spojení s § 17 odst. 4 topo. 
365  Viz Pelc, V.: Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Vedoucí práce: prof. JUDr. Jiří Jelínek, 

CSc. Disertační práce obhájená v roce 2016, str. 206. 
366  Srov. § 70 tr. zák. 
367  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 422. 
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vždy.368 Za trestný čin praní peněz bude však zřejmě častěji připadat v úvahu trest propadnutí 

zprostředkovaného výnosu z trestné činnosti.369 Zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti 

se rozumí věc, včetně plodů a užitků, která byla, byť jen zčásti, nabyta za věc tvořící 

bezprostřední výnos z trestné činnosti, nebo ve kterou byla věc tvořící bezprostřední výnos 

z trestné činnosti, byť jen zčásti, přeměněna, nebo k jejímuž zhodnocení došlo, byť jen zčásti, 

prostřednictvím věci tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti.370 Právě trestný čin praní 

peněz je ze své povahy způsobilý generovat především zprostředkovaný výnos z trestné 

činnosti, neboť v procesu praní peněz bývají (bezprostřední) výnosy z trestné činnosti 

nahrazovány za účelem zastření jejich původu. Ustanovení § 216 tr. zák. uložení trestu 

propadnutí věci explicitně dovoluje, a to za všechny formy zde uvedené trestné činnosti; trest 

propadnutí věci je tedy za trestný čin praní peněz v souladu s § 72 tr. zák. možno uložit i jako 

trest samostatný. Trest propadnutí věci může být ukládán i právnickým osobám, a to za stejných 

podmínek.371 

Druhým z majetkových trestů je trest peněžitý. Jeho výkon je obdobný: peněžní částka, 

náležící pachateli, je zaplacena státu.372 Stejně jako trest propadnutí věci, i peněžitý trest může 

být za trestný čin praní peněz uložen vždy, neboť tento trest je uveden ve všech odstavcích 

§ 216 tr. zák.373 Peněžitý trest je přitom zpravidla ukládán za jednání, kterými pachatel získal 

nebo se snažil získat majetkový prospěch, tedy za trestné činy ziskové374. Získání majetkového 

prospěchu sice pro trestný čin praní peněz není inherentní vlastností, na rozdíl od dispozice 

s výnosem z trestné činnosti375, přesto je však pachatel trestného činu praní peněz snahou 

o získání majetkového prospěchu zpravidla veden. Zákon stanoví přípustnou výměru 

peněžitého trestu, a to pomocí systému denních sazeb. Fyzickým osobám může být podle 

současné úpravy uložen peněžitý trest v celkové výši 2.000,- Kč až 36.500.000,- Kč376. 

Právnickým osobám pak tento trest může být uložen ve výši 20.000,- Kč 

                                                           
368  Srov. § 70 odst. 1 tr. zák. ve spojení s § 135b odst. 2 tr. zák. 
369  Viz § 70 odst. 2 tr. zák. 
370  Viz § 135b odst. 3 tr. zák. 
371  Viz § 19 topo. 
372  Viz § 67 tr. zák. 
373  Srov. § 216 tr. zák. ve spojení s § 67 odst. 2 písm. a) tr. zák. 
374  Viz Viz Gřivna, T., Scheinost, M., Zoubková, I. a kol.: Kriminologie. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

a. s., 2014, str. 401. 
375  Připomeňme na tomto místě mnohost objektů trestného činu praní peněz. Trestným činem praní peněz je 

pachateli predikativního trestného činu umožňováno uniknout spravedlivému postihu, přičemž může jít i o hlavní 

cíl jednání pachatele praní peněz. Tato kriminální činnost pak snahou o získání majetkového prospěchu vedena 

být nemusí. 
376  Srov. § 68 odst. 1 a 2 tr. zák. 
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až 1.460.000.000,- Kč.377 Uložení peněžitého trestu právnické osobě však nesmí být na újmu 

práv poškozeného378. Tímto zákonným pravidlem jsou chráněni věřitelé právnické osoby, 

kterých může být v případě např. bank a jiných finančních subjektů velký počet. 

Nejpřísnější majetkovou sankcí je trest propadnutí majetku.379 Ten spočívá v tom, 

že celý majetek odsouzeného nebo ta jeho část, kterou soud určí, propadá státu. Propadnutí se 

přitom nevztahuje na prostředky nebo věci, jichž je nezbytně třeba k uspokojení životních 

potřeb odsouzeného nebo osob, o jejichž výživu nebo výchovu je odsouzený podle zákona 

povinen pečovat.380 Je-li tento trest ukládán bance, může soud uložit trest propadnutí majetku 

až po vyjádření České národní banky k možnostem a důsledkům jeho uložení.381 Stranou 

trestného činu praní peněz budiž řečeno, že trest propadnutí majetku je možno uložit pouze za 

jednání podle § 216 odst. 4 a 5 tr. zák., tedy nikoliv za méně závažné formy této činnosti.382 

Uvádí se, že trest propadnutí majetku představuje výjimku z ústavní ochrany nedotknutelnosti 

majetku jako základního lidského práva (čl. 11 LZPS).383 Tato „výjimka z ústavní ochrany“ 

může být však vnímána i jako protiústavní, a to i pro svůj možný rozpor s principem 

humanismu.384 

Na základě výše uvedeného lze shrnout, že z majetkových trestů bude za praní peněz 

nejčastěji ukládaným zřejmě trest propadnutí věci, neboť znakem trestného činu praní peněz je 

právě operace s věcmi, které jsou výnosem z trestné činnosti (lat. scelere quaesita). Jde přitom 

o efektivní trestněprávní nástroj k postižení těchto výnosů. Peněžitý trest bude pak vzhledem 

k velmi široké aplikovatelnosti v praxi častým nástrojem odčerpání kriminálních prostředků 

a výnosů ze zločinu, které si klade za cíl už Štrasburská úmluva z roku 1990. Systém 

stanovování výše peněžitého trestu může být však kritizován právě pro vágní rozpětí přípustné 

výměry.385 De lege ferenda by pak bylo vhodné odmítnout trest propadnutí majetku, a to pro 

potenciální rozpor s principem humanismu. 

  

                                                           
377  Srov. § 68 odst. 1 tr. zák. ve spojení s § 18 odst. 2 topo. 
378  Viz § 18 odst. 1 topo. 
379  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 417. 
380  Srov. § 66 odst. 3 a 5 tr. zák. 
381  Srov. § 17 odst. 4 topo. 
382  Srov. § 66 odst. 1 a 2 tr. zák. ve spojení s § 216 tr. zák. 
383  Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, 

str. 417. 
384  Viz Pelc, V.: Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Vedoucí práce: prof. JUDr. Jiří Jelínek, 

CSc. Disertační práce obhájená v roce 2016, str. 197-200. 
385  V tomto smyslu Pelc, In: Pelc, V.: Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Vedoucí práce: prof. 

JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Disertační práce obhájená v roce 2016, str. 204. 
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9. Závěr 

Jak bylo předestřeno v úvodu, tato práce si klade za cíl analyzovat základní aspekty 

trestného činu praní peněz, jak jej zná současné tuzemské trestní právo. Jakkoliv se může zdát, 

že jde o téma nepřiměřeně úzce vymezené, opak je pravdou. Pouze úzká specializace umožňuje 

dostatečně hloubkové akademické zkoumání, které je způsobilé dojít k jádru problematiky. 

Závěry mého zkoumání byly průběžně prezentovány v jednotlivých kapitolách práce, tato 

závěrečná kapitola tedy poskytne jen jejich stručné shrnutí. 

Jednání, zastírající původ věci, která je výnosem z trestného činu, je tradičně nazýváno 

praním peněz, případně praním špinavých peněz. Jde o označení obecně přijímaná 

a metaforicky výstižná. Spojení „legalizace výnosů z trestné činnosti“ je naproti tomu nejen 

zbytečné, ale i nepřesné a zavádějící. Zastřením původu totiž k legalizaci nedochází. I kdyby 

šlo o označení přiléhavé, není důvodu pro užívání dvou rozdílných spojení se stejným 

významem v rámci jednotného právního řádu. Navrhuji tedy spojení „legalizace výnosů 

z trestné činnosti“ v celém právním řádu (nikoliv pouze v trestním zákoně) zrušit a nahradit 

spojením „praní peněz“. 

Zákonodárce bohužel význam spojení „legalizace výnosů z trestné činnosti“ de lege lata 

změnil novelizačním zákonem č. 287/2018 Sb., když trestný čin praní peněz a trestný čin 

podílnictví sloučil v rámci jednoho ustanovení. Trestný čin praní peněz byl z trestného činu 

podílnictví vyčleněn v roce 1992 a dle mého názoru mu měla být autonomie ponechána. Jeho 

opětovným formálním sloučením s trestným činem podílnictví totiž došlo k popření pravidla, 

že skutkové podstaty určují jednotlivé druhy trestných činů a odlišují je navzájem. Z hlediska 

samotných chráněných hodnot má totiž trestný čin praní peněz paradoxně blíže k trestnému 

činu nadržování podle § 366 tr. zák. než k trestnému činu podílnictví. 

Objekt trestného činu praní peněz otevírá další problematickou otázku, a sice 

systematické zařazení tohoto trestného činu. Zastíracím jednáním dochází k narušení až tří 

různých objektů: zájmu na dosažení spravedlnosti ve věci predikativního trestného činu, zájmu 

na regulérnosti hospodářského života, a pouze v některých případech též zájmu na ochraně 

cizího majetku. Přesto je tento trestný čin uveden v hlavě V tr. zák. mezi trestnými činy proti 

majetku. Domnívám se, že jde o zařazení nesprávné, pramenící z nepochopení hodnot, 

chráněných tímto trestným činem. Osobně navrhuji jeho zařazení do hlavy X tr. zák. 



91 

 

mezi trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, za legitimní však považuji i variantu 

zařazení do hlavy VI tr. zák. mezi trestné činy hospodářské. 

Zákonodárce se poslední novelou pokusil vymezit obsah jednání, kterým dochází 

k praní peněz, přidáním demonstrativního výčtu některých jednání. Při bližším zkoumání je 

však patrné, že ve skutečnosti jde o demonstrativní výčet možných následků pachatelova 

jednání. Konkrétními způsoby, jakými je praní peněz pácháno, je především nahrazování věcí 

(které jsou výnosem z kriminální činnosti) a jejich převádění, tyto způsoby však ve výčtu 

absentují. Jejich doplnění by dle mého názoru vedlo ke kýženému zpřesnění objektivní stránky 

trestného činu praní peněz. 

Asi nejdiskutovanějším otazníkem trestného činu praní peněz zůstává přípustnost 

postihu samopraní, tedy případů, kdy pachatel predikativního trestného činu zastírá původ 

výnosů z takového činu. Důvod pro širokou diskusi je prostý: jde o otázku, jejíž řešení se přímo 

odráží na trestní odpovědnosti pachatelů. Názor soudu na přípustnost samostatného postihu 

samopraní má tak ze všech sporných bodů trestného činu praní peněz jednoznačně největší 

praktický dopad. V této práci shrnuji argumenty pro i proti postihu samopraní a docházím 

k závěru, že samopraní by odpovědnost za trestný čin praní peněz zakládat nemělo. Připuštěním 

této souběžné trestní odpovědnosti se dostaneme do přímého rozporu s fundamentálními 

vlastnostmi trestného činu praní peněz, porušíme zásadu nemo tenetur se ipsum accusare 

a zásadu ne bis in idem. Zákonodárce tuto problematiku ponechává otevřenou a Nejvyšší soud 

bohužel přes veškeré protiargumenty samopraní trestá. Vnímám samozřejmě snahu o efektivní 

postihování pachatelů ziskové kriminální činnosti. Vhodným řešením může být zohlednění 

samopraní jakožto pachatelova jednání post factum při stanovování výměry trestu za trestný 

čin, který se stal zdrojem výnosů, a to v mezích trestní sazby. 

Kritiku zasluhuje i zvláštní ustanovení o trestání podle § 216a tr. zák. Zde uvedené 

redukční pravidlo by dle mého názoru mělo v souladu s akcesorickou povahou trestného činu 

praní peněz zakotvit zásadu, že tento trestný čin nemůže být hodnocen jako závažnější 

než trestný čin, z nějž pochází předmětný výnos. K takovému chybnému hodnocení však podle 

současného znění redukčního pravidla docházet může, a to v případě všech kvalifikovaných 

skutkových podstat. 

Pozitivním trendem je postupné zvyšování trestních sazeb za trestný čin praní peněz. 

Zákonodárce tak adekvátně reflektuje vysokou společenskou škodlivost zastíracího jednání, 

kterým dochází k narušení až tří různých právních zájmů. Velký význam má zejména povýšení 

nejtěžších forem praní peněz na zvlášť závažný zločin. 
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Boj proti praní peněz je v dnešní globalizované společnosti tématem celosvětovým 

a všeobjímajícím. Zároveň je tématem velmi dynamicky se měnícím, neboť musí pružně 

reagovat na nové způsoby páchání této kriminální činnosti. Efektivita boje proti praní peněz 

vyžaduje dobrý vhled do praktického fungování finančních institucí a vládních aparátů, jakož 

i porozumění fungování zločineckých skupin. Jsem proto přesvědčen, že proti praní peněz nelze 

bojovat jen ze zázemí univerzitních knihoven prostřednictvím akademických prací. Mým cílem 

a přáním však je, aby se takové práce staly alespoň inspirací. 

  



93 

 

Seznam použitých zdrojů 

Literatura 

Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H., Boháč, R., Novotný, P., Kohajda, M., 

Vondráčková, P.: Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. 

Bohuslav, L.: Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, 206 s. 

Danková, K., Pelc, V.: Zajištění majetku a důkazů v Evropské unii. In: Jelínek, J., Gřivna, T., 

Herczeg, J., Navrátilová, J., Syková, A. a kol. Trestní právo Evropské unie. Praha: Leges, 2014. 

Faiella, S.: Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale. Milano: Giuffrè Editore, S.p.A., 

2009. 

Fiandaca, G., Musco, E.: Diritto penale. Parte speciale. Volume II, tomo secondo. I delitti 

contro il patrimonio, Quinta edizione, Bologna: Zanichelli editore S.p.A., 2008. 

Filipec, J. a kol.: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 2. vydání. Praha: Academia, 

1994. 

Giunta, S., Bernasconi, C.: Riciclaggio e obblighi dei professionisti. Milano: Giuffrè Editore, 

S.p.A., 2011. 

Gřivna, T., Scheinost, M., Zoubková, I. a kol.: Kriminologie. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

a. s., 2014, 536 s. 

Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 599 s. 

Jelínek, J. a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 

2013, 392 s. 

Jelínek, J. a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, 

288 s. 

Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 

2017, 976 s. 

Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 7. vydání. Praha: 

Leges, 2017, 1312 s. 

Kábrt., J., Kucharský, P., Schams, R., Vranek, Č, Wittichová, D., Zelinka, V.: Latinsko/český 

slovník, Praha: Leda, 2000. 



94 

 

Kratochvíl, V. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. 

Kuchta, J. a kol.: Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část, C. H. Beck, Praha, 

2009. 

Liška, P.: Praní špinavých peněz v České republice. 1. vydání, Praha: Radix, 1997, 224 s. 

Navrátilová, J.: Praní (špinavých) peněz. In: Jelínek, J., Gřivna, T., Herczeg, J., Navrátilová, J., 

Syková, A. et al.: Trestní právo Evropské unie. Praha: Leges, 2014, 368 s. 

Nett, A. Praní špinavých peněz. Brno: Masarykova univerzita – fakulta právnická, 1993. 

Niggli, M. A., Wiprächtiger, H. et al.: Basler Kommentar. Strafrecht II. Art. 111–392 StGB. 

Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2013. 

Novotný, O., Vokoun, R. a kol.: Trestní právo hmotné – II. Zvláštní část, ASPI, Praha, 2007. 

Pelc, V.: Odpovědnost právnických osob za trestný čin praní peněz. In: Jelínek, J. a kolektiv: 

Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, 392 s. 

Pelc, V.: Perspektivy vývoje skutkové podstaty trestného činu praní peněz. In Romža, S.: 

Perspektívy vývoja európskeho trestného práva. Košice: PrF UPJŠ, 2018. 

Pelc, V.: Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Vedoucí práce: prof. JUDr. Jiří 

Jelínek, CSc. Disertační práce obhájená v roce 2016, 271 s. 

Robinson, J.: Pánové z prádelny špinavých peněz. Praha: Columbus, 1995. 

Svrček, M.: Legislatívne a inštitucionálne aspekty boja proti trestnej činnosti súvisiacej s 

legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. In: Jelínek, J. (ed.) Organizovaný zločin (trestněprávní, 

trestněprocesní a kriminologické aspekty). Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké 

konference Olomoucké právnické dny, květen 2014, trestní sekce. Praha: Leges, 2014, 152 s. 

Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné, 7. vydání, Wolters Kluwer, a. s., Praha, 2014. 

Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. 

Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2012. 

Vondráčková, A.: Boj proti praní peněz v EU. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 

fakulta, 2016, 94 s. 

 



95 

 

Články 

Bruna, E.: K diskusi o subjektu trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti [online]. 

2015. Dostupné z internetové adresy: http://www.bulletin-advokacie.cz/k-diskusi-o-subjektu-

trestneho-cinu-legalizace-vynosu-z-trestne-cinnosti 

Čentéš, J., Tuchscher, M.: Mimotrestná úprava ochrany před legalizáciou prijmov z trestnej 

činnosti a financováním terorizmu – 1. část. In: Justičná revue č. 2/2009. 

Financial Crimes Enforcement Network in cooperation with INTERPOL/FOPAC: The Hawala 

Alternative Remittance System and its Role in Money Laundering [online]. 2003. Dostupné 

z internetové adresy: https://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-

finance/documents/fincen-hawala-rpt.pdf 

Finanční analytický útvar Ministerstva financí: Historie a základní charakteristika boje proti 

praní špinavých peněz v České republice [online]. 2012. Dostupné z internetové adresy: 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Stav_Historie-boje-proti-prani-spinavych-penez-v-

CR.pdf 

Herczeg, J.: Několik poznámek k zavedení trestnosti přípravy u podílnictví a legalizace výnosů 

z trestné činnosti. In: Trestní právo č. 2/2015. 

Herczeg, J.: Zásada „nemo tenetur“ a práva obviněného v trestním řízení. In: Bulletin advokacie 

č. 1–2/2010. 

Kocí, M.: Institut svěřenského fondu v NOZ. In: Bulletin advokacie [online]. Publikováno 27. 

2. 2014. Dostupné z internetové adresy: http://www.bulletin-advokacie.cz/institut-

sverenskeho-fondu-v-noz?browser=mobi 

Musil, J.: Praní peněz a české trestní právo. In: Trestní právo 4/97. 

Musil, J.: Přestává platit v českém trestním právu princip odpovědnosti za zavinění? 

In: Trestněprávní revue č. 11–12/2014. 

OECD: Countering Offshore Tax Evasion. Some Questions and Answers on the Project 

[online]. 2009. Dostupné z internetové adresy: http://www.oecd.org/ctp/harmful/42469606.pdf 

Pelc, V.: Subjekt trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. In: Kriminalistika 

č. 2/2013. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/k-diskusi-o-subjektu-trestneho-cinu-legalizace-vynosu-z-trestne-cinnosti
http://www.bulletin-advokacie.cz/k-diskusi-o-subjektu-trestneho-cinu-legalizace-vynosu-z-trestne-cinnosti
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Stav_Historie-boje-proti-prani-spinavych-penez-v-CR.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Stav_Historie-boje-proti-prani-spinavych-penez-v-CR.pdf
http://www.bulletin-advokacie.cz/institut-sverenskeho-fondu-v-noz?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/institut-sverenskeho-fondu-v-noz?browser=mobi


96 

 

Sokol, T.: Názor na novelu trestního zákoníku [online]. 2014. Dostupné z internetové adresy: 

http://www.uocr.cz/nazor-na-novelu-trestniho-zakoniku/ 

 

Mezinárodní smlouvy a právní předpisy Evropské unie (v chronologickém pořadí) 

Úmluva Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a 

psychotropními látkami, sjednaná 20. prosince 1988 ve Vídni 

Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, sjednaná 8. listopadu 

1990 ve Štrasburku 

Směrnice Rady 91/308/EHS ze dne 10. června 1991 o předcházení zneužití finančního systému 

k praní peněz, Úř. věst. L 166/77, 28. 6. 1991 

Druhý protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaný 

na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii ze dne 19. června 1997 

Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu, sjednaná 9. prosince 1999 v New 

Yorku 

Rozhodnutí Rady 2000/642/SVV ze dne 17. října 2000 o způsobech spolupráce mezi 

finančními zpravodajskými jednotkami členských států při výměně informací, Úř. věst. 

L 271/4, 24. 10. 2000 

Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, sjednaná 

15. listopadu 2000 v New Yorku 

Rámcové rozhodnutí Rady 2001/500/SVV ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, 

vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní, Úř. věst. 

L 182/1, 5. 7. 2001 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/97/ES ze dne 4. prosince 2001 pozměňující 

Směrnici Rady 91/308/EHS ze dne 10. června 1991 o předcházení zneužití finančního systému 

k praní peněz ze dne 10. 6. 1991, Úř. věst. L 344/44, 28. 12. 2001 

Rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k 

zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii, Úř. věst. L 196/45, 2. 8. 2003 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách 

peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící, Úř. věst. L 309/9, 25. 11. 2005 

http://www.uocr.cz/nazor-na-novelu-trestniho-zakoniku/


97 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení 

zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, Úř. věst. L 309/15, 

25. 11. 2005 

Směrnice Komise 2006/70/ES ze dne 1. srpna 2006, kterou se stanoví prováděcí opatření 

ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici politicky 

exponovaných osob a technická kritéria pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta 

a pro výjimku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené 

míře. Úř. věst. L 214/29, 4. 8. 2006 

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady 

vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci, Úř. věst. L 328/59, 24. 11. 2006 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 

o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků, Úř. věst. L 345/1, 

8. 12. 2006 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/847 ze dne 20. května 2015 

o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) 

č. 1781/2006, Úř. věst. L 141/1, 5. 6. 2015 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení 

využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES, Úř. věst. L 141/73, 5. 6. 2015 

Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění 

směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo 

financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU, Úř. věst. L 156/43, 19. 6. 2018 

 

Právní předpisy vč. důvodových zpráv (v chronologickém pořadí) 

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád) 

Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích 



98 

 

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 462/1991 Sb. o sjednání Úmluvy 

Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními 

látkami 

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 464/1991 Sb. o stanovení nejnižší 

měsíční mzdy pro účely trestního zákona 

Zákon č. 557/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 98/2013 Sb. 

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv 

a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona 

č. 162/1998 Sb. 

Zákon č. 290/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 

200/1990 Sb., o přestupcích 

Zákon č. 152/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), 

ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o policii České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, 

a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 61/1996 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně 

a doplnění souvisejících zákonů 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 33/1997 Sb. o sjednání Úmluvy o praní, vyhledávání, 

zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu 

Zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Zákon č. 134/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 18/2006 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě 

o potlačování financování terorismu 



99 

 

Zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti 

podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 15/2015 Sb. 

Zákon č. 253/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Zákon č. 122/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, ve znění zákona č. 94/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 

Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 75/2013 Sb. m. s. o Úmluvě Organizace spojených 

národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu 

Zákon č. 86/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí 

v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony 

Zákon č. 165/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony 

 

Judikatura 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. Kr I 2/18 ze dne 15. února 1919, publikované 

pod č. 9/1919 Sb. rozh. tr. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. Zm II 47/29 ze dne 1. října 1929, publikované 

pod č. 3604/1929 Sb. rozh. tr. 



100 

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. 3 To 2/74 ze dne 11. dubna 1974, publikované 

pod č. 53/1974 Sb. rozh. tr. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR, sp. zn. 4 To 13/76 ze dne 28. května 1976, publikované 

pod č. 53/1976 Sb. rozh. tr. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. 11 To 51/85 ze dne 18. července 1985, publikované 

pod č. 45/1986 Sb. rozh. tr. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 11 Tdo 652/2008 ze dne 8. července 2008. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 3 Tdo 1333/2008 ze dne 28. ledna 2009. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tdo 894/2009 ze dne 26. srpna 2009. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tdo 1495/2015 ze dne 23. února 2016. 

 

Ostatní zdroje 

Comittee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing 

of Terrorism (MONEYVAL) [online]: Anti-money laundering and counter-terrorist financing 

measures: Czech Republic, Fifth Round Mutual Evaluation Report. Dostupné z internetové 

adresy: https://rm.coe.int/committee-of-experts-on-the-evaluation-of-anti-money-laundering-

measur/16809263d6 

Comittee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing 

of Terrorism (MONEYVAL) [online]: Anti-money laundering and counter-terrorist financing 

measures: Czech Republic Fifth Round Mutual Evaluation Report: Executive Summary. 

Dostupné z internetové adresy: https://rm.coe.int/committee-of-experts-on-the-evaluation-of-

anti-money-laundering-measur/1680925753 

FATF [online]: THE FORTY RECOMMENDATIONS OF THE FINANCIAL ACTION 

TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING 1990. Dostupné z internetové adresy: 

http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%201990.

pdf 

https://rm.coe.int/committee-of-experts-on-the-evaluation-of-anti-money-laundering-measur/16809263d6
https://rm.coe.int/committee-of-experts-on-the-evaluation-of-anti-money-laundering-measur/16809263d6
https://rm.coe.int/committee-of-experts-on-the-evaluation-of-anti-money-laundering-measur/1680925753
https://rm.coe.int/committee-of-experts-on-the-evaluation-of-anti-money-laundering-measur/1680925753
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%201990.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%201990.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%201990.pdf


101 

 

FATF [online]: The FATF Recommendations. Dostupné z internetové adresy: http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.

pdf 

FATF/OECD: Annual report 2013-2014 [online]. 2014. Str. 15. Dostupné z internetové adresy: 

http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/brochuresannualreports/FATF%20Annual%20report%202013-

2014.pdf 

Ministerstvo spravedlnosti ČR: Statistické ročenky kriminality z let 1995-2016. Dostupné 

z internetové adresy: 

https://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=5860&d=47145 a 

https://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html 

OED Online. July 2018. Oxford University Press. Dostupné z internetové adresy: 

http://www.oed.com 

UNODC: Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other 

transnational organized crimes, Research report, 2011, str. 7. Dostupné z internetové adresy: 

http://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf 

https://www.coe.int/en/web/greco/about-greco 

https://www.coe.int/en/web/moneyval/home 

https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions 

https://egmontgroup.org/en 

http://www.fatf-gafi.org/about/ 

http://www.financnianalytickyurad.cz/ 

http://www.oecd.org/about/ 

  

https://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html
http://www.oed.com/
https://www.coe.int/en/web/greco/about-greco/
https://www.coe.int/en/web/moneyval/home
https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions
https://egmontgroup.org/en
http://www.oecd.org/about/


102 

 

Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 trestního zákoníku 

 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá trestným činem legalizace výnosů z trestné činnosti v užším 

smyslu, tedy trestným činem podle § 216 odst. 2 současného českého trestního zákoníku. Tento 

trestný čin práce označuje jako trestný čin praní peněz, čímž jej odlišuje od trestného činu 

podílnictví, uvedeného v § 216 odst. 1 téhož zákona. Úvodní kapitola práce se zabývá 

příslušnou terminologií, přičemž zejména porovnává užívaná spojení „legalizace výnosů 

z trestné činnosti“ a „praní peněz“. Následně se práce zaobírá praním peněz jakožto 

fenoménem, čímž poskytuje určitý širší náhled. V rámci této kapitoly je také zpracována 

statistika trestněprávního postihování pachatelů praní peněz v ČR. Dále jsou jmenovány 

základní dokumenty, které byly doposud přijaty v rámci mezinárodního boje proti praní peněz. 

Samostatná kapitola zpracovává a hodnotí vývoj trestného činu praní peněz v českých trestních 

kodexech, a to především ve světle jednotlivých novelizací. Velký význam má kapitola 

analyzující jednotlivé typové znaky trestného činu praní peněz. Pojednání o těchto znacích 

otevírá doktrinálně sporné otázky, které jsou zde rozebrány a hodnoceny. Důraz je přitom 

kladen na otázku systematického řazení s ohledem na objekt trestného činu praní peněz, dále 

problematiku vyjádření jednání, kterým k praní peněz dochází a s ní související otázku 

kriminalizace přípravných jednání. Obzvláštní pozornost je zde věnována zásadní otázce 

přípustnosti souběžné trestní odpovědnosti za predikativní trestný čin a trestný čin praní peněz 

(případy tzv. samopraní). Dále se práce zaobírá okolnostmi podmiňujícími použití vyšší trestní 

sazby za trestný čin praní peněz, jakož i tresty a trestními sazbami za tento trestný čin 

stanovenými. Návrhy de lege ferenda jsou prezentovány v rámci jednotlivých kapitol, následně 

jsou v závěrečné kapitole shrnuty. 
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praní peněz, výnosy z trestné činnosti, predikativní trestný čin 
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The Crime of Money Laundering under Section 216 of the Czech Criminal Code 

 

Abstract 

The diploma thesis aims to examine the crime of legalization of proceeds of criminal activities 

in its narrower sense, i.e. the crime under S. 216 (2) of the Czech Criminal Code. This crime is 

referred to as “the crime of money laundering” throughout the thesis, as opposed to the crime 

of possession of stolen goods under S. 2016 (1) of the Czech Criminal Code. The opening 

chapter reviews the terminology used by Czech law. Then the thesis briefly addresses 

the phenomenon of money laundering in a broader context; this chapter also provides 

with statistics of criminal prosecutions for the named crime in the Czech Republic. In a separate 

chapter, the thesis names some of the most essential international documents adopted in the area 

of combating money laundering so far. The thesis then describes and evaluates the evolution 

of the crime of money laundering under Czech criminal law, namely regarding the respective 

amendments of the law. The following chapter then analyses the most significant elements 

of the crime of money laundering, and as such, it represents the centrepiece of the thesis. 

From this analysis, several important and disputed questions arise and are examined further. 

The thesis emphasizes e.g. the issue of classification of the crime of money laundering 

in the Czech Criminal Code with regard to the objects of the crime (i.e. values protected 

by criminal law), the form of expression of the act, which gives rise to liability for the crime 

of money laundering, criminalization of preparatory acts, and the fundamental issue of parallel 

criminal liability for the predicate criminal offence and the crime of money laundering (cases 

of so-called self-money laundering). The thesis then examines the particularly aggravating 

circumstances of the crime of money laundering and types and rates of punishment 

for the named crime. Suggestions de lege ferenda are presented as needed throughout the thesis 

and summarized in the closing chapter. 
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