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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 Aktuálnost zvoleného tématu je dána vzestupem organizované kriminality, jakož i 

 neustále se měnící právní úpravou tzv. praní peněz jak v českém právním řádu, tak 

 v právních instrumentech evropských a mezinárodních. 

   

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

 Téma práce se řadí mezi náročnější. Její zpracování vyžaduje znalosti nejen z oblasti 

 trestního práva hmotného a procesního, nýbrž i jiných oborů, zejména práva finančního a 

 občanského, v neposlední řadě klade nároky na znalost mezinárodní a evropské  právní 

 úpravy i aktuální judikatury. Diplomant pracuje s pestrou škálou shora uvedených 

 pramenů, tyto konfrontuje s vlastními poznatky a názory, na jejichž základě

 formuluje návrhy na zlepšení právní úpravy. Jedná se o komplexní zpracování 

 trestného činu tzv. praní špinavých peněz, neboť analyzuje jak skutkovou podstatu praní 

 peněz, tak sankcionování trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, obsahuje 

 nadnárodní kontext, aktuální judikaturu i historický vývoj. 

           

3. Formální a systematické členění práce 

 Předložená práce má logickou strukturu, systematicky je vhodně a přehledně členěna. 

 Úvodní kapitoly jsou věnovány pojmosloví, základním rysům a fázím procesu praní 

 peněz a boji proti praní peněz na mezinárodní a evropské úrovni. Následuje část 

 pojednávající o historické genezi trestného činu praní peněz, na který navazuje jádro 

 práce, konkrétně pátá, šestá a sedmá kapitola charakterizující znaky základní skutkové 

 podstaty trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, okolnosti podmiňující použití 

 vyšší trestí sazby a právní následky trestného činu praní peněz. Formátování práce je 

 jednotné, autor důsledně aplikuje platnou citační normu ISO 690. 



  

4. Vyjádření k práci 

Předložená práce komplexním způsobem pojednává o náročnějším tématu, neboť vyžaduje 

orientaci nejen v oblasti trestního práva, nýbrž i v souvisejících mimotrestních oborech. 

Interdisciplinární přístup úroveň práce pochopitelně zvyšuje. Diplomant se nevyhýbá ani 

sporným otázkám jako např. problematice postihu tzv. samopraní, konfrontuje odlišné 

názory, s nimiž polemizuje a zaujímá své vlastní stanovisko. Svým rozsahem i obsahem se 

jedná o nadprůměrně zpracovanou kvalifikační práci. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Cíl práce, a sice analýza skutkové podstaty 

trestného činu praní špinavých peněz, 
jakož i trestněprávního postihu tohoto 
jednání de lege lata a de lege ferenda 
diplomant nepochybně splnil.   

Samostatnost při zpracování tématu 
včetně zhodnocení práce z hlediska 
plagiátorství 

Práce je původní, samostatnost při 
zpracování byla dodržena, nevykazuje 
znaky plagiátorství. 

Logická stavba práce Stavba práce odpovídá požadavkům na 
zpracování diplomové práce a zvolenému 
tématu. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 
zdrojů) včetně citací  

Autor vychází ze široké palety odborných 
informačních zdrojů, využívá i zahraniční 
literaturu (zejm. italskou a švýcarskou).   

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

V tomto směru lze práci rozdělit na dvě 
části. Část první, zabývající se 
terminologií, fenoménem praní peněz, jeho 
základními rysy a stádií, historickým 
exkurzem a mezinárodním kontextem má 
spíš deskriptivní charakter. Přínosnou je 
druhá část práce, v níž diplomant kriticky 
hodnotí novou skutkovou podstatu 
trestného činu legalizace výnosů z trestné 
činnosti účinnou od 1.2.2019, její 
nesystematické začlenění do páté hlavy 
zvláštní části trestního zákoníku a sloučení 
v rámci jednoho ustanovení se skutkovou 
podstatou trestného činu podílnictví, 
včetně nesprávné formulace objektivní 
stránky a zvláštního ustanovení o trestání, 
závěrem pak prezentuje vlastní návrhy na 
zlepšení právní úpravy.   

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Z hlediska grafické úpravy je práce na 
velmi dobré úrovni. 

Jazyková a stylistická úroveň Po stylistické i gramatické stránce má 



  

práce vysokou úroveň. Písařské nedostatky 
v podobě chybějících písmen, teček nebo 
závorek se vyskytují jen minimálně. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
V rámci ústní obhajoby nechť se diplmant vyjádří k otázce přípustnosti postihu tzv. samopraní. 
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň výborně 
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oponent diplomové práce 


