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Závěr 

 

Přes množství mezinárodních úmluv, doporučení, a metodických pokynů mající za cíl 

zabránit „praní peněz“, obrat organizovaného zločinu stále roste. Peníze jsou „namáčeny, 

mydleny a ždímány“69 efektivněji, než kdykoli předtím. Zločincům jejich práci usnadňuje 

globální propojení finančních systémů, které umožňuje realizovat v krátkém čase velké 

množství operací s mezinárodním prvkem, na něž nejsou jednotlivé národní orgány schopny 

dostatečně rychle reagovat. Dalším problémem je přetrvávající existence daňových rájů a 

nespolupracujících zemí. Dokud budou existovat místa, kam mafie může převádět své zisky, 

aniž by jí hrozilo jejich zabavení, nebo dokonce tvrdá represe, nebude boj s organizovaným 

zločinem úspěšný. Ačkoli formálně počet nespolupracujících zemí klesá, ve skutečnosti jsou 

efektivní opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti prováděna jen v malém množství 

z nich. Ve zbytku zemí dojde v důsledku vyškrtnutí z listiny nespolupracujících zemí pouze 

ke snížení mezinárodního dozoru – „praní peněz“ ovšem pokračuje dál.  

 

Domnívám se, že mezinárodní hodnocení jednotlivých zemí z hlediska jejich souladu 

s doporučením FATF probíhá příliš formálně. Velký důraz je kladen na soulad legislativy, ale 

na země není vyvíjen dostatečný tlak, aby své zákony důsledně uplatňovaly i v praxi. 

Příkladem může být i Česká republika. Národní právní úprava v zásadě respektuje 

mezinárodní trendy boje proti „praní peněz“, v některých oblastech je dokonce ještě přísnější. 

Na Ministerstvu financí existuje speciální útvar zabývající tímto problémem, specializovaná 

jednotka je vytvořena i v rámci policejních složek – výsledkem je 16 odsouzených osob za 

trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti za posledních šest let.70 Nepodmíněným 

trestem odnětí svobody však soud potrestal pouze jednoho pachatele, a to v loňském roce. Za 

situace, kdy se podle odhadů v České republice „perou“ částky v řádech miliard korun, to 

nelze považovat za uspokojivý výsledek. Příčinou tohoto stavu je mimo jiné určitá neochota 

orgánů činných trestním řízení stíhat pachatele za trestné činy podle § 252a, často dochází 

pouze k odsouzení za predikativní trestný čin. Současnému stavu nahrává nutnost prokázat 

pachateli úmysl „zastírat původ nebo jinak usilovat, aby bylo podstatně ztíženo nebo 

znemožněno zjištění původu věci (…) s cílem vzbudit zdání, že taková věc nebo prospěch 

byly nabyty v souladu se zákonem.“  Výše zmíněný problém snad vyřeší nový Trestní zákon,  
                                                      
69 Viz fáze procesu praní špinavých peněz 
70 Trestný čin Legalizace výnosů z trestné činnosti - § 252a byl do Trestního zákona  zařazen až v roce 

2002 novelou č. 134/2002 Sb, údaje o počtu odsouzených za letošní rok nejsou zatím zveřejněny 
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který zavádí skutkovou podstatu trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti 

z nedbalosti a zvyšuje trestní sazby za tento čin. Kromě malého počtu odsouzených osob je 

alarmující i nízká úspěšnost orgánů činných v trestním řízení při konfiskaci výnosů z trestné 

činnosti. Velmi časté jsou případy, kdy pachatel stihne odstranit prostředky z dosahu státních 

orgánů účelovým převodem na třetí osobu nebo převodem do zahraničí.  

 

Za důležité opatření v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti považuji zavedení trestní 

odpovědnosti právnických osob. Ačkoli k tomu Českou republiku v současnosti žádná 

mezinárodní smlouva nezavazuje, je zavedení trestní odpovědnosti na mezinárodní úrovni 

opakovaně doporučováno, neboť právnické osoby se velmi často dopouštějí závažných 

trestných činů, které je žádoucí sankcionovat. Účast právnických osob při legalizaci výnosů 

z trestné činnosti je poměrně častá, nezřídka také figurují v roli třetích osob, na které jsou 

výnosy pachatelem převáděny tak, aby nebylo možné je zabavit v rámci trestního řízení. 

Absenci trestní odpovědnosti právnických osob proto považuji spolu s neexistencí opatření 

bránících účelovému převádění nelegálních výnosů za hlavní nedostatek české právní úpravy. 

V úvahu také přichází zavedení institutu obrácení důkazního břemene tak, aby pachatelé 

určitých trestných činů museli prokazovat, že svůj majetek nabyli v souladu se zákonem.  

 

Za nejdůležitější věc v boji proti „praní špinavých peněz“ ovšem považuji aktivní a 

odpovědný přístup příslušných pracovníků státních orgánů a povinných osob. Zejména na 

nich bude záležet, zda se Česká republika stane rájem organizovaného zločinu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


