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Úvod 

 

 

„Penuncia non olet“ – „Peníze nesmrdí“  

 

Výrok císaře Vespasiána byl reakcí na protesty syna Tita proti vypsání daně zatěžující 

provozování a užívání veřejných záchodků. Od dob Vespasiána se však leccos změnilo, 

peníze sice stále nesmrdí, nicméně existuje nová kategorie finančních prostředků, které 

zkráceně nazýváme špinavé peníze. Jde o zisk produkovaný organizovaným zločinem. Tyto 

výnosy jsou výsledkem řady kriminálních aktivit – od obchodu s drogami a zbraněmi, po 

převaděčství, korupci a hospodářské trestné činny. Podle odhadů jde o částku stovek miliard 

USD ročně. Špinavé peníze vytvořené šedou ekonomikou neslouží pouze pro osobní spotřebu 

zločinců, ale bývají často znovu investovány do dalšího rozvoje organizovaného zločinu a 

využívány pro korumpování vrcholných státních činitelů. Má-li být boj s mafií úspěšný, je 

nezbytné odříznout zločince od jejich zisků, protože peníze jsou hlavním motivem většiny 

kriminálních aktivit.  

 

Cílem práce je analýza české právní úpravy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v 

kontextu práva Evropských společenství, včetně vymezení pravomocí jednotlivých správních 

orgánů a také popis mezinárodního boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Samostatná 

kapitola je věnována trestněprávním aspektům legalizace výnosů z trestné činnosti. 

Domnívám se, že český systém mající zamezit legalizaci nezákonných výnosů není v praxi 

příliš efektivní, proto jsem se pokusila o rozbor důvodů vedoucích k tomu, že pachatelé 

hospodářských trestných činů a dalších forem organizovaného zločinu zůstávají bez 

potrestání. Na závěr jsem zařadila kapitolu věnovanou stručnému popisu tří zahraničních 

systémů boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, za účelem porovnání s českou právní 

úpravou. 
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Proces legalizace výnosů z trestné činnosti 

 

Historie legalizace výnosů z trestné činnosti 
 

V zahraničí užívaný termín „praní špinavých peněz“ pochází z období americké prohibice,1 

během níž docházelo k masivnímu pašování alkoholu z karibských oblastí. Zisky pocházející 

z trestné činnosti, bylo třeba legalizovat, což zajišťovaly rozsáhlé sítě prádelen, kde docházelo 

k míchání výnosů z trestné činnosti s legálními zisky.  

 

V tisku se termín poprvé objevil v souvislosti s aférou Watergate, která později vedla 

k odstoupení prezidenta Nixona. Tato terminologie ovšem není zcela přesná, neboť z trestné 

činnosti mohou kromě peněz pocházet i jiné výnosy. Český právní řád proto používá pojem 

„legalizace výnosů z trestné činnosti“, který byl zaveden Štrasburskou úmluvou. Výnosem se 

rozumí jakákoli ekonomická výhoda, například cenné papíry, drahé kovy a další, tedy nejen 

peněžní prostředky.  

 

Při procesu legalizace výnosů trestné činnosti dochází k zakrytí nezákonného původu 

ekonomických výhod vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový 

prospěch nabytý v souladu se zákonem. Takto získané prostředky jsou pak velmi často znovu 

použity k páchání další trestné činnosti nebo pro osobní spotřebu pachatelů organizovaného 

zločinu. 

 

Zlegalizované výnosy jsou živnou půdou pro další kriminální aktivity. Kromě toho mají také 

negativní důsledky v oblasti národní ekonomiky. Nezákonně získaný kapitál je využíván tam, 

kde je nejsnadnější jeho legalizace a nikoli tam, kde by bylo jeho využití nejefektivnější. 

Společnosti, jejichž hlavní „podnikatelskou činností“ je legalizace výnosů z trestné činnosti, 

si mohou dovolit nabízet své služby za nižší než tržní ceny a tím poškozují konkurenci. 

Dalším neblahým důsledkem je oslabení důvěry ve finanční sektor tam, kde slouží jako 

prostředník pro legalizaci nezákonných výnosů. To může odradit poctivé investory a ve svém 

důsledku oslabit stabilitu finančního sektoru.  

                                                      
1 Zavedena roku 1920 Osmnáctým dodatkem a Národním zákonem o prohibici 



 10 

 

Zdroje výnosů z trestné činnosti 
 

Mnoho trestných činů je motivováno snahou získat majetkový prospěch. Aby tento prospěch 

mohl být náležitě používán, je třeba ho zlegalizovat. Zejména v oblasti organizovaného 

zločinu často nabývá legalizace výnosů z trestné činnosti podoby soustavné podnikatelské 

činnosti. V oblasti stínové ekonomiky dochází k přesunu velkých objemů finančních 

prostředků, které nejsou zohledněné v oficiálních statistikách hrubého domácího produktu, 

což způsobuje ekonomice značné škody. Kromě daňových úniků dochází také k narušení 

hospodářské soutěže. 

 

Nejčastějšími zdroji výnosů jsou:2  

- obchod s drogami 

- prostituce, převaděčství a obchod s lidmi 

- obchod se zbraněmi 

- únosy a vydírání 

- korupce 

- finanční podvody a padělání 

 

Společné rysy a jednotlivé fáze legalizace výnosů z trestné činnosti 
 

Proces legalizace výnosů z trestné činnosti, ať už k němu dochází jakýmkoliv způsobem, má 

vždy určité společné rysy: 

 

- je třeba utajit skutečného vlastníka a zdroj výnosů 

- výnosy z trestné činnosti musí v průběhu procesu legalizace měnit podoby, které na 

sebe berou 

- po vyprání je třeba zamést stopy po operacích sloužících k legalizaci výnosů z trestné 

činnosti tak, aby nebylo možné zpětně zjistit počátek jednotlivých operací a 

vystopovat koloběh peněžních toků  

                                                      
2  Nožina, Miroslav: Mezinárodní organizovaný zločin v České republice, Themis Praha 2003, s. 341 
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- nutnost kontroly nad procesem legalizace výnosů z trestné činnosti – na legalizaci 

výnosů se podílí celá řada osob, které jsou si vědomy, že jde o prostředky 

z podezřelých zdrojů – existuje tedy zvýšené riziko, jejich odcizení, neboť zločinci se 

mohou jen obtížně domáhat jejich vrácení legální cestou;.3 

 

1. Umístění - „Namáčení“ 
 

Jde o první fázi, jejíž cílem je uvedení výnosů z trestné činnosti do finančního sektoru. 

Finanční prostředky je třeba změnit na bezhotovostní, neboť bez toho je možnost jejich 

využití značně omezená. V této fázi jsou zločinci vystaveni nejvyššímu riziku. Umisťovací 

aktivity jsou většinou geograficky spjaty s místem spáchání predikativního trestného činu, 

protože transport hotovosti je velmi obtížný. Zpravidla jde o velké množství bankovek menší 

nominální hodnoty. Tyto bankovky se rozdělují na menší částky, které se pak vloží na 

bankovní účet, popř. jsou směňovány za produkty finančního trhu, jako jsou bankovní šeky, 

bankovky jiné měny, akcie, obligace a další. Následně se uloží v jiné finanční instituci. 

K umísťování bankovek je často zneužívána i oblast pojišťovnictví, stavebního a životního 

spoření či penzijního připojištění. Vzhledem k tomu, že opatření proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti nabývají na intenzitě, umísťování prostředků je stále obtížnější a zločinecká 

uskupení musejí přicházet s novým způsoby udávání špinavých peněz. Jedním z nich je 

využívání tzv. Shell companies, tedy prázdných společností – „škeblí“ , které nevyvíjejí 

žádnou podnikatelských činnost uvedenou v předmětu podnikání, popř. pouze v omezené 

míře, a jejich hlavním cílem je legalizace výnosů z trestné činnosti. Na tomto principu už 

dříve fungovaly americké prádelny špinavých peněz. Jiným způsobem je zakládání finančních 

institucí v tzv. off-shore jurisdikcích.  

 

2. Vrstvení - „Namydlení“ 
 

Hlavním úkolem této fáze, je oddělení výnosů od jejich nelegálního zdroje, tedy zastření 

nelegálního původu výnosů a znemožnění vystopování peněžních toků.  To lze učinit mnoha 

způsoby. Práce organizovaného zločinu byla zjednodušena příchodem integrovaných 

světových finančních systémů  a odstraněním bariér pro volný pohyb kapitálu. Oblíbenou 

                                                      
3  Liška, Petr: Praní špinavých peněz v České republice, Radix 1997, s. 7-8 
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metodou je použití velkého množství transakcí – převodů přerušených hotovostními výběry, 

následnými vklady a dalšími převody. Je také možné peníze rozdělit na menší částky, které 

projdou přes velké množství účtů, aby se následně shromáždily opět do rukou zločince. 

Převody bývají často přeshraniční, peníze mění svou podobu, nakupují se šperky, drahé kovy 

a další komodity tak, aby jednotlivé operace nebylo možné zpětně vysledovat. Proces bývá 

velice časově a finančně náročný, nicméně je předpokladem úspěšné legalizace nezákonných 

zdrojů. V této fázi bývá angažováno mnoho osob, některé z nich nemají  tušení o nelegálním 

původu prostředků. Náklady na první dvě fáze mohou činit až 25 % původní částky.  

 

3. Integrace - „Ždímání“ 
 
V závěrečné fázi je třeba, aby se zlegalizované peníze vrátily zpátky ke svému majiteli. Může 

dojít k prolínání legálních a ilegálně získaných prostředků, často jsou zlegalizované výnosy 

dokonce předmětem zdanění. Poté mohou sloužit k osobní spotřebě zločinců, dalším 

investicím a nezřídka dochází k jejich opětovnému využití k trestné činnosti.  

 

Jednotlivé způsoby legalizace výnosů z trestné činnosti   
 

Rozčlenění jednotlivých metod sloužících k legalizaci výnosů z trestné činnosti není 

jednoduché, neboť zpravidla je využíváno více metod tak, aby výsledek byl co 

nejefektivnější, tj. aby bylo propráno co nejvíce peněz s co nejnižšími náklady, při malém 

riziku odhalení. Cílem této práce není podat vyčerpávající výčet těchto metod. To ani není 

možné, neboť zločinecká uskupení nalézají neustále nové a nové způsoby, jak své výnosy 

zlegalizovat. Pokusím se  zde nastínit pouze ty nejobvyklejší z nich, kromě způsobů níže 

uvedených došlo v poslední době podle FATF4 také ke značnému rozmachu legalizace 

výnosů prostřednictvím pojišťovacího sektoru a obchodu s nemovitostmi.  

 

1. Směšování legálních příjmů s výnosy z trestné činnosti  

 

Nejstarší a pravděpodobně také nejužívanější metodou je ukrývání výnosů z trestné činnosti 

za legitimní podnikatelskou činností. Klasickým příkladem této metody jsou americké 

                                                      
4 The Financial Action Task Force; viz kapitola Akční finanční výbor proti praní špinavých peněz 
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prádelny špinavých peněz, které daly tomuto „podnikání“ jméno. K legalizaci výnosů se 

používají buď společnosti, které jsou přímo vlastněné zločineckým seskupením, nebo 

společnosti spřízněné, které perou špinavé peníze na základě dohody a za provizi.  

 

Tato metoda má hned několik výhod: 

 

- zločinci mají-li zástěrkové společnosti plně pod kontrolou a mohou podnikat kroky ke 

snížení rizika odhalení, jako je například úprava účetnictví firmy apod., navíc se 

snižuje riziko, že o své výnosy přijdou, které hrozí, jsou-li prostředky svěřeny cizím 

osobám 

- s ohledem na typ společnosti a danou jurisdikci, ve které je založena, nabízí tento 

způsob legalizace výnosů z trestné činnosti možnost utajení totožnosti, protože banky 

v některých zemích u firemních účtů nevyžadují zjištění totožnosti vlastníků firmy, 

k založení a správě společnosti je možné využít profesionálních služeb právníků nebo 

daňových poradců 

- neobvyklé pohyby na účtu lze odůvodnit vhodně zvoleným předmětem podnikání 

- k legalizaci výnosů z trestné činnosti je také možné koupit existující společnost 

s dlouhodobě vysokými obraty na účtu a důvěryhodnou platební historií5 

 

 

Mezi podniky, které se k legalizaci výnosů z trestné činnosti zneužívají nejčastěji, patří 

restaurace, bary, kluby, kasina, sázkové kanceláře, zlatnictví a směnárny. O těchto praktikách 

vypovídá i podezřele vysoká koncentrace směnáren v českých městech, která není 

odůvodněná ekonomickou potřebou. V současné době Policie České republiky provádí 

rozsáhlé vyšetřování pražské směnárny Activ Change, kterou podezírá z vyprání 5,3 miliardy 

korun. Tento případ je v českých poměrech ojedinělý svým rozsahem. Oblíbené jsou také 

poloprázdné restaurace, které stěží mohou provozovat deklarovanou podnikatelskou činnost.  

 

 

 

 
                                                      
5  Kafka, Tomáš: Praní špinavých peněz, str. 31-32; dostupné z:  

http://ies.fsv.cuni.cz/default/file/download/id/1590. 
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2. Smurfing tzv. Šmlouvání 

 

Metoda je pojmenovaná podle modrých postaviček z kresleného seriálu, rozšířila se na území 

USA v sedmdesátých letech minulého století v souvislosti s přijetím Zákona o bankovních 

transakcích, který stanovil povinnost peněžních ústavů nahlásit každou transakci v hotovosti 

nad 10 000 dolarů prováděnou jednou osobou v ten samý pracovní den. Z počátku nebyl 

zákon bankami důsledně dodržován, ale zpřísnění dozoru vedlo k masivnímu rozšíření 

smurfingu na počátku osmdesátých let.  

 

Princip je jednoduchý, větší finanční částka se rozčlení tak, aby jednotlivé vklady 

nedosahovaly zákonného limitu.  

 

Metoda byla hojně využívána kolumbijskými drogovými kartely. Akce většinou probíhala 

následovně: Pěti až patnácti členná skupina lidí, kteří prali špinavé peníze tzv. smurfů, jezdila 

po městech, kde její členové obcházeli banky a kupovali pokladní šeky a peněžní poukázky, 

které nepřesahovaly hodnotu 10 000 dolarů. Poté co utratili všechny peníze poslali šeky a 

poukázky do Miami, kde byly uloženy na bankovní účet. Ačkoli se vkládaly vysoké částky, 

neexistovala povinnost banky hlásit tyto transakce, neboť ohlašovací povinnost byla zákonem 

stanovena pouze u peněžních transakcí. 6 

 

Metoda je časově i finančně velmi náročná, neboť smurfům je třeba platit hotely a další 

cestovní náklady. Přesto je v mnoha obměnách, vyplývajících ze zákonné úpravy jednotlivých 

států, používána po celém světě dodnes.  

 

3. Zneužívání legitimních podnikatelských subjektů  

 

Tato činnost je založena na spolupráci nic netušících podnikatelských subjektů, jako jsou 

právníci, daňový poradci, pojišťovací makléři, investiční zprostředkovatelé a další. 

Zločinecké uskupení se snaží vytvořit u spolupracujících subjektů dojem, že prostředky 

použité k obchodu pochází z legálního zdroje. Pro případ, že by zneužívané subjekty 

nelegálních původ prostředků odhalily, počítají zločinci s tím, že nebudou riskovat svojí 

profesionální pověst a informaci raději zamlčí.  

                                                      
6 Powis, Robert E.: Jak se perou špinavé peníze, Victoria Publishing 1992, s. 69-86 
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Metoda je založená zejména na předpokladu, že banky nebudou u renomovaných subjektů 

předpokládat nekalé praktiky,  a proto jejich ostražitost bude nižší. Výhodou je podobně jako 

u předchozí metody zachování anonymity, zneužívané subjekty se obvykle podaří 

dostatečnou provizí přesvědčit, aby neprováděly kontrolu totožnosti klienta.7  

 

4. Daňové ráje 

 

Daňové ráje neboli off-shore centra jsou země, jejichž právní předpisy v oblasti daní 

umožňují podnikatelských subjektům vyhnout se z části, popřípadě i zcela, zdanění svých 

příjmů. Zároveň zde nebývají složité podmínky pro registraci nových společností. Některé 

země, které jsou daňovými ráji, mají na svém území zaregistrováno více společností, než 

kolik mají obyvatel. Tyto firmy však zpravidla provozují svou podnikatelskou činnost na 

jiném území, než v zemi své registrace. Některé z daňových rájů nezdaňují pouze příjmy, 

které byly dosaženy mimo jejich jurisdikci.  

 

Právní úprava však často dovoluje nejen osvobození od daňového břemene, ale také snadnou 

legalizaci výnosů z trestné činnosti. K tomu přispívá zejména tradičně vysoká míra 

bankovního tajemství, nízká nebo žádná devizová omezení obchodních transakcí, anonymita 

vlastníků u akciových společností a již výše zmíněný jednoduchý proces zakládání nových 

společností.  

 

Nejčastější operace používané k legalizaci výnosů z trestné činnosti v off-shore jurisdikcích 

jsou: 

- zakládání holdingových společností sloužících k legalizaci nezákonných výnosů 

- přesuny kapitálu do off-shore center 

− zakládání vlastních bank, pojišťoven a sázkových kanceláří, které jsou pak využívány 

jako prádelny špinavých peněz organizovaného zločinu 

 

V současné době je na seznamu daňových rájů 38 zemí. Na černé listině zemí umožňujících 

snadnou legalizaci výnosů z trestné činnosti je ale jen Monako, Andorra a Lichtenštejnsko. 

                                                      
7  Kafka, Tomáš: Praní špinavých peněz, str. 37; dostupné z: 

http://ies.fsv.cuni.cz/default/file/download/id/1590. 
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Na první pohled je tento údaj poměrně příznivý vzhledem k tomu, že ještě v roce 2000 bylo 

na černé listině 15 zemí. Nicméně je třeba vzít v úvahu, že část států, které byly ze seznamu 

vyškrtnuty, uplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti jen formálně a v praxi 

k žádným restrikcím nedochází. V důsledku jejich vyškrtnutí není platební styk s těmito 

oblastmi pod intenzivním dohledem finančních institucí jako dříve, opatření proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti fungují jen na papíře a celá situace tedy spíše nahrává 

organizovanému zločinu.  

 

V současné době chystají členské země Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

(OECD) rozšíření seznamu daňových rájů.8 Živě se diskutuje zejména o zahrnutí Švýcarska, 

ačkoli jde o členskou zemi OECD. Švýcarsko je kritizováno zejména za to, že odmítá vydávat 

informace, které jsou nezbytné k usvědčení pachatelů daňových úniků. Švýcarsko vydá 

požadované údaje pouze v případě, že daňový únik je již prokázán, nicméně prokázat daňový 

únik bez informací ze švýcarských bank je často nemožné.  

 

5. Zneužívání mezinárodního obchodního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti9 

 
Existuje několik postupů, pomocí kterých lze mezinárodní obchodní styk využít k proprání 
peněz: 
 

Nadhodnocení a podhodnocení ceny zboží a služeb 

 

Jde o nejstarší metodu podvodného převozu zboží přes hranice. Podstatou této metody je 

uvádění nesprávné ceny, která je vyšší nebo nižší než cena tržní. Společnosti, které mezi 

sebou zboží převádějí, jsou obvykle řízeny stejnými osobami, popř. jednají na základě 

dohody. Kromě legalizace výnosů z trestné činnosti dochází i k významným daňovým ztrátám 

a neplacení cla.  

 

Opakovaná fakturace téhož zboží nebo služeb 

 

Další technikou používanou k legalizaci nezákonný výnosů je vydávání více faktur k jedné 

mezinárodní obchodní transakci. Opakovaným vydáváním faktur k témuž zboží a službám 

                                                      
8 Němci: Chceme Švýcarsko na černou listinu – LIDOVÉ NOVINY 22.10.2008, str. 15 
9 Trade based money laundering – Financial Action Task Force, dostupné z:  
 http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/60/25/37038272.pdf 
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může osoba, která „pere“ špinavé peníze legitimovat více plateb prostřednictvím jedné zásilky 

zboží nebo služeb. K tomu využívá větší množství finančních institucí, cílem je zvýšit 

složitost  systému opakovaných plateb, tak aby se znemožnilo jejich jednoduché vystopování. 

 

Dojde-li k odhalení opakovaných plateb souvisejících s týmž obchodem, pachatel může pro 

jejich vysvětlení použít různé záminky, jako např. později uzavřený dodatek ke smlouvě, 

změna původních platebních podmínek nebo dodatečná platba poplatků.  

 

Nadhodnocení nebo podhodnocení množství zboží 
 

Dalším způsobem manipulace s dovozními a vývozními cenami, je nadhodnocení nebo 

podhodnocení zásilky zboží, tzn. že je udáváno větší nebo menší množství zboží, než jaké 

zásilka obsahuje. Vyskytly se i případy, kdy zásilka vůbec neexistovala (tzv. „phantom 

shipment“), ale dovozce se vývozcem předem domluvil na tom, že všechny převodní a celní 

dokumenty týkající se zásilky budou vystaveny jako by se jednalo o reálnou zásilku. Do 

financování těchto neexistujících zásilek, mohou být zapojeny i banky nebo jiné finanční 

instituce, aniž by věděly, že jde o zásilku existující pouze na papíře. 

 

Příklad: 

 

Společnost A (domácí exportér) fakturuje zboží za 1 mil. USD, ale společnosti B (zahraniční 

dovozce, se kterým je předem domluvena) dodá zboží za 1,5 mil USD. Dovozce B prodá 

zboží na trhu za 1,5 mil. USD a rozdíl (500 000 USD) převede na bankovní účet, který byl 

založen dle instrukcí společnosti A. 

 

Popřípadě, společnost C (zahraniční vývozce) prodá zboží za fakturovanou cenu 1 mi. USD 

společnosti D (domácí dovozce), ale převede pouze zboží v hodnotě 500 000 USD. 

Společnost D zaplatí společnosti C za zboží 1 milion USD. Když společnost C zaplatí svým 

dodavatelům 500 000 USD, uloží zbývajících 500 000 USD na bankovní účet založený dle 

instrukcí společnosti D. 

 

Nesprávné uvádění kvalitativních vlastností nebo druhu zboží a služeb  
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Další  způsob spočívá v nesprávném uvádění vlastností nebo druhu  zboží a služeb. Například 

vývozce dodá relativně levné zboží, ale na faktuře je uvedeno jako velmi drahé, popřípadě 

jako úplně jiný druh zboží. Vznikne tak rozdíl mezi tím, co je uvedeno v převodních a celních 

dokladech a skutečnou zásilkou. Tato metoda je velmi často využívána u obchodů, jejichž 

předmětem jsou služby, jako například finančních poradenství, marketingové průzkumy trhu 

atd.  

 

Příklad:  

 

Společnost I (domácí vývozce) dodá zásilku zlata v ceně 3 mil. USD společnosti J 

(zahraničnímu dovozci), ale fakturuje pouze zásilku stříbra v hodnotě 2 mil. USD. Společnost 

J poté prodá zlato na komoditním trhu za jeho skutečnou tržní cenu 3 mil. USD a vydělaný 1 

mil. USD (rozdíl mezi fakturovanou a skutečnou hodnotou zásilky) uloží na bankovní účet 

zřízený podle instrukcí společnosti I.  

 

Kolumbijské drogové kartely 

 

V praxi se většinou kombinují různé techniky legalizace výnosů z trestné činnosti. Často 

spočívají ve zneužívání jak finančního tak i obchodního systému. Zajímavou ilustrací těchto 

praktik je případ nelegálního směňování kolumbijských peset, na kterém je dobře vidět, kolik 

růžných technik legalizace výnosů může být použito v rámci jedné nelegální operace. 

 

V roce 1980 se jihoamerická Kolumbie stala hlavním vývozcem kokainu do Spojených států. 

Tento nelegální drogový obchod vydělával kolumbijským drogovým kartelům okolo 10 

miliard USD ročně, z nichž byly cca 4 mld. zlegalizovány prostřednictvím černého trhu 

s pesetami.  

 

Systém fungoval následovně: 

 

Kolumbijský drogový kartel pašoval drogy do Spojených států kde je prodával. Touto 

činností získal značnou hotovost v americký dolarech. Hotovost prodával pod cenou makléři 

výměnou za kolumbijská peseta. Překupník platil prostřednictvím svého bankovního účtu 

v Kolumbii, což znemožňovalo pozdější vystopování propojení s drogovým kartelem. Makléř 



 19 

ani nemusel sídlit ve Spojených státech, postačovalo, že udržoval vztah s prostředníkem ve 

Spojených státech, který za něj prováděl příslušné transakce. Makléř nebo smarfové uložili 

peníze v bankách tak, aby se vyhnuli oznamovací povinnosti v případě vyšších vkladů, a poté 

je zase soustředili na jednom účtu. Následně makléř zařídil platbu americkému vývozci zboží, 

ten poslal zásilku do Kolumbie, kde bylo zboží prodáno. Předmětem obchodu bylo většinou 

dražší zboží jako jsou osobní počítače, elektronika atd. Zpravidla docházelo též k porušování 

celních předpisů – členové kartelu udávali nižší hodnotu zboží za účelem snížení cla, popř. 

zboží přes hranice pašovali.  

 

Mezi osobami legalizujícími výnosy z drogových obchodů vynikal Isaac Kattan Kassin, 

známý jako Isaac Kattan. Svou kariéru zahájil jako majitel směnárny a později i cestovní 

kanceláře, doba mu přála, neboť v Kolumbii směly kromě bank držet zahraniční měnu pouze 

směnárny a cestovní kanceláře, navíc oficiální směnný kurz v bankách byl velmi nevýhodný.  

 

V roce 1977 začal Kattan spolupracovat s obchodníky s kokainem. Do té doby směňoval 

kolumbijským obchodníkům peseta na dolary, aby mohli ukládat své úspory ve stabilnější 

americké měně, popř. dovážet zboží ze zahraničí. Nejednou však musel obchodníky 

odmítnout, kvůli nedostatku dolarů. Spolupráce s drogovým kartelem změnila situaci, neboť 

ten měl potřebu opačnou. Utržené peníze za drogy prodané na území Spojených států bylo 

potřeba přeměnit na peseta, která se dále investovala do drogového obchodu (nákup vybavení 

laboratoří, surovin atd.) a také sloužila pro osobní potřebu drogových baronů.  

 

Kattan zřídil další bankovní účty sloužící k legalizaci výnosů z obchodu s drogami, najal 

několik zaměstnanců, jejichž úkolem bylo převážet velké částky v hotovosti a ukládat je na 

jednotlivé účty. Obchod probíhal podle předem domluveného scénáře: Kattan dostal 

telefonický vzkaz od příslušníka drogového kartelu, tem mu ještě týž den poslal polovinu 

přetržené bankovky. Nedlouho poté se objevil kurýr s penězi a druhou půlkou bankovky. Obě 

poloviny bankovky do sebe musely zapadat, jinak Kattan zásilku nepřevzal. Takto předávané 

částky se pohybovaly v řádech statisíců dolarů až do milionu.  

 

Po několika měsících si však pracovníci amerického Celního úřadu všimli, že jméno Kattan se 

objevuje v celních hlášeních o převozu hotovosti přes hranice podezřele často. Nedlouho poté 

se o Kattana začal zajímat i daňový úřad, který ho předvolal k výslechu. Kattan působil 



 20 

věrohodně, sdělil zaměstnancům daňového úřadu, že převážená hotovost pochází z jeho 

legálního podnikání v cestovním ruchu. Kattanům pád zapříčinila až studie Federální rezervní 

banky mapující pohyb hotovosti po celém území USA, ta zaznamenalo neobvyklé přebytky 

poboček Federální rezervní banky na Floridě, zatímco ostatní pobočky vykazovaly deficit. 

Začátek přebytků se časově shodoval se začátkem importu kokainu do spojených států. 

Zpráva byla jedním z důvodů zahájení vyšetřování známého jako „operace Greenback“. Šlo o 

společnou aktivitu agentů daňového a celního úřadu, k vyšetřování byl přizván i Úřad pro 

potírání drog. Výsledkem vyšetřování bylo zatčení Issaca Kattana a dalších osob, mj. 

zaměstnanců bank, a členů drogového kartelu. Kattan byl obžalován z přechování kokainu a 

„praní špinavých peněz“. Za přechování kokainu byl odsouzen k třiceti letům vězení a 

k dalším pěti letům navíc za porušení povinnosti deklarovat CTR (Currency transaction report 

– zpráva, kterou banky musí podávat finančním orgánům u každé transakce v hotovosti nad    

10 000 dolarů). Ačkoliv Kattan s vyšetřovateli spolupracoval, odmítl identifikovat osoby, 

jejichž peníze pral, neboť se obával o bezpečnost rodiny v případě, že by prozradil své 

klienty.10  

                              

                                                      
10 Powis, Robert E.: Jak se perou špinavé peníze, Victoria Publishing 1992, s. 23-36 
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Právní úprava  

 

Historický exkurz 
 

Po sametové revoluci se v České republice objevily nové formy hospodářské kriminality. 

Docházelo k tunelování podniků, bank i kampeliček díky příliš benevolentní právní úpravě 

podnikání. Banky poskytovaly úvěry, které dlužníci neměli nikdy v úmyslu splatit, časté bylo 

okrádání drobných akcionářů prostřednictví fondů a organizování vykonstruovaných 

konkurzů. Důsledkem těchto aktivit nebyl pouze vznik nového významu slova „tunelování“, 

jímž čeština obohatila i další jazyky,11 ale také velké množství prostředků, které jejich 

majitelé potřebovali  očistit od původního nelegálního zdroje. V České republice, podobně 

jako v další postkomunistických zemích, je hlavním zdrojem nelegálních prostředků 

hospodářská kriminalita, a nikoli obchod s drogami, jak je to obvyklé v jiných zemích. 

 

Na počátku období divoké privatizace neobsahoval právní řád žádné normy zaměřené na boj 

se špinavými penězi a nedostatečná byla též úprava v oblasti prevence hospodářské 

kriminality. Tehdejší politická reprezentace spoléhala na všespasitenou regulaci „neviditelné 

ruky trhu“, v praxi však docházelo spíše k přerozdělování pomocí „neviditelné ruky 

organizovaného zločinu“.   

 

První opatření byla přijata až v souvislost s Unesením vlády ČSFR č. 734 ze dne 14.11.1991. 

Jejich cílem bylo především zlepšit kontrolu daňových příjmů.  

 
                                                      

11  Tunelování je termín užívaný běžně pro rozsáhlý finanční podvod, při kterém management z firmy ve 
velkém odčerpá její finanční prostředky do jiných firem managementem zpravidla vlastněných. Toto 
odčerpávání prostředků většinou ovšem není přímé (šlo by o často příliš velké riziko), ale např. 
prostřednictvím pro tunelovanou firmu výrazně nevýhodných obchodů. 

Poprvé byl tento termín použit pravděpodobně v Česku v první polovině 90. let 20. století, ovšem 
rozšířil se i mimo české prostředí a ve světě se pak používal např. během Asijské finanční krize. 

Jev zvaný tunelování se na počátku 90. let překládal do angličtiny jako Asset stripping. Tento jev 
existoval na západě již dříve, v České republice ovšem dosáhl v průběhu 90. let značných rozměrů 
vinou nedostatečně rozvinutého a ustáleného právního prostředí.  

Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tunelov%C3%A1n%C3%AD 
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V roce 1993 Česká republika podepsala a ratifikovala Vídeňskou konvenci proti 

nezákonnému obchodu s narkotiky a psychotropními látkami a o dva roky později Vídeňskou 

úmluvu o praní vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu.  

 

Následně byl přijat zákon č. 62/1996 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti, který promítl do vnitrostátního právního řádu mezinárodní závazky České 

republiky, zejména závazky vůči Evropské Unii. Přijetím zákona se Česká republika připojila 

k zemím, které transponovaly Směrnici Rady Evropského společenství č. 91/308 EHS o 

předcházení použití finančního sytému za účelem praní peněz.  

 

Úprava se opírala o dva pilíře: 

 

1. Povinnost finančních institucí identifikovat zákonem určené osoby a tyto záznamy 

uchovávat nejméně po dobu 10 let; 

2. Povinnost oznamovat určenému státnímu orgánu výskyt podezřelého obchodu, za 

tímto účelem byl zřízen Finanční analytický útvar v rámci Ministerstva financí a také 

došlo k prolomení bankovního tajemství.  

 

 

Předpis byl celkem jedenáctkrát novelizován, do zákona byly promítnuty zejména změny 

přijaté v souvislosti se vstupem do Evropské Unie a také doporučení Akčního finančního 

výboru proti praní špinavých peněz. Nejvýznamnější změny přinesla novela Zákonem č. 

159/2000 Sb. a Zákonem č. 284/2004 Sb. V roce 2000 bylo rozšířeno oprávnění Finančního 

analytického útvaru Ministerstva financí požadovat informace od daňových orgánů v rámci 

celého daňového řízení a byla stanovena povinnost finančních institucí zpracovávat a zasílat 

FAÚ systém vnitřních zásad. Účelem novelizace provedené v roce 2004 byla především 

harmonizace s tehdy platným Evropským právem a také využití opatření proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti i pro oblast boje proti financování terorismu. 

 

Zákon byl postavený na následujících zásadách: 12  

-  zásada použití daňového řádu pro rozhodování a místní šetření 

                                                      
12 Rezková, Marie: Zamyšlení nad zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti ve světle jeho posledních dílčích změn; Jurisprudence 7/2006 
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-  zásada souběžné kontrolní pravomoci Finančního analytického útvaru a České národní 

banky 

- zásada náhrady škody pro povinný subjekt, který odložil obchod 

- zásada prolomení mlčenlivosti vůči příslušnému finančnímu ředitelství a Generálnímu 

ředitelství cel 

- zásada prolomení mlčenlivosti advokáta a notáře vůči klientovi  

 

Množstvím novel však původní zákon ztrácel na přehlednosti a systematičnosti. Navíc 26. 

října 2005 byla přijata nová Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60ES o 

předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (dále jen 

„Směrnice“), která nahradila a zrušila původní směrnici Rady č. 91/308 EHS včetně její 

novely č. 2001/97/ES. Ministerstvo financí proto rozhodlo o přípravě nového zákona. Snaha 

ministerstva vytvořit nový, systematicky utříděný a přehledný text je jistě chvályhodná, 

nicméně pihu na kráse představuje téměř roční zpoždění účinnosti zákona. Ta byla stanovena 

na září 2008, přestože Směrnice měla být ve vnitrostátních právních řádech členských států 

implementována do 15. prosince 2007. 

 

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

 

 Smysl zákona a základní pojmy  

 

Smyslem Zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu (dále jen „Zákon“), je zabránění zneužívání finančního 

systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření 

podmínek pro odhalování takového jednání. Konstatování obsažené v § 1 má význam 

zejména pro výklad Zákona.13 

 

Povinná osoba, tj. subjekt, který musí plnit podmínky stanového Zákonem, je zásadně 

podnikatelský subjekt, který příslušnou činnost vykonává jako předmět svého podnikání. Jsou 

to zejména finanční instituce, ale také osoby obchodující s nemovitostmi, auditoři, daňový 

poradci, advokáti, soudní exekutoři, notáři, provozovatelé sázkových her, provozovatelé 
                                                      
13 Důvodová zpráva k z. č. 253/2008 str. 5 
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bazarů a zastaváren a další. Zákon přinesl omezení v oblasti pojišťovnictví, povinnými 

osobami jsou nadále pouze pojišťovny, pojišťovací zprostředkovatelé a likvidátoři pojistných 

událostí jen při provozování životního pojištění. Zákon se také vztahuje na zahraniční osoby 

podnikající na území české republiky a neziskové organizace, které poskytují Zákonem 

vyjmenované činnosti jako službu, tedy nikoli pro vlastní potřebu.  

 

Legalizace výnosů z trestné činnosti spočívá v jednání sledujícím zakrytí nezákonného 

původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, že 

jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem. Zákon uvádí demonstrativní výčet 

jednání, jejichž cílem je přerušení stopy mezi spáchaným trestným činem a jeho výnosem, 

který je dále používán, a má budit zdání, že byl získaný právně nezávadnou cestou. 

Podmínkou je vědomost o tom, že majetek pochází z trestné činnosti. Podmínka je splněna i 

v případě, že nelegální původ prostředků lze odvodit z širších objektivních skutkových 

okolností.14   

 

Výčet predikativních trestných činů není zákonem stanoven,  může jít o majetkovou trestnou 

činnost, drogovou kriminalitu ale i jiné trestné činny. Omezení není stanoveno ani co do 

trestní sazby, v tomto ohledu je česká právní úprava dokonce přísnější než Směrnice, která 

stanoví, že za predikativní trestné činy musí být považovány alespoň ty trestné činy, za něž je 

možné uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené s omezením osobní 

svobody, jehož horní hranice přesahuje jeden rok, popřípadě trestné činy, za něž je možné 

uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené s omezením osobní svobody 

v trvání nejméně šesti měsíců ve státech, jejichž právní systém stanoví pro trestné činy dolní 

hranici.  

 

Vlastní jednání může spočívat v řadě úkonů jako jsou například převody, nákupy, směny, 

prodeje, fingování obchodních dokladů. Společným cílem je vždy možnost prezentovat 

majetek jako legálně nabytý. Zákon zahrnuje také definici financování terorismu, která 

vychází z příslušných ustanovení Trestního zákona.V souladu s mezinárodními závazky české 

republiky byla do Zákona nově včleněna formulace,  podle níž není rozhodující, kde došlo 

k legalizačnímu jednání.  

                                                      
14 Tvrdý, Jiří: Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a předpisy 

související Komentář, str. 46, CH Beck 2004 
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Obchodem se rozumí každé jednání povinné osoby s jinou osobou, pokud takové jednání 

směřuje k nakládání s majetkem této jiné osoby nebo k poskytnutí služby této osobě. Za 

obchod se tedy považuje i jednání, které nakládání s majetkem předchází a to proto, že 

některá opatření (např. identifikaci) je třeba provádět již na počátku obchodního vztahu, tedy 

ještě předtím, než dojde k samotnému  nakládání s majetkem.15 

 

Obchodní vztah je smluvním vztahem mezi povinnou osobou a jinou osobou, jehož účelem je 

nakládání s majetkem této jiné osoby nebo poskytování služeb této jiné osobě, jestliže je při 

vzniku smluvního vztahu s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že bude obsahovat 

opakující se plnění. Definice je důležitá z toho důvodu, že Směrnice stanoví některé 

povinnosti pouze pro obchody, u nichž se předpokládá opakované plnění, bez ohledu na výši 

jednotlivých plnění. Na rozdíl od obchodů jednorázových, u nichž jsou tyto povinnosti 

stanoveny pouze pokud hodnota plnění překročí určitou hranici.  

 

Nově je definován příkaz klienta – definice je velmi široká, může se jednat o jakýkoliv úkon, 

na jehož základě má povinná osoba nakládat s majetkem, tedy bez ohledu na to, zda byl 

pokyn dán písemně, ústně, elektronicky či jinak.  

 

Skutečný majitel („beneficial owner“) – jde o nový pojem zavedený do Zákona evropskou 

směrnicí. 

Může jím být: 

a/ u podnikatele 

-  fyzická osoba vykonávající rozhodující vliv na řízení nebo provoz podniku 

- fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným disponuje více než 25 % 

hlasovacích práv, přičemž není rozhodující, zda a na základě jakého právního důvodu 

jsou vykonávána 

- fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích práv; 

- fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti 

podnikatele 

 

                                                      
15 Důvodová zpráva k návrhu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu, str. 6-7 
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b/ u nadace nebo u nadačního fondu 

- skutečným majitelem je fyzická osoba, která je příjemcem alespoň 25 % 

rozdělovaných prostředků, nebo nebylo-li o příjemci rozhodnuto osoba nebo osoby, 

v jejichž zájmu byla nadace nebo nadační fond založeny nebo v jejichž zájmu působí  

 

c/ u sdružení podle jiného právního předpisu, obecně prospěšné společnosti anebo jiné 

obdobné osoby, nebo u svěřeneckého vztahu nebo jiného obdobného vztahu podle cizího 

právního řádu je to fyzická osoba, která 

- disponuje alespoň 25 % hlasovacích práv 

- má být příjemcem minimálně 25 % rozdělovaných prostředků nebo v jejímž zájmu 

byly založeny, nebo v jejímž zájmu působí 

 

Politicky exponovanou osobou (dále jen „PEP“) je dle Směrnice osoba, které byly svěřeny 

významné veřejné funkce s minimálně celostátní působností, vyloučeny jsou osoby ve funkci 

s působností na nižší úrovni. V § 4 odst. 5 písm. a/ je uveden demonstrativní výčet PEP. 

Podmínkou je bydliště mimo Českou republiku, popř. výkon funkce  mimo Českou republiku. 

Ustanovení o PEP se vztahují také na osoby, která jsou k vůči PEP v blízkém rodinném 

vztahu nebo jsou blízkými společníky PEP. Zákon se na PEP vztahuje ještě 1 rok po ukončení 

výkonu jejich funkce.  

 

Zákon dále definuje průkaz totožnosti, který je možno použít k identifikaci a stanoví 

identifikační údaje, které jsou vyžadovány od fyzických a právnických osob.  

 

Korespondenční vztah je smluvní vztah mezi finančními institucemi, který jim umožňuje 

provádět platby do zahraničí, nebo přijímat platby ze zahraničí prostřednictvím druhé strany.  

 

Podezřelým obchodem je obchod, u něhož lze na základě určitých příznaků i s nižším 

stupněm pravděpodobnosti předpokládat, že prostředky v něm použité pocházejí z trestné 

činnosti nebo mají být použité ke spáchání teroristického aktu. Povinná osoba nemusí vědět, o 

jaký trestný čin šlo, ani kdo jej spáchal, nemusí znát ani další znaky naplňující skutkovou 

podstatu trestného činu. Příznaky, na základě kterých povinná osoba vyhodnotí obchod jako 

podezřelý, můžou být různé, například neobvyklé chování klienta, situace kdy klient odmítá 

identifikaci, předloží podezřelé doklady, požaduje neobvyklé transakce, nebo na provedení 
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obchodu velmi spěchá a podobně.16 Zákon vypočítává jednotlivé typy podezřelých obchodů, 

výčet je pochopitelně pouze demonstrativní. O podezřelý obchod půjde vždy, pokud klientem 

nebo skutečným majitelem je osoba, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce 

podle zvláštního zákona,17 nebo je předmět obchodu podroben provádění mezinárodních 

sankcí, popřípadě pokud se klient odmítá podrobit kontrole nebo odmítá uvést identifikační 

údaje osoby, za kterou jedná.  

 

Identifikace a kontrola klienta 

 

Zásadní změnu přináší Zákon ve výši limitu, od kterého povinné osoby musí provádět 

identifikaci. Původní úprava stanovila povinnost identifikace u obchodů převyšujících částku  

15 000 EUR. Nyní musí povinná osoba provádět identifikaci vždy, pokud uzavírá obchod 

v hodnotě převyšující 1 000 EUR. Ustanovení reflektuje požadavek Směrnice sledovat i 

obchody nižší než 15 000 EUR, „které se zdají být spojené“, tedy pokud se lze domnívat, že 

výsledná částka byla rozdrobena do několika nižších transakcí, za účelem obejití požadavku 

identifikace. 

 

V určitých případech je požadováno provedení identifikace vždy, bez ohledu na výši 

obchodu, výjimkou jsou situace, kdy byl klient již dříve identifikován, pak postačí pouze 

ověření totožnosti. Identifikace bez ohledu na výši transakce se vyžaduje např. u podezřelého 

obchodu, při vzniku obchodního vztahu, uzavření smlouvy o účtu, nákupu nebo přijetí 

kulturních památek nebo při výplatě zůstatku zrušeného vkladu z vkladní knížky na 

doručitele.  

 

První identifikace klienta se zásadně provádí „tváří v tvář“ tedy za fyzické přítomnosti 

klienta. U fyzické osoby je vyžadován k ověření identifikačních údajů průkaz totožnosti, u 

právnické osoby doklad o existenci právnické osoby. Identifikována musí být také osoba, 

která jménem právnické osoby jedná. Je-li klient zastoupen na základě plné moci, provádí se 

pouze identifikace zmocněnce, fyzická přítomnost zmocnitele není nutná. Zmocněnec však 

musí jednoznačně určit, za koho jedná a je odpovědný za správnost takového určení.  

                                                      
16 Tvrdý, Jiří: Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a předpisy 

související Komentář, str. 46, CH Beck 2004 
 
17 Zákon č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí 
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U následné identifikace pak postačí ověření totožnosti, způsoby běžně užívanými v rámci 

obchodního styku, např. prostřednictvím podpisového vzoru, PINu, identifikačního klíče nebo 

jiným obdobným způsobem. Povinným osobám je dále uložena povinnost průběžně 

kontrolovat platnost a úplnost identifikačních údajů klienta, resp. údajů získaných při kontrole 

klienta a zaznamenávat jejich změny.  

 

Směrnice vyžaduje, aby v případech, které jsou z hlediska legalizace výnosů z trestné činnosti 

obzvláště rizikové, byla prováděna tzv. „hloubková kontrola klienta“ (customer due 

diligence), která sahá nad rámec základní identifikace. Proto byla do Zákona doplněna 

ustanovení upravující  „kontrolu klienta“ 

 

Povinnost provést kontrolu klienta Zákon ukládá v těchto případech: 

1. U obchodů převyšující hodnotu 15 000 EUR; 

2. Jde-li o podezřelý obchod; 

3. Při vzniku obchodního vztahu; 

4. Při uzavření smlouvy o účtu, vkladu na vkladní knížce nebo vkladním listu nebo 

sjednání jiné formy vkladu; 

5. Při uzavření smlouvy o nájmu bezpečnostní schránky nebo smlouvy o úschově; 

6. Při obchodu s politicky exponovanou osobou; 

 

Za účelem kontroly může povinná osoba informace dále zpracovávat, avšak jakékoli jiné 

využití těchto údajů, by zakládalo odpovědnost za jejich zneužití podle obecně platných 

předpisů.18  Klientům povinných osob ukládá Zákon povinnost součinnosti při kontrole.  

 

Při kontrole klienta povinná osoba zjišťuje: 

1. Informace o účelu povaze obchodu nebo obchodního vztahu; 

2. Skutečného majitele právnické osoby; 

3. Informace potřebné pro provádění průběžného sledování obchodního vztahu včetně 

přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, 

zda uskutečňované obchody jsou v souladu s tím, co povinná osoba ví o klientovi;  

                                                      
18 Důvodová zpráva k návrhu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
 financování terorismu, str. 8 
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4. Původ peněžních prostředků; 

 

Identifikaci klienta může provést také notář, krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, a to pouze na žádost povinné osoby nebo klienta. Žádost nemusí být písemná. 

Smyslem ustanovení je umožnit využívání služeb podrobených identifikaci i osobám, u nichž 

provedení identifikace povinnou osobu brání vážné důvody, takovým důvodem může být 

například omezená mobilita klienta. I u zprostředkované identifikace je ovšem nezbytná 

fyzická přítomnost klienta, resp. fyzické osoby zastupující fyzickou nebo právnickou osobu, 

která se prokáže průkazem totožnosti. Samotná identifikace probíhá formou veřejné listiny o 

ověření existence osoby a jejích identifikačních údajů. Zákon stanoví náležitosti této listiny.  

 

Umožněno je tzv. převzetí identifikace - povinná osoba nemusí identifikaci provádět, pokud 

už jí provedla jiná úvěrová nebo finanční instituce. Může jít i o zahraniční osobu. Výjimku 

z převzetí identifikace stanovuje Zákon u směnáren a subjektů zajišťujících převody nebo 

zasílání  peněz, u těchto osob převzetí identifikace možné není. Převzetí identifikace Zákon 

zakazuje také v případě pochybností o správnosti nebo úplnosti informací. Směrnice stanoví 

odpovědnost povinné osoby, za řádné splnění všech povinností, které s identifikací souvisí. 

Identifikace také nemusí být finanční institucí provedena pokud již byla provedena osobou, 

která jedná jejím jménem a na její účet a je vázána jejími vnitřními předpisy, obdobná 

výjimka platí i pro investiční zprostředkovatele. Nicméně i zde se uplatní odpovědnost 

povinné osoby za provedení identifikačních úkonů v souladu se zákonem. U obchodů se 

zvýšeným rizikem zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti se převzetí identifikace 

nepřipouští.  

 

Povinnost uchovávat informace 

 

Směrnice požaduje, aby členské státy stanovily alespoň pětiletou lhůtu pro uchovávání 

informací. Český zákonodárce byl ještě přísnější a stanovil lhůtu desetiletou v návaznosti na 

promlčecí lhůty závažných trestných činů, které s legalizací výnosů z trestné činnosti často 

souvisejí. Nemělo by tak docházet k situacím, kdy trestný čin ještě není promlčen, ale důležité 

důkazy, které povinné osoby nashromáždily při procesu identifikace a kontroly, jsou již 

v souladu se zákonem skartovány.  
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Zvláštní výjimka je stanovena pro osoby oprávněné k obchodování s použitým zbožím, 

kulturními památkami nebo předměty kulturní hodnoty a pro zprostředkovatele těchto 

obchodů a dále pro zastavárny, zde postačí pouze pětiletá lhůta, jde-li o obchod v hodnotě do 

10 000 EUR. 

 

Není-li výslovně stanovena povinnost uchovávat originál dokumentu, je možná i elektronická 

archivace.  

 

Tímto ustanovením není dotčena povinnost uchovávat údaje podle jiných zákonů, stanovují-li 

delší lhůtu.  

 

Zákon připouští spolupráci povinných osob při uchovávání údajů. Pokud se na obchodu 

s týmž klientem podílí více povinných osob, mohou se dohodnout na tom, že údaje bude 

uchovávat pouze některá z nich. Povinná osoba však musí být schopná informace zajistit bez 

zbytečného odkladu od povinné osoby, u které jsou uloženy.  

 

 

Postup při podezřelém obchodu 

 

Zjistí-li povinná osoba v souvislosti se svou činností podezřelý obchod, oznámí to 

Ministerstvu financí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů. Pokud to 

vyžadují okolnosti případu, povinná osoba oznámí podezřelý obchod neprodleně po zjištění. 

Oznámení se podává přímo Finančně analytickému útvaru. Pětidenní lhůta je hmotněprávní, 

rozhodným okamžikem pro její  naplnění je tedy doručení oznámení FAÚ.  

 

Oznámení musí obsahovat veškeré informace, které má povinná osoba o podezřelém obchodu 

k dispozici, ale neuvádí se jméno konkrétního pracovníka povinné osoby, který podezřelý 

obchod zjistil. Cílem ustanovení je zajistit ochranu zainteresovaných pracovníků povinné 

osoby. Je-li třeba doplnit informace o podezřelém obchodu, obrací se ministerstvo na 

kontaktní osobu nebo osobu, která za povinnou osobu zpracovávala oznámení podezřelého 

obchodu. Údaje o těchto osobách jsou součástí oznámení, pokud nebyly FAÚ nahlášeny již 

dříve.   
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Pokud se oznámení týká majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, není třeba o tom 

činit další oznámení podle zvláštního zákona,19 údaj se uvede do oznámení o podezřelém 

obchodu.  

 

Oznámení je možné podat formou doporučeného dopisu, ústně do protokolu nebo 

elektronicky prostřednictvím prostředků zajišťujících zvláštní ochranu dat – povinné osoby 

mohou využít síť Moneyweb.20 

 

V Zákoně je obsaženo dočasné zajišťovací opatření pro případ, že hrozí nebezpečí 

podstatného ztížení zajištění výnosů z trestné činnosti nebo prostředků určených 

k financování terorismu. V takovém případě může povinná osoba splnit příkaz klienta 

nejdříve po uplynutí 24 hodin od přijetí oznámení podezřelého obchodu Finančně 

analytickým útvarem. Tuto lhůtu může FAÚ dále prodloužit nebo o odložení příkazu klienta 

či zajištění majetku sám rozhodnout.21 

 

Další povinnosti stanovené Zákonem 

 

1. Povinnost vést systém vnitřních zásad 

 

Všechny povinné osoby musí zavést a uplatňovat odpovídající postupy vnitřní kontroly a 

komunikace za účelem plnění povinností stanovených zákonem. Některé povinné osoby 

(zejména finanční a úvěrové instituce) mají navíc povinnost vypracovat písemně systém 

vnitřních zásad, z této povinnosti jsou vyňaty osoby, u kterých by písemné zpracování nebylo 

účelné. 

 

2. Kontaktní osoba 

 

Jde o konkrétního zaměstnance, který byl povinnou osobou určen k plnění oznamovací 

povinnosti a k zajišťování průběžného styku s FAÚ.  O tom, kdo je kontaktní osobou musí 

povinná osoba informovat FAÚ, a to včetně kontaktních údajů této osoby a případných změn.  
                                                      
19 Zákon č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí 
20 Informační systém vytvořený v roce 2005, který umožňuje pracovníkům Finančně analytického útvaru 

rychlou a bezpečnou komunikaci s policejními orgány, povinnými osobami a dalšími institucemi 
spolupracujícími při boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

21  Viz kapitola Finanční analytický útvar 
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3. Školení zaměstnanců 

 

Zákon stanoví povinnost provádět školení zaměstnanců, kteří se při své pracovní činnosti 

mohou setkat s podezřelými obchody. Tuto povinnost je nutné plnit nejméně jedenkrát ročně 

a vždy před zařazením zaměstnance na pozici, kde je možné setkat se s podezřelým 

obchodem. Školit je třeba nejen zaměstnance, ale i osoby které pro povinnou osobu pracují na 

základě jiné než pracovní smlouvy.  

 

4. Informační povinnost 

 

Zahrnuje povinnost sdělit na žádost a ve stanovené lhůtě FAÚ informace potřebné 

k vyšetřování.   

 

Zvláštní ustanovení o některých povinných osobách 

 

1. Úvěrové a finanční instituce 
 

Pro finanční a úvěrové instituce nově platí zákaz korespondenčního vtahu s tzv. shell banks, 

tj. s bankami, které nevyvíjejí žádnou činnost. Toto ustanovení naplňuje jednak požadavek 18 

doporučení FATF a zároveň čl. 13 odst. 9 Směrnice. Shell banks představují velké riziko 

z hlediska „praní špinavých peněz“ a financování terorismu, neboť k těmto aktivitám bývají 

často využívány.22 Při  navazování nového korespondenčního vztahu jsou banky povinné 

hodnotit rizikovost respondenční instituce z hlediska legalizace výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu. K navázání vztahu je nezbytný souhlas statutárního orgánu, respektive 

vedoucího pobočky u zahraniční úvěrové instituce.  

 

Banky jsou povinné opatření, jejichž cílem je zamezit legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu, i ve svých pobočkách a dceřinných společnostech na území států, jichž 

legislativa je mírnější, a to alespoň v rozsahu požadavků práva Evropského společenství.  

 

                                                      
22 Důvodová zpráva k návrhu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu, str. 13 
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Úvěrové a finanční instituce mají povinnost sdělit FAÚ na žádost a v jím stanovené lhůtě, zda 

banka udržuje či v minulosti udržovala obchodní vztah s osobou, na níž se vztahuje povinnost 

identifikace, obdobná informační povinnost vůči orgánům činným v trestním řízení je 

upravena trestním řádem.  

 

2. Auditoři, účetní, soudní exekutoři a daňový poradci 
 

Zákon stanoví výjimku pro tyto profese z důvodů zachování ústavních práv. Auditoři, účetní, 

soudní exekutoři a daňový poradci nemají povinnost ohlašovat informace získané před 

soudním řízením, během něj či po něm, nebo v průběhu zjišťování právního postavení klienta.  

 

Výjimka se však neuplatní, pokud se poradce účastní legalizace výnosů z trestné činnosti 

nebo financování terorismu, nebo poradce ví, že klient vyhledal právní poradenství za tímto 

účelem.23 

 

Pokud se poradce domnívá, že klient žádá o právní poradenství za účelem legalizace výnosů 

z trestné činnosti nebo financování terorismu, učiní oznámení své profesní komoře. Pokud 

oznámení splňuje zákonné požadavky, předá jej komora FAÚ bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 7 kalendářních dnů.  

 

3. Advokáti a notáři 
 

Výjimka z oznamovací a informační povinnosti je stanovena i pro advokáty a notáře 

v případech, kdy poskytují právní poradu, zjišťují právní postavení klienta nebo působí jako 

obhájci nebo zástupci v soudním řízení.  

 

Obdobně je upravena i oznamovací povinnost vůči profesním komorám.  

 

Advokáti, notáři, auditoři, soudní exekutoři a daňový poradci jsou dále vyňati z působnosti 

ustanovení týkajících se správního dozoru. Dozor provádí příslušná profesní komora, která je 

povinna provést na základě písemného podnětu ministerstva kontrolu dodržování povinností 

vyplývajících z tohoto zákona. O výsledcích kontroly písemně informuje ministerstvo.  

                                                      
23  Tamtéž 
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V souladu se Směrnicí je pro auditory, účetní, soudní exekutory, daňové poradce, advokáty a 

notáře odchylně upravena povinnost mlčenlivosti. Členové těchto profesí jsou též povinni 

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se oznámení a šetření podezřelého 

obchodu, úkonů učiněných ministerstvem a plnění informační povinnosti, to však neplatí, 

pokud mají být tyto skutečnosti sděleny klientovi ve snaze odradit ho od zapojení do 

nedovolené činnosti.  

 

Z důvodu garance profesní nezávislosti Zákon výslovně stanoví, že správní delikty advokátů, 

notářů, auditorů, soudních exekutorů a daňových poradců, kterých se dopustí jako povinné 

osoby, jsou projednány podle zvláštních zákonů.24  

 

4. Osoby přijímající hotovost 15 000 EUR nebo vyšší 

 

Zvláštní úprava platí také pro podnikatele, popř. neziskové organizace, pokud se stávají 

povinnou osobou pouze tehdy, pokud přijímají hotovostní platbu 15 000 EUR a vyšší. Cílem 

je usnadnit těmto osobám plnění povinností stanovených zákonem, při současném zachování 

požadavků stanovených Směrnicí. Ustanovení obsahuje taxativní výčet povinností 

stanovených Zákonem, které se na tyto osoby vztahují při obchodech, v jejichž rámci 

přijímají platby 15 000 EUR a vyšší.  

 

5. Provozování peněžních poštovních služeb 

 

Toto ustanovení se v současné době vztahuje pouze na Českou poštu, s.p., v souladu se 

Směrnicí stanoví požadavek bezúhonnosti osob, které se na tomto podnikání účastní. Činnost 

lze provádět pouze na základě osvědčení o způsobilosti, které na žádost vydá Ministerstvo. 

Osvědčení je nutné získat do šesti měsíců od účinnosti zákona.  

                                                      
24   
 Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.  
 Zákon č. 358/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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Správní dozor 

 

Vzhledem k velkému množství povinných osob a jejich specifikům je dozorová pravomoc 

svěřena více subjektům. Dozor nad plněním povinností stanovených v zákoně je svěřen: 

 

1. Ministerstvu - to současně kontroluje, zda nedochází k legalizaci výnosů z trestné činnosti 

nebo financování terorismu povinnými osobami 

2. České národní bance u osob, u nichž vykonává dohled  

3. správním úřadům s působností nad dodržováním zákona o loteriích a jiných podobných 

hrách u držitelů povolení k provozování sázkových her 

4. České obchodní inspekci u osob nad osobami obchodujícími s kulturními památkami, 

bazary a zastavárnami  

 

Ministerstvo a Česká národní banka dále provádějí kontrolu plnění povinnosti vyplývající 

z nařízení ES č. 1781/2006 doprovázet převody peněžních prostředků informacemi o plátci.  

 

Dozorující orgány mají povinnost vzájemně si poskytovat informace důležité pro jejich 

činnost, popř. i další potřebnou součinnost.  

 

Ministerstvu náleží pravomoc dát podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné 

samostatné výdělečné činnosti.  

 

Povinnost mlčenlivosti 

 

Povinným osobám, jejich zaměstnancům a osobám pro ně činným na základě jiné než 

pracovní smlouvy, zaměstnancům ministerstva a dalších dozorčích úřadů je uložena 

povinnost mlčenlivosti, ohledně skutečností, týkajících se oznámení a šetření podezřelého 

obchodu, úkonů učiněných ministerstvem nebo plnění informační povinnosti. Povinnost 

nezaniká ani poté, co příslušná osoba přestala činnost vykonávat.   
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Do styku s těmito informacemi mohou přijít i další osoby, proto se i na ně povinnost 

mlčenlivosti vztahuje. Na tuto povinnost je však třeba je výslovně upozornit.25 

 

Povinnost mlčenlivosti je uložena ve vtahu k třetím osobám, proto nepůjde o porušení této 

povinnosti, je-li informace sdělována v rámci povinné osoby, pokud je takové sdělení 

v souladu s rozdělením kompetencí a organizačními vztahy uvnitř povinné osoby, tak jak by 

mělo být  zpracováno v tzv. „systému vnitřních zásad.26 

 

Odložení splnění příkazu klienta je také úkon provedený v souvislosti s oznámením 

podezřelého obchodu, a i na něj se tudíž povinnost mlčenlivosti vztahuje. Pokud klient žádá 

vysvětlení, z jakého důvodu nebyla transakce provedena a zároveň hrozí, že na povinnou 

osobu podá žalobu na náhradu škody, musí nejdříve povinná osoba vyzvat klienta, aby 

náhradu škody specifikoval. Důvod odložení transakce je možné sdělit až se souhlasem 

Finančního analytického útvaru, kterému povinná osoba doloží, že klient škodu skutečně 

uplatňuje.27 

 

Zákon taxativně vyjmenovává případy, kdy je možné povinnost mlčenlivosti prolomit. 

V uvedených situacích zásadně nelze použít rozšiřující výklad. Je třeba poskytovat pouze ty 

informace, které bezprostředně souvisí s konkrétním řízením s ohledem na účel zákona, tak 

aby nedošlo ke zmaření plnění jeho základních úkolů.28 

 

Mlčenlivost je prolomena vůči orgánům činným v trestním řízení, ale pouze pokud jde o 

vyšetřování trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. 

Pokud se vyšetřování týká jiných trestných činů, FAÚ zásadně nesmí informace sdělovat. 

Výjimka z povinnosti mlčenlivosti se uplatní také vůči specializovaným policejním složkám, 

Finančnímu ředitelství a Generálnímu ředitelství cel, Finančnímu arbitrovi - pokud rozhoduje 

                                                      
25 Důvodová zpráva k návrhu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu, str. 15 
 
26 Tvrdý, Jiří: Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a předpisy 

související Komentář, str. 46, CH Beck 2004 
 
27 Rezková, Marie: Zákon proti praní špinavých peněz s komentářem a příklady, str. 72, Linde 2004 
28 Tvrdý, Jiří – Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a předpisy 

související Komentář, str. 46, CH Beck 2004 
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ve sporu navrhovatele proti povinné osobě, NBÚ, Ministerstvu vnitra a dalším osobám, které 

uvádí zákon.  

 

Nově je povolena vzájemná výměna informací o podaných oznámeních podezřelého obchodu 

mezi podnikatelsky propojenými subjekty a osobami, které se podílí na konkrétní transakci 

určitého klienta.  

 

Povinnosti mlčenlivosti se nelze dovolávat ani v řízení podle zákona o provádění 

mezinárodních sankcí.  

 

Přeshraniční převozy 

 

Osoby vstupující do České republiky z oblastí mimo území Evropských společenství nebo 

vyjíždějí z České republiky do těchto oblastí jsou povinny podat písemné oznámení celnímu 

orgánu při dovozu nebo vývozu hotovosti, cestovních šeků nebo peněžních poukázek 

směnitelných za hotovost, cenných papírů i dalších investičních nástrojů a vysoce hodnotných 

komodit, pokud je jejich hodnota vyšší než 10 000 EUR. Aby se předešlo obcházení 

oznamovací povinnosti, platí i pro poštovní zásilky, jejichž obsahem jsou cenné komodity 

v uvedené výši.  

 

Celní orgány jsou oprávněny: 

 

1. Kontrolovat plnění oznamovací povinnosti; 

2. Zaznamenávat a zpracovávat oznámení, informace o plnění oznamovací povinnosti 

předávají celní orgány FAÚ; 

3. Vydávat rozhodnutí o zajištění věcí, ohledně nichž byla porušena oznamovací 

povinnost, proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání; 

 

Správní delikty 

 

Významným přínosem Zákona je výslovné upravení jednotlivých skutkových podstat 

správních deliktů jakož i konkrétních sankcí, které je možné za tyto delikty uložit. Dříve bylo 

možné sankcionovat jakékoli porušení zákona. Výše byla stanovena odděleně pro fyzické a 
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právnické osoby, ale nikoli pro jednotlivé typy deliktů. Při ukládání pokuty byl dozorčí orgán 

limitován pouze povinností přihlédnout k povaze a závažnosti deliktu a majetkovým 

poměrům toho, komu je pokuta ukládána. Bližší určení sankce obsahovalo pouze ustanovení o 

porušení oznamovací povinnosti a porušení závazku mlčenlivosti.   

 

Nový zákon vypočítává jednotlivé správní delikty, přičemž postihována jsou pouze ta 

porušení zákona, která mohou významně ovlivnit plnění jeho účelu.  

 

S výjimkou porušení mlčenlivosti a neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních 

převozech, jde o porušení, kterých se může dopustit pouze podnikatelský subjekt. Uvedené 

dvě výjimky jsou řešeny jako kombinované ustanovení – v případě porušení fyzickou osobou 

půjde o přestupek, u porušení právnickou osobou o správní delikt.  

 

Výše sankcí u jednotlivých deliktů je stanovena pomocí horní hranice pokuty, která by měla 

být dostatečně vysoká, aby byla citelná i pro povinné subjekty jako jsou velké finanční a 

úvěrové instituce. Při ukládání sankce za konkrétní porušení zákona by mělo být přihlíženo 

k majetkovým poměrům osoby, která se deliktu dopustila.29  Dalším kritériem určujícím pro 

vyměření sankce je závažnost správního deliktu, jeho následky a okolnosti, za nichž byl 

spáchán.  

 

Zákon zná tyto správní delikty: 

 

- Porušení povinnosti mlčenlivosti; 

- Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta; 

- Nesplnění informační povinnosti; 

- Nesplnění oznamovací povinnosti; 

- Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta; 

- Nesplnění povinností k prevenci; 

- Porušení povinností při převodech peněžních prostředků; 

- Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech; 

                                                      
29 Důvodová zpráva k návrhu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu 
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Společná ustanovení o správních deliktech 
 

Kromě peněžité pokuty je možné uložit také propadnutí věci, jestliže náleží pachateli a byla 

užita ke spáchání deliktu nebo správním deliktem získána či nabyta za věc takto získanou. 

Vedle toho lze uvedenou věc zabrat, pokud pachatele deliktu nelze stíhat, věc mu zcela nebo 

zčásti nenáleží, nebo její vlastník není znám. Propadnutí a zabrání věci není možné, je-li 

hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu. Vlastníkem zabraných nebo 

propadlých věcí se stává stát. Propadnutí věci může být uloženo samostatně nebo i současně 

s uloženou pokutou.  

 

Liberačním důvodem je, pokud právnická osoba prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které 

bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Odpovědnost za spáchání 

deliktu zaniká, jestliže správní orgán nezahájil řízení do dvou let ode dne, kdy se o něm 

dozvěděl, objektivní lhůta je stanovena na deset let. Správní delikty v prvním stupni 

projednává zásadně ministerstvo.  

 

Oproti dřívějšímu zákonu dochází ke změně procesního předpisu, podle kterého postupují 

státní orgány při činnostech podle Zákona. Není-li uvedeno jinak použije se správní řád.  

 

Řízení je zásadně neveřejné s ohledem na obchodní a bankovní tajemství. V řízení, které 

provádí Ministerstvo na základě oznámení podezřelého obchodu, se postupuje bez zbytečných 

průtahů. Konkrétní lhůty zákonodárce nestanovil s ohledem na široké spektrum podezřelých 

obchodů.30  

 

Zákon o omezení plateb v hotovosti 
 

Od 1. července 2004 platí v České republice zákon 254/2004 Sb. o omezení plateb 

v hotovosti. Cílem předpisu je dle internetových stránek Ministerstva financí „omezit praní 

špinavých peněz, daňové úniky, zvýšit bezpečnost zúčastněných subjektů a racionalizovat a 

optimalizovat peněžní hotovostní oběh.“  

                                                      
30 Důvodová zpráva k návrhu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu 
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Zákon určuje, kdy fyzické a právnické osoby musí provést platbu bezhotovostně 

prostřednictvím banky nebo pobočky zahraniční banky, popř. spořitelního a úvěrního 

družstva, nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu na účet banky 

(„dále jen peněžní ústav“), a upravuje kontrolu dodržování této povinnosti.  

 

Zakázány jsou platby v hotovosti vyšší než 15 000 EUR mezi dvěma subjekty v jednom 

kalendářním dni. To při současném kurzu koruny představuje částku zhruba 375 000 Kč. 

Vzhledem k tomu, že ode dne přijetí zákona došlo k výraznému posílení koruny vůči EURu, 

poklesl limit pro provádění plateb v korunách zhruba o 100 000 Kč. Vliv na reálnou hodnotu 

obchodu ve výši 15 000 EUR má také nezanedbatelná inflace v posledních čtyřech letech. Je 

tedy otázkou, zda by částka neměla být navýšena, aby subjekty nebyly nuceny používat 

bankovní účty i pro relativně „běžné“ platby.  

 
Zákon definuje co je bezhotovostní platbou - je to platba provedená bezhotovostním 

převodem peněžních prostředků na území České republiky prostřednictvím peněžního ústavu 

v české nebo cizí měně a bezhotovostním převodem peněžních prostředků prostřednictvím 

peněžního ústavu v české nebo cizí měně z území České republiky na území jiného státu. Za 

platbu se naopak nepovažuje vklad peněžních prostředků v hotovosti na vlastní účet nebo na 

cizí účet u peněžního ústavu, a jejich výběr. Za hotovostní platbu se naopak považuje i platba 

prostřednictvím vysoce hodnotných komodit, jako jsou například drahé kameny, zlato apod.  

 

Ze zákazu jsou vyňaty platby daní, cla, poplatků, povinné platby vyplývající 

z pracovněprávních vztahů, platby důchodů, platby v době krizového stavu vyhlášeného podle 

zvláštního právního předpisu, platby pojistného a další.  

 

Dodržování zákona je kontrolováno územními finančními orgány nebo celními orgány. 

Porušení zákona je správním deliktem. Poskytovatel platby může být pokutován za porušení 

povinnosti bezhotovostní platby v rozmezí 10 tis. až 5 mil. Kč. Při ukládání trestu se 

přihlédne k závažnosti a následkům protiprávního jednání. Příjemci platby lze pokutu uložit, 

pokud musel vědět, že jejím uskutečněním došlo k porušení tohoto zákona.  
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Související předpisy 
 

V rámci procesu harmonizace českého práva s právem Evropských společenství byly v roce 

2002  novelou zákona o bankách zrušeny vklady na doručitele, neboť anonymní vkladní 

knížky byly velmi snadno zneužitelné k legalizaci výnosů z trestné činnosti.  Již před tímto 

datem novela občanského zákoníku zamezila zakládání nových anonymních vkladů, což 

vytvořilo nelogickou situaci, kdy stávající vklady na doručitele zůstaly v platnosti a mohly se 

stát předmětem obchodování a následně prostředkem pro legalizaci výnosů z trestné činnosti. 

V roce 2002 tedy došlo k jejich definitivnímu zrušení s tím, že právo vkladatele na výplatu 

zůstatku zrušeného vkladu se promlčí uplynutím 10 let ode dne 31. prosince 2002, nicméně 

od roku 2003 již nejsou tyto vklady úročeny. Zrušení vkladů na doručitele požadoval kromě 

Evropské Unie také Akční výbor proti praní špinavých peněz. Například Maďarsko bylo kvůli 

neplnění tohoto požadavku dokonce na přechodnou dobu zařazeno na černou listinu zemí 

podporujících praní špinavých peněz. V současné době podle údajů České spořitelny zůstává 

na zrušených anonymních vkladech stále částka okolo 3,5 mld. korun. 

 



 42 

Specializované orgány 

 

1. Finanční analytický útvar Ministerstva financí 
 

V současné době se zemích bojujících proti legalizaci výnosů z trestné činnosti vyskytují tři 

typy jednotek: 

 

a/ administrativní (např. Belgie, Francie, Holandsko, USA) 

b/ policejní (např. Slovensko, Německo, Švédsko) 

c/ justiční (např. Dánsko) 

 

Česká republika se rozhodla pro zřízení jednotky administrativního typu v rámci Ministerstva 

financí. Finanční analytický útvar tedy není součástí policie ani zpravodajských služeb. 

Hlavní výhoda tohoto typu jednotek oproti policejním spočívá v jednodušším přístupu 

k bankovním údajům, informacím o cenných papírech i k údajům v oblasti správy daní.  

 

Finančně analytický útvar vznikl v souvislosti s přijetím zákona č. 61/1996 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, který nabyl účinnosti 1. července téhož 

roku. Podrobnější úprava činnosti FAÚ byla obsažena ve vyhlášce Ministerstva financí         

č. 183/1996 Sb. Do té doby byla legalizace výnosů z trestné činnosti zajišťována pouze 

Útvarem pro odhalování korupce a závažné hospodářské kriminality, který ovšem neměl 

žádnou speciální pravomoc vůči finančním institucím.31 

 

Účelem finančně analytického útvaru je zejména: 

 

1.  Přijímat  a analyzovat hlášení od finančních institucí o podezřelých obchodech, v případě 

zjištění skutečností, které odůvodňují trestní stíhání podávat trestní oznámení příslušným 

orgánům činným v trestním řízení; 

 

                                                      
31 Ministerstvo financí: Historie a základní charakteristika boje proti praní špinavých peněz v České 

republice, dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ochrana_ekonom_zajmu_13885.html 
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2. Kontrolní činnost – v této oblasti působí FAÚ jako procesní a metodický orgán a zároveň 

jako orgán státní kontroly; 

 

3. Nezanedbatelnou úlohu hraje FAÚ při harmonizaci českého práva s předpisy Evropské 

Unie, příkladem může být práce na přípravě nového Zákona o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; 

 

4.  Útvaru je svěřena pravomoc v oblasti odhalování financování terorismu, která úzce 

souvisí s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, neboť prostředky, které jsou 

předmětem legalizačních praktik, mohou být později zneužity k financování terorismu; 

 

5.  Mezinárodní spolupráce se realizuje zejména v rámci tzv. Egmotské skupiny, která 

sdružuje finanční zpravodajské jednotky spolupracujících zemí; v současné době má již 

více než 100 členů; FAÚ je členem Egmontské skupiny již od roku 1996 a má dva stálé 

zástupce v pracovních skupinách; 

 

Již od počátku svého působení mohl FAÚ získávat informace od finančních institucí, 

v omezeném množství také od orgánů činných v trestním řízení a orgánů příslušných pro 

správu daní. Zakotvena byla i možnost spolupráce se zahraničními jednotkami s obdobnou 

pravomocí. Jednotlivé novely zákona postupně tyto pravomoci v souladu s evropskými 

předpisy dále rozšiřovaly. V roce 2000 došlo k prolomení mlčenlivosti daňových orgánů vůči 

FAÚ novelou zákona o správě daní a poplatků a novelou zákona o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti bylo rozšířeno oprávnění FAÚ požadovat informace od 

správce daně z celého daňového řízení.  

 

Organizační struktura 

 

V současné době podléhá FAÚ přímo náměstkovi ministra a člení se na tři oddělení. 

Ředitelem odboru je Ing. Karel Korynta.  

 

1. Oddělení Mezinárodní spolupráce, rozbory, sběr a zpracování dat -  oddělení je zodpovědné 

za spolupráci na mezinárodní úrovni, zejména se zahraničními orgány se stejnou věcnou 

příslušností, ale i s mezinárodními organizacemi a Evropskou unií.  Dále koordinuje speciální 
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projekty zaměřené na boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Je 

zodpovědné za zpracování průběžných i výročních zpráv o své činnosti, archivaci dat a 

zabezpečování softwarového a hardwarového vybavení.  

 

2. Oddělení Analytické – vyhodnocuje oznámení o podezřelých obchodech od finančních 

institucí a dalších povinných osob, je oprávněno k šetření těchto obchodů vyžadovat 

informace od dalších orgánů státní zprávy v souladu se zákonem 253/2008 Sb., v případě 

podezření ze spáchání trestného činu podává trestní oznámení orgánům činným v trestním 

řízení. 

 

3. Oddělení Analytické v nebankovním sektoru, právní a kontrolní –  provádí analýzu 

oznámení o podezřelých obchodech pocházejících z nebankovního sektoru. Vypracovává 

legislativní návrhy v oblasti potírání legalizace výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu. Působí jako kontrolní orgán a je oprávněn ukládat pokuty za porušení ustanovení 

zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Zabezpečuje činnosti 

týkající se problematiky mezinárodních sankcí.32 

 

Šetření podezřelých obchodů  

 

Základním úkolem FAÚ je šetření podezřelých obchodů. Za tímto účelem podávají povinné 

osoby FAÚ hlášení o podezřelých obchodech a útvar je také oprávněn sám získávat 

informace, které pak průběžně analyzuje. Údaje může FAÚ požadovat od povinných osob,  

Policie ČR, zpravodajských služeb, celních orgánů a orgánů příslušných pro správu daní. 

Povinnost poskytovat FAÚ informace je uložena i Ministerstvu vnitra.  

 

O získaných údajích vede FAÚ informační systém. Na tyto informace se nevztahuje 

ustanovení zákona o ochraně osobních údajů umožňující dotčeným osobám vyžádat si zprávu 

o údajích, které jsou o nich vedeny.  

 

Jak již bylo zmíněno výše, FAÚ podává na základě výsledků svých šetření trestní oznámení. 

Ministerstvo financí uvádí, že v průběhu let došlo k výraznému nárůstu celkové částky, které 
                                                      
32 Finanční analytický útvar Zpráva o činnosti 1996-2006; dostupné z: 
 http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Zprava_o_cinnosti_1996-2006__CZE_RGB_police_2.0.pdf 
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se trestní oznámení týkají. Pokud FAÚ zjistí skutečnosti významné pro finanční nebo celní 

orgány předává informace jim. Do roku 2006 probíhala spolupráce FAÚ a Útvarem  pro 

odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality, tzv. Finanční policií. Tento 

specializovaný útvar byl však v prosinci 2006 zrušen a jeho působnost přešla na místní a 

věcně příslušné orgány Policie ČR a na útvary s celorepublikovou působností zejména na 

Útvar odhalování korupce a finanční kriminality.33  

 

V rámci prováděného šetření je FAÚ oprávněn rozhodovat o odložení splnění příkazu klienta 

povinnou osobou nebo o zajištění majetku, který je předmětem podezřelého obchodu. Lhůta 

slouží ministerstvu k prošetření podezřelého obchodu a rozhodnutí zda podá či nepodá trestní 

oznámení. Pokud k podání trestního oznámení ve lhůtě nedojde, povinná osoba příkaz klienta 

provede. V opačném případě o zajištění nebo odnětí předmětu podezřelého obchodu 

rozhoduje orgán činný v trestním řízení. Jestliže hrozí  nebezpečí zmaření  nebo podstatné 

ztížení zajištění výnosu z trestné činnosti nebo prostředků určených k financování terorismu, 

může povinná osoba splnit příkaz klienta až po uplynutí 24  hodin od přijetí oznámení o 

podezřelém obchodu ministerstvem. Tuto lhůtu může ministerstvo ještě  prodloužit na 72 

hodin.  

 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 Oznámení o 
podezřelých 
obchodech -

přijato celkem  

1917 1398 1264 1970 3267 3404 3480  2048 

Z bankovní sféry  1565  1046 1023   1789 3040   3163  3239  1883 

 Od jiných 
finančních 
institucí 

 352  352  241  181  227  241  241  165 

Zdroj: Ministerstvo financí 

 

Kontrolní a metodická činnost 

 

                                                      
33  viz kapitola Policejní složky, Ministerstvo vnitra a spolupráce s dalšími orgány, str. 43-45 
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V rámci kontrolní činnosti spolupracuje útvar zejména s Českou národní bankou, která 

provádí bankovní dohled a po zrušení Komise pro cenné papíry v roce 2006 také dohled nad 

trhem s cennými papíry. FAÚ dále posuzuje formou korespondenční kontroly systémy 

vnitřních zásad, které zpracovávají povinné osoby.  

 

Ministerstvo financí (FAÚ) je na základě zákona o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti orgánem správního dozoru nad plněním povinností podle tohoto 

zákona. V rámci této pravomoci může podat podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské či jiné 

samostatně výdělečné činnosti. Oprávnění může využít vůči subjektu, který dlouhodobě nebo 

opakovaně porušuje povinnosti stanovené zákonem - tedy zejména vůči povinným osobám. 

Za určitých okolností je možné vztáhnout ustanovení i na jiné subjekty, např. pokud 

závažným způsobem brání v činnosti FAÚ.34 Příslušný orgán je povinen se takovým 

podnětem zabývat a vyrozumět FAÚ o provedených opatřeních. 

 

Působnost FAÚ jako metodického orgánu spočívá v lektorské činnosti pracovníků FAÚ, která 

je prováděna zejména vůči povinným osobám. Kromě toho FAÚ poskytuje stanoviska 

k výkladu a aplikaci Zákona na vyžádání státním institucím i soukromým osobám - zejména 

z řad povinných osob, popřípadě také široké veřejnosti.35  

 

 

Mezinárodní spolupráce dle Zákona 

 

Zákon upravuje mezinárodní spolupráci v rámci mezinárodních smluv nebo na základě 

zásady vzájemnosti. Spolupráce se realizuje zejména mezi FAÚ a orgány jiných států, 

v jejichž působnosti je boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Kromě toho FAÚ 

spolupracuje s tzv. Kontaktním výborem expertů, který byl zřízen při Evropské komisi  za 

účelem boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Mezinárodní spolupráce probíhá také 

na půdě Rady Evropy, při které byl zřízen Výbor expertů k hodnocení opatření proti praní 

                                                      
34 Tvrdý, Jiří: Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a předpisy 

související Komentář, CH Beck 2004, str. 118 
35

 Výsledky činností Finančního analytického útvaru (FAÚ), dostupné z: 
 http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/analit_cinn_kontr_24938.html?year=PRESENT 
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špinavých peněz, dále s Finančním akčním výborem proti praní peněz, Světovou bankou a 

Mezinárodním měnovým fondem.  

 

Povolování výjimek  

 

Ministerstvo rozhoduje o povolení výjimky ze zařazení mezi povinné osoby v případech, kdy 

je příslušná finanční činnost vykonávána příležitostně nebo ve velmi omezené míře. Výjimka 

může být udělena na žádost při předložení potřebných dokladů a je vázána pouze na konkrétní 

uvedenou činnost. Povinné osoby musí po dobu trvání výjimky umožnit provést kontrolu, zda 

jsou plněny podmínky výjimky a zda nedochází k jejímu zneužívání k legalizaci výnosů 

z trestné činnosti nebo financování terorismu.  

 

2. Policejní složky, Ministerstvo vnitra a spolupráce s dalšími orgány 
 

V roce 1996 byla podepsána Dohoda mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí o 

spolupráci při zajišťování úkolů podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti. O rok později byl k této dohodě podepsán Prováděcí protokol, který 

stanovil SPOK ZHTČ (Služba policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné 

činnosti) jako partnerskou jednotku Finančního analytického útvaru v resortu Ministerstva 

vnitra. Další prováděcí protokol k Dohodě byl podepsán v roce 2004 – obsahoval podrobnější 

rozpracování forem a postupů spolupráce mezi Finančním analytický útvarem a ÚONVDK 

SKPV (Finanční policií) a zahájení konkrétní spolupráce s touto policejní složkou, Finanční 

analytický útvar podával Finanční policii trestní oznámení, v případě podezření ze spáchání 

trestného činu a Finanční policie měla právo požadovat informace od Finančního 

analytického útvaru, pokud probíhalo vyšetřování trestného činu legalizace výnosů z trestné 

činnosti nebo financování terorismu.  

 

Mezirezortní spolupráce v oblasti zamezení „praní špinavých peněz“ pokračovala přijetím 

Rámcové dohody o vzájemné spolupráci při provozování informačních systému v oblasti 

komunikací a výměny dat mezi Bezpečnostní informační službou a Ministerstvem financí 

v roce 1998. 
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V roce 2004 byla vytvořena neformální meziresortní pracovní skupina Clearing House, 

sdružující zástupce z Finančního analytického útvaru, Policie České republiky, Ministerstva 

vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva zahraničních věcí, Nejvyššího státního 

zastupitelství, České národní banky, Komise pro cenné papíry a Bankovní asociace, jejíž 

cílem bylo zajistit jednotné výstupy vůči mezinárodním organizacím a Evropské komisi.   

 

Za účelem jednodušší spolupráce mezi Finanční policií, bankovním sektorem a dalšími 

zainteresovanými státními orgány bylo roku 2005 zřízeno enkryptované spojení 

prostřednictvím informačního systému MoneyWeb.  

 

Jak bylo zmíněno, od roku 2004 existoval v České republice Útvar pro odhalování 

nelegálních výnosů a daňové kriminality, tzv. Finanční policie (dále jen „FIPO“), tento 

specializovaný útvar se zabýval odhalováním a vyšetřováním závažné daňové kriminality, 

bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, zajišťováním těchto výnosů a potíráním 

financování terorismu. Ačkoli útvar zaznamenal za dva roky své existence významné 

úspěchy, jen za rok 2006 zabavil podle oficiální statistiky Ministerstva vnitra výnosy, jejichž 

hodnota se rovnala téměř jedné a půl miliardě korun, byl útvar k 31. prosinci 2006 zrušen. 

Agenda přešla na útvary s celorepublikovou působností (legalizaci výnosů z trestné činnosti 

bude nadále řešit Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality) a krajské policejní 

správy.  

 

Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách na obranu reorganizace uvádí „po 

dokončení dílčí reorganizace ÚOKFK k 1. březnu 2008 se bude na vyhledávání výnosů 

z trestné činnosti podílet stejný počet specialistů jako před tímto datem a naopak bude 

ustoupeno od prostého a méně efektivního administrativního šetření“.36
 Nicméně není zcela 

jasné, kde policie tyto specialisty vezme, když velká část odborníků působících u Finanční 

policie odešla a našla uplatnění v soukromém sektoru. Ze třiceti absolventů zahraničních stáží 

se v současné době věnují pátrání po výnosech z trestné činnosti pouze čtyři.37 

                                                      

36 Stanovisko ÚOKFK k zajišťování výnosů z trestné činnosti ;dostupné z:  

 http://web.mvcr.cz/archiv2008/rs_atlantic/policie/prezidium/protikorupcni/84519.html 
 
37 Zisky zločinců nikdo nehledá. Zvláštní tým končí. (Týden); dostupné z 

http://zimmel.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=38 
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Nejkřiklavějším příkladem je bývalý ředitel finanční policie Vladimír Zimmel, který v červnu 

2008 ukončil na vlastní žádost po více než 20 letech služební poměr u Policie ČR. Vzhledem 

k tomu, že vyhledávání výnosů z trestné činnosti je vysoce odborná činnost, vyžadující kromě 

patřičného vzdělání také rozsáhlé zkušenosti, bude policejním složkám trvat řadu let, než se 

podaří najít náhradu za odborníky, kteří v důsledku reorganizace od Policie odešli. 

Opomenout nelze ani bezpečnostní rizika spojená s přechodem policistů z elitních útvarů do 

soukromého sektoru. Vyskytly se případy, kdy bývalí policisté začali pracovat pro 

organizovaný zločin, který dokáže zúročit a ocenit jejich zkušenosti získané během policejní 

praxe. Ačkoliv reorganizace byla Ministerstvem vnitra zdůvodňována potřebou „zabránit 

přílišnému rozmělňování specializovaných policejních složek, zajistit jejich stabilitu a 

sjednotit jejich management, zlepšit spolupráci policistů na řešení společných případů, 

zjednodušit vytváření společných týmů a tím i urychlit řešení konkrétních případů. 

Reorganizace by zároveň měla vést k zajištění stavu, kdy každá policejní složka se bude 

zabývat otázkou výnosů z trestné činnosti a jejich odčerpáváním.“38  Výsledek je však spíše 

opačný: došlo k rozmělnění specializované policejní jednotky, která měla zkušenosti a 

výsledky v odhalování výnosů z trestné činnosti, což jistě nepovede k větší stabilitě 

policejních složek. Zda se každá policejní složka zabývá otázkou výnosů z trestné činnosti je 

také diskutabilní, specialisté z větší části přešli do civilu nikoli na krajské správy, jak 

ministerstvo plánovalo. Podle oficiálních policejních statistik bylo za rok 2007 zabaveno 

pouhých 712 milionů korun – tedy necelá polovina částky zabavené finanční policií 

v             roce 2006.  

 

                                                      
38 Ministerstvo vnitra: Bezpečnost a prevence, Výnosy z trestné činnosti; dostupné z 
 http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/bezpecnost/vynosy.html 
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Trestně právní aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti 

 

Zatímco zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti má za úkol 

vytvořit systém pro odhalování příjmů z trestné činnosti, trestněprávní úprava zajišťuje postih 

pachatele a konfiskaci výnosů z trestných činů.  

 

„Praní špinavých peněz“ je jednání směřující k legalizaci původu finančních prostředků, tj. 

oddělení výnosů od predikativního trestného činu, s cílem využít je pro osobní spotřebu, 

podnikání či další páchání z trestné činnosti.  

 

 

Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti 
 

Legalizace výnosů z trestné činnosti se dopustí 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 zákonem nebo ten, kdo jinému spáchání takového činu umožní. 

Uvedené jednání je sankcionováno odnětím svobody v trvání až dvě léta nebo peněžitým 

trestem.  

 

Vyšší trestní sazba se vztahuje na pachatele, který uvedený čin spáchá jako člen organizované 

skupiny, nebo získá-li takovým činem značný prospěch. V tomto případě je možné uložit trest 

odnětí svobody v trvání jednoho roku až pěti let. 

 

Spáchá-li tento čin pachatel ve vztahu k věcem pocházejícím z obchodu s omamnými nebo 

psychotropními látkami nebo z jiného zvlášť závažného trestného činu, získá-li prospěch 

velkého rozsahu nebo zneužije-li ke spáchání takového činu svého postavení v zaměstnání 

nebo funkce, je možné uložit trest v rozmezí dvou až osmi let.  

 

Majetkovým prospěchem se rozumí věci i jiný majetkový prospěch. Jedná se o věci, které 

byly získány trestným činem nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno. Věc je definována 
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jako ovladatelný hmotný předmět, který slouží potřebám lidí, včetně finančních prostředků. 

Věc musí být samostatná a individuálně určená.  

 

Objektem trestného činu je zájem na regulérnosti hospodářského života, zejména zájem na 

čistotě finančního a kapitálového trhu. Další objekt lze spatřovat v zájmu na řádném výkonu 

trestní justice.39  

 

Novelou trestního zákona č. 134/2002 byl trestný čin Legalizace výnosů z trestné činnosti 

nově definován. Dřívější úprava umožňovala jen stíhání pachatele následného činu za účast 

na primární trestné činnosti. Za legalizaci výnosů z trestné činnosti bylo možné stíhat pouze 

toho, „kdo jinému umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci získané trestnou činností“. 

Nebylo tedy postihováno tzv. „samopraní“. Tento stav však nebyl v souladu s Evropskou 

Úmluvou o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu. Situaci měla 

vyřešit „Euronovela“ trestního zákona. Právní nauka však stále není jednotná v otázce, zda je 

přípustné stíhat pachatele trestného činu, z něhož výnosy pochází. Někteří autoři se 

domnívají, že legalizace výnosů z trestné činnosti se může dopustit pouze osoba rozdílná od 

pachatele.40 Mají za to že, pokud by byla trestána snaha o zastření nebo podstatné ztížení 

zjištění původu věci nebo jiného majetkového prospěchu získaného trestnou činností, 

docházelo by k nepřímému porušení zásady  „nikdo nesmí být nucen k doznání ke své trestné 

činnosti“.41 Domnívám se, že výše uvedené pojetí není v souladu s mezinárodními úmluvami, 

kterými je Česká republika vázána. Pokud bychom přistoupili na tuto argumentaci, neměla by 

novela z 2002 žádný smysl, neboť legalizaci výnosů z trestné činnosti spáchané jinou osobou 

bylo možné postihovat již podle dřívějšího ustanovení.  

 

V současné době je možné podle ustanovení § 252a Trestního zákona (dále jen „TZ“) stíhat 

pouze úmyslně způsobený trestný čin, na nedbalostní jednání se použije ustanovení § 252 TZ 

o podílnictví. Nový Trestní zákon, který je nyní předložen Poslanecké sněmovně, však zná i 

trestný čin Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. 

 

                                                      
39 Musil, Jan: – Praní peněz a české trestní právo, Trestní Právo, 1997, č. 4, s. 9 
40 např. Jelínek, Jiří a kolektiv – Trestní zákon a trestní řád Poznámkové vydání s judikaturou, 23. 

aktualizované vydání, Linde Praha , s. 294 
41 Trestní zákon s komentářem; dostupné z http://trestni.juristic.cz/489558/clanek/trz 
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V roce 2003 byla experty Mezinárodního měnového fondu (dále jen „MMF“) a Světové 

banky (dále jen „SB“) zpracována podrobná zpráva42  hodnotící legislativu v oblasti „praní 

špinavých peněz“ a financování terorismu a také stávající systém proti „praní peněz“ u 

finančních institucí. Předmětem námitek byla skutečnost, že skutková podstata trestného činu 

podle § 252a není zcela v souladu s pojetím „praní špinavých peněz“ stanoveným Vídeňskou, 

Štrasburskou a Palermskou úmluvou. Český Trestní zákon vyžaduje důkaz o úmyslu „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“. 

Uvedené smlouvy vyžadují, aby bylo trestáno i „nabytí, držení nebo užívání majetku, 

s vědomím, že majetek pochází z trestné činnosti, tento požadavek není v § 252a zcela pokryt. 

Skutková podstata trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti je v pojetí Trestního 

zákona užší, než vyžadují mezinárodní smlouvy. Navíc požadavek prokázat „cíl vzbudit 

zdání, že taková věc nebo prospěch byly nabyt v souladu se zákonem“ stanoví pro stíhání 

vyšší důkazní břemeno, než je požadováno úmluvami. Výše zmíněné námitky expertů 

Světové banky a Mezinárodního měnového fondu nereflektuje ani návrh nového Trestního 

zákona. Nabytí, držení nebo užívání majetku, s vědomím, že tento majetek pochází z trestné 

činnosti je však možné stíhat na základě § 251 nebo § 252.43 Hodnotící mise také doporučila 

urychlené zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, která umožňuje efektivnější 

stíhání legalizace výnosů z trestné činnosti.  

 

Další oblastí, která byla hodnocena kriticky, je výše trestní sazby stanovená trestním zákonem 

za legalizaci výnosů z trestné činnosti. České republice bylo vytýkáno, že tresty za legalizaci 

výnosů z trestné činnosti jsou nižší, než požadují mezinárodně přijímané standardy. Vyšší 

sazby by měl přinést v současné době schvalovaný, nový Trestní zákon. Je však otázka, zda 

soudy možnost uložení vyšších trestů v praxi využijí. Ze statistiky Ministerstva spravedlnosti 

(viz níže) vyplývá, že od roku 2002 byla za legalizací výnosů z trestné činnosti 

k nepodmíněnému trestu odsouzena pouze jedena osoba. Vzhledem k tomu, že prokázat 

pachateli legalizaci výnosů z trestné činnosti není jednoduché, často dochází k odsouzení 

pouze za predikativní trestnou činnost, popř. k odsouzení za trestný čin podílnictví.  

 

 

                                                      
42 Podrobná hodnotící zpráva o boji proti praní peněz a financování terorismu; dostupné z 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Report_cz.pdf 
43 viz kapitola Podílnictví 
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Trestní statistika soudů 

Legalizace výnosů z trestné činnosti 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

Trestné činy celkem 0 0 4 0 7 8 5 

Odsouzené osoby 0 0 4 0 3 5 4 

Nepodmíněný trest 0 0 0 0 0 0 1 

Podmíněný trest 0 0 3 0 2 3 3 

Zákaz činnosti  0 0 0 0 0 0 0 

Peněžitý trest  0 0 1 0 0 2 0 

Obecně prospěšné práce 0 0 0 0 1 0 0 

Trestní opatření 0 0 0 0 0 0 0 

Zproštěno 0 0 0 0 1 2 5 

Zastaveno 0 5 0 0 0 1 0 

Z toho amnestie 0 5 0 0 0 0 0 

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti 

 

 

Podílnictví  
 

Podle § 251 TZ může být ten, kdo ukryje, na sebe nebo jiného převede anebo užívá věc, která 

byla získána trestným činem spáchaným jinou osobou nebo to, co za takovou věc bylo 

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

 

Získá-li pachatel takovým činem značný prospěch, zvyšuje se trestní sazba na jeden rok až pět 

let. Propadnutím majetku nebo odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel 

potrestán, získá-li činem prospěch velkého rozsahu.  

 

Trestní zákon zná také podílnictví jako nedbalostní trestný čin - § 252 TZ. Na rozdíl od 

úmyslného trestného činu se vyžaduje ukrytí nebo převedení věci větší hodnoty. Pachatel si 
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může uvědomit podezřelý původ věci například podle okolností a prostředí, ve kterém mu je 

věc nabízena, podle ceny za kterou mu je věc nabízena, podle osoby, která věc nabízí apod.44 

 

Podílnictví je zvláštní forma trestné součinnosti, jednání podílníka je závislé na jednání 

hlavního pachatele.45 Nikdo se nemůže stát podílníkem, jestliže tu neexistuje jiná osoba, která 

předmětnou věc trestným činem získala. Trestnost pachatele podílnictví je závislá na 

trestnosti hlavního pachatele. Trestného činu podílnictví se tedy může dopustit pouze osoba 

odlišná od pachatele.46 

 

Odčerpání majetku pachatelů organizovaného zločinu  
 

Cílem zločineckých uskupení je dosažení maximálního zisku při vynaložení minimálních 

nákladů. Majetek je cílem a zároveň i nástrojem k páchání trestné činnosti, jeho odčerpání je 

zásadním předpokladem pro destabilizaci organizovaného zločinu. Kromě odčerpání výnosů 

z trestné činnosti je vhodné využít i dalších sankčních opatření, které postihnou pachatelův 

legálně získaný majetek. Tato opatření se mohou uplatnit také v případě, že se nepodaří 

prokázat nelegální původ výnosů. 

 

Platná právní úprava umožňuje zasáhnout do legálního majetku pachatele třemi způsoby: 

 

1. Trest propadnutí majetku nebo jeho části lze uložit, pokud je v konkrétním případě zároveň 

ukládán výjimečný trest nebo nepodmíněný trest odnětí svobody za závažný úmyslný trestný 

čin, jímž pachatel získal nebo se snažil získat majetkový prospěch a dále jej lze uložit za 

vyjmenované trestné činy, u nichž to dovoluje zvláštní část Trestního zákona. Domnívám se, 

že stávající právní úprava není zcela vyhovující, neboť restriktivní podmínky pro uložení 

trestu propadnutí majetku výrazně zužují okruh případů, kdy může být uložen. Vhodnější by 

bylo umožnit uložit trest propadnutí majetku vždy, pokud se pachatel trestným činem 

obohatil, resp. měl v úmyslu se jím obohatit.  

 

                                                      
44 Jelínek, Jiří a kolektiv : Trestní zákon a trestní řád Poznámkové vydání s judikaturou, 23. aktualizované 

vydání, Linde Praha 2005, s. 293 
45 Nett, Alexander: Praní špinavých peněz, Brno: Masarykova univerzita 1993, s. 23 
46 Jelínek, Jiří a kolektiv: Trestní zákon a trestní řád Poznámkové vydání s judikaturou, 23. aktualizované 

vydání, Linde Praha , s. 292 
 



 55 

2. Peněžitý trest – může být uložen v rozmezí 2 000 až 5 000 000 korun, jestliže pachatel 

úmyslnou trestnou činností získal nebo se snažil získat majetkový prospěch. Bez splnění 

těchto podmínek může soud uložit peněžitý trest pouze v případě, že to Trestní zákon ve 

zvláštní části umožňuje, nebo jej ukládá za trestný čin, u něhož horní hranice trestní sazby 

odnětí svobody nepřevyšuje tři léta, a vzhledem k povaze spáchaného trestného činu a 

možnosti nápravy pachatele trest odnětí svobody současně neukládá. U tohoto trestu si 

pachatel de facto může vybrat, zda peněžitý trest zaplatí nebo vykoná náhradní trest odnětí 

svobody, který může být uložen v maximální výši dvou let.  

 

3. Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty – připadá v úvahu pouze v případě, kdy 

pachateli věc nebo jiná majetková hodnota náleží a jestliže se prokáže zákonem definovaný 

vtah mezi majetkovou hodnotou a trestnou činností, za těchto okolností je uložení trestu 

propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty obligatorní.  

 

Mezi hlavní nedostatky současné právní úpravy komplikující odčerpání majetku zločineckých 

struktur patří: 

 

- fakultativnost ukládání trestů propadnutí majetku nebo propadnutí věci, zabrání 

výnosů z trestné činnosti by mělo být obligatorním následkem trestného činu, kterým 

někdo získal majetkový prospěch  

- prakticky nelze postihnout pachatele, který svůj majetek účelově převede na třetí 

osobu,  např. osobu blízkou nebo právnickou osobu 

- neexistence povinnosti odsouzeného prokázat původ majetku  

- nemožnost postihnout majetek bez prokázaného původu  

- neexistence trestní odpovědnosti právnických osob, která způsobuje nemožnost 

konfiskovat majetek právnických osob podílejících se na organizovaném zločinu. 
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Mezinárodní úprava proti „praní špinavých peněz“  

 

Basilejské principy 

 

Dokument byl přijat v roce 1988 na půdě Stálého výboru bankovního dohledu.47 Není právně 

závazný, má povahu doporučení. Některá ustanovení se stala závaznými na základě 

mezibankovních dohod a vnitrostátních předpisů, které se na Basilejské principy odvolávají. 

Principy stanovují základní teze pro boj se špinavými penězi za účelem zabránění zneužití 

bankovního systému pro legalizaci výnosů z trestné činnosti.   

 

Basilejské principy upravují 4 oblasti: 

 

1. Identifikace klienta 

Banky musí projevit snahu odhalit skutečnou identitu svého klienta. Měly by odmítnout 

provedení bankovní operace pokud klient neposkytne dostatečnou součinnost 

k identifikaci.  

 

2. Soulad s právem 

Zákony upravující oblast bankovnictví musí být respektovány. Je-li důvodné podezření, že 

klientem požadovaná transakce je jakkoliv spojena s legalizací výnosů z trestné činnosti, 

banky musí odmítnout svojí účast. 

 

3. Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení 

Bankovní ústavy musí plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. V tomto 

směru dochází k prolomení mlčenlivosti ohledně dat klientů banky. Banka má přijmout 

nutná opatření, která poskytuje lokální právní řád, např. přerušení vztahu s klientem, 

zmrazení účtu, odmítnout pomoc atd. 

 

4. Dodržování principů 

                                                      
47 „Committee on Banking regulation and supervision Practice“, pozdější basilejský výbor pro bankovní 

dohled  
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Banky mají přijmout opatření v souladu s principy, zajistit dostatečnou informovanost 

svých zaměstnanců v tomto směru a  zajistit dohled nad jejich dodržováním.  

 

 

Akční finanční výbor proti praní špinavých peněz (FATF)48 

 

Výbor byl založen v roce 1989 na summitu G7 konaném v Paříži, je zaměřen na potírání 

zneužití finančního systému kriminálními živly. Jde o mezivládní orgán, jehož cílem je rozvoj 

opatření pro boj s „praním peněz“ a terorismem na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Je fórem 

pro vytváření politik, jež mají být následně promítnuty do legislativy příslušných států. 

V současné době má 28 členů, o členství usiluje i Česká republika. V rámci své činnosti 

FATF monitoruje nové techniky a trendy v „praní špinavých peněz“, posuzuje opatření, která 

byla přijata na národní i mezinárodní úrovni a přijímá opatření proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti. Roku 1990 byl představen dokument obsahující Čtyřicet doporučení. 

Stanovuje základní principy boje proti špinavým penězům, které mají být převzaty do 

vnitrostátních právních úprav. Doporučení  mají pouze rámcový charakter, to znamená, že 

způsob dosažení jejich účelu je ponechán na státech samotných v závislosti na jejich ústavním 

zřízení a lokálních okolnostech. Ačkoliv dokument není právně závazný, je široce 

respektován i nečlenskými státy. Aplikaci jednotlivých institutů obsažených v doporučení 

mají usnadnit tzv. Výkladové poznámky přijaté FATF. 

 

Z hlediska obsahu lze roztřídit Doporučení do několika segmentů: 

 

1.  Zakotvení v právním systému 

 

Vymezení skutkové podstaty trestného činu “ praní peněz“ (doporučení 1 a 2) 

Státy by měly „praní peněz“ označit za nezákonné na podkladě mezinárodních úmluv.49 Toto 

jednání by mělo být skutkovou podstatou trestného činu. Doporučení vymezuje odlišná pojetí. 

Určujícím hlediskem může být buď povaha trestných činů, jež má vazbu na legalizaci výnosů 

z trestné činnosti (tzv. predikativní trestné činy), nebo závažnost určitých trestných činů, 

                                                      
48  The Financial Action Task Force 
49  Úmluva OSN o nezákonném obchodování s narkotiky a psychotropními látkami z roku 1988 (Vídeňská 

úmluva) a Úmluvy OSN o mezinárodním organizovaném zločinu z roku 2000 (Palermská úmluva).  
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případně výše trestní sazby (tzv. prahový přístup). Tato hlediska mohou být uplatněny i ve 

vzájemné kombinaci. Doporučení počítá s uplatněním trestněprávní zásady univerzality,50 

která umožňuje rozšíření trestnosti i na jednání, k nimž došlo v zahraničí, pokud je tam toto 

jednání považováno za trestný čin.  

Státy mají zajistit občanskoprávní a správněprávní odpovědnost, případně i trestněprávní 

odpovědnost právnických osob.  

 

Předběžná opatření a propadnutí (doporučení 3) 

Státy by měly legislativně umožnit provedení předběžných opatření (zmrazení, zabavení, 

zabránění převodů či zbavení se jmění, jež má být předmětem legalizace). Doporučení 

upozorňuje na možnost propadnutí výnosů z trestné činnosti i bez pravomocného odsouzení 

v trestní věci. Státy by také měly zvážit otočení důkazního břemene, tzn. že zákonný původ 

majetku musí prokazovat osoba, proti níž je vedeno trestní řízení. Český právní řád nezná 

institut propadnutí výnosů bez pravomocného odsouzení, ani obrácení důkazního břemene. 

 

2.  Opatření finančních a nefinančních institucí ohledně „praní špinavých peněz“ a 

financování terorismu 

 

Prověřování klientů (due diligence) a archivace dat  

Finanční instituce nemají vést účty fiktivních či anonymních subjektů. Své klienty musí při 

poskytování vyjmenovaných finančních služeb51 řádně identifikovat a prověřit pravdivost 

identifikačních dat.   

U politicky exponovaných osob by měl být prováděno důslednější prověřování (např. 

zjišťování zdrojů majetku a peněz, zesílený monitoring obchodního vztahu s klientem etc.) 

Finanční instituce by měly věnovat zvýšenou pozornost novým formám legalizace výnosů 

z trestné činnosti. 

Principy vztahující se na finanční instituce se aplikují i na osoby podnikající v některých 

vyjmenovaných oblastech: kasina, realitní agenty, obchodníky se vzácnými kovy a drahými 

kameny, právníky a notáře (pokud provádějí transakce v oblasti realit, správu cenných papírů, 

bankovních účtů atd.) 

                                                      
50 V našem právu je tento aspekt rozveden v § 20 a násl. trestního zákona. K ní blíže Jelínek a kolektiv: 

Trestní právo hmotné, Obecná část, Zvláštní část, Linde Praha, 2005, str. 57. 
51 Např. když transakce přesahuje stanovený limit, při podezření na „praní peněz“, financování terorismu 

či pochybách o hodnověrnosti identifikačních dat. 
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Oznamování podezřelých obchodů a dodržování vnitřních zásad (doporučení 13-16) 

Členské státy by měly finančním institucím stanovit právní povinnost ohlásit podezření, že 

zdrojem prostředků klienta je trestná činnost či jsou určené k financování terorismu. O tomto 

podání by měla finanční instituce zachovávat zákonnou mlčenlivost. Naopak oznámení 

podezření nemá být kvalifikováno jako porušení mlčenlivosti ke klientům.  

Finanční instituce mají vypracovat programy boje proti „praní peněz“ a financování 

terorismu. 

Tyto požadavky doporučení navrhuje rozšířit i na některé ostatní profese. 

 

Ostatní (legislativní) opatření pro zamezení „praní peněz“ a financování terorismu 

Plnění povinností uložených doporučeními (viz výše) má být vynucováno dostatečně 

efektivními a odrazujícími správními a trestními sankcemi. Státy nesmí tolerovat existenci 

tzv. Shell banks.  

 

Opatření vzhledem k zemím, které nedodržují doporučení FATF  

Finanční instituce a další povinné subjekty by měly věnovat zvýšenou pozornost 

kontraktačním vztahům s partnery ze zemí nedodržujících doporučení FATF. 

Finanční instituce by měly zajistit aplikaci doporučení i na dceřiné společnosti a pobočky 

sídlící v zahraničí. 

 

Regulatorní opatření a dohled 

Aplikace doporučení vnitrostátními subjekty by měla být dozorována státními orgány. 

Vybrané typy subjektů (kasina atd.) by měly podléhat regulaci.  

 

3.  Institucionální opatření 

 

Kompetentní orgány, pravomoci a zdroje 

Státy by měly zřídit finanční zpravodajskou jednotku s celostátní působností, která bude 

prověřovat informace týkající se podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti. Dále 

doporučení upravují procesní oprávnění kompetentních orgánů při vyšetřování (přístup ke 
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spisům, uplatnění operativně pátracích prostředků,52 a prostředků k zajištění a opatření 

věcí).53  

 

Transparentnost subjektů 

Legalizace výnosů z trestné činnosti skrze právnické osoby by mělo být znesnadněno 

požadavky na větší transparentnost těchto subjektů. Tomu má napomoci dostupnost informací 

o společnících a ovládajících osobách těchto subjektů. Informace by měly být dostupné jak 

kompetentním státním orgánům, jež provádějí monitoring „praní peněz“, tak finančním 

institucím.  

 

4.  Mezinárodní spolupráce (doporučení 35) 

Je zdůrazněna potřeba přistoupit k rámci vytyčenému mezinárodními úmluvami. 

 

Vzájemná pomoc při vydávání 

Doporučení stanovují obecný rámec vzájemné mezistátní spolupráce. Týká se hlavně 

dožádání při provádění procesních úkonů v rámci právní pomoci. Obsažena je výzva k 

poskytování právní pomoci v maximální možné míře bez ohledu na absenci dvojí trestnosti. 

Tam, kde je dvojí trestnost podmínkou, se má považovat za splněnou, i když strany 

nekvalifikují dané jednání pod identickou skutkovou podstatu.  

„Praní peněz“ by státy měly kvalifikovat jako extradiční trestný čin.  

 

Další formy spolupráce 

Je zdůrazněna potřeba relativizovat omezení mezinárodní spolupráce. Nemá docházet k 

odmítání dožádání pouze s poukazem na fiskální povahu dotčené trestné činnosti, zákonem 

stanovenou mlčenlivost či důvěrnost dat. Kompetentní orgány by měly z pověření 

zahraničních dožadujících institucí provádět pátrání. 

 

5.  Hodnocení států 

 

                                                      
52  Sledování zásilky, použití agenta etc.  
53  Např. vydání a odnětí věci, domovní prohlídka, zajištění peněžních prostředků na účtu banky  
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FATF průběžně monitoruje pokroky svých členů týkající se zavádění nutných opatření a 

hodnotí je ve vztahu k rozvoji metod legalizace výnosů z trestné činnosti. Jsou uplatňovány 

dvě základní metody monitoringu: 

 

Vlastní sebehodnocení samotných států 

Každá z členských zemí poskytne informace o aktuálním rozsahu implementace Čtyřiceti 

doporučení a Devíti speciálních doporučení.54 Takto poskytnuté informace jsou následně 

zhodnoceny a poskytují základ pro analýzu rozsahu implementace jak v jednotlivých 

členských státech, tak ve skupině členských zemí jako celku.55 

 

Program vzájemných hodnocení56 

Procedura je založena na principu vzájemných inspekcí a je hlavním pilířem práce FATF. 

Každá členská země je prověřena skupinou 3-4 vybraných odborníků vyslaných vládou jiného 

členského státu a sekretariátem FATF.57 Cílem inspekce je sestavit zprávu, jež (podobně jako 

metoda sebehodnocení pod bodem 1) shrne rozsah a dosažený pokrok implementace Čtyřiceti 

doporučení.58 Ve zprávě jsou zdůrazněny oblasti, v nichž daná země nedosahuje 

předpokládaných standardů.  Zprávy jsou následně diskutovány na plénu FATF. Případné 

sankce pro stát, který z daných hodnocení vyjde jako nevyhovující, jsou spíše formálního 

charakteru. Nicméně vzhledem k mezinárodnímu významu FATF, negativní hodnocení 

vytváří tlak na vládu daného státu.  

 

Po teroristickém útoku na Newyorské Obchodní centrum (11. září 2001) došlo k přijetí Osmi 

zvláštních doporučení týkajících se financování terorismu, která mají v kombinaci 

s původními Doporučeními vytvářet rámec pro boj proti financování terorismu. Obsahem 

těchto doporučení je zejména zavedení skutkové podstaty trestného činu financování 

terorismu do vnitrostátních právních řádů, zmrazování a konfiskace majetku teroristů, 

oznamování podezřelých obchodů souvisejících s terorismem, kontrola převodů peněz a 

                                                      
54 Zhodnocení probíhá zodpovězením standardizovaného dotazníku. 
55 Monitoring the Implementation of the Forty Recommendations; dostupné z:  
 http://www.fatf-gafi.org/document/60/0,3343,en_32250379_32236920_34039228_1_1_1_1,00.html 
56 blíže viz Mutual Evaluations Programme, dostupné z:   
 http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236982_1_1_1_1_1,00.html 
57 Inspekce trvá asi dva týdny, je založena na osobních jednáních se zástupci vlády a soukromého sektoru 

daného státu. Inspekce se řídí předem danými instrukcemi  - Handbook for Countries and Assessors; 
dostupné z: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/3/26/36254892.pdf 

58 Odkazy na publikované zprávy jsou dostupné na internetu, dostupné z: http://www.fatf-
gafi.org/dataoecd/23/28/41594298.pdf 
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identifikace účastníků těchto převodů, zabránění zneužití neziskových organizací 

k financování terorismu. Poslední Doporučení bylo přijato v roce 2005, obsahuje úpravu 

přeshraničních převozů hotovosti.  

 

Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami59 

 

Úmluva vychází z předpokladu, že výroba a distribuce drog je úzce spojena s potřebou 

legalizovat výnosy, které z této protiprávní činnosti plynou. Dokument je zaměřen na boj 

proti nedovolenému obchodu s těmito látkami, jež má mezinárodní rozměr. Ukládá smluvním 

státům povinnost kvalifikovat určitá jednání jako trestné činy. V kontextu legalizace výnosů 

z trestné činnosti je významné zejména ustanovení týkající se přeměny a převodu majetku, jež 

má svůj původ ve výrobě a distribuci drog.60  

 

Štrasburská úmluva 

 

Úmluva o praní, sledování, zabavení a propadnutí příjmů z trestné činnosti byla přijata na 

půdě Rady Evropy ve Štrasburku v listopadu 1990. Česká republika k úmluvě přistoupila v 

prosinci 1995, v platnost vstoupila v březnu 1997. Úmluva navazuje na předchozí Úmluvu 

OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami. Na rozdíl od 

Úmluvy OSN pod pojmem výnos rozumí všechny ekonomické výhody pocházející 

z jakéhokoliv trestného činu, tedy nejen výnosy spojené s obchodem s drogami. Tato výhoda 

může spočívat ve veškerém majetku, jakéhokoliv charakteru – může jít o majetek hmotný i 

nehmotný, movitý, nemovitost, nebo také právní dokument nebo nástroj prokazující 

oprávnění nebo zájem na takovém majetku. 

 

Cílem úmluvy je usnadnit mezinárodní spolupráci a vzájemnou pomoc při vyšetřování, 

sledování a konfiskaci prostředků plynoucích z trestné činnosti a dosáhnout v signatářských 
                                                      
59 Tehdejší Československo přistoupilo k úmluvě 7. prosince 1989 (New York). Úmluva je v našem 

právním řádu platná od 2.9. 1991 prostřednictvím sdělení federálního ministerstva zahraničí č. 462/1991 
Sb. 

60  Viz čl. 3, bod 1, písmeno b), odst. 1) :“ přeměna  nebo  převod majetku, pokud je známo, že tento 
majetek byl získán  v  důsledku  jakéhokoliv  trestného  činu  nebo trestných činů, označených  jako  
takové  v souladu s pododstavcem (a) tohoto odstavce (obecně výroba a distribuce), případně  v  
důsledku  účasti na trestném činu nebo trestných činech za  účelem  ukrytí nebo zatajení nedovoleného 
zdroje příjmů, nebo za účelem poskytnutí  pomoci  kterékoliv  osobě  zúčastněné na spáchání trestného   
činu  nebo  trestných  činů, aby se mohla vyhnout odpovědnosti za svoje  činy;“ 
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státech obdobného stupně účinnosti právních opatření i přes absenci jednotné vnitřní 

harmonizace právní úpravy.  

 

Úmluva se vztahuje pouze na činy spáchané úmyslně. Signatářské státy jsou povinny přijmout 

legislativní a jiná opatření nezbytná k označení následujícího jednání jako trestného činu. 

 

Tato jednání mohou spočívat v: 

1.   Přeměně nebo převodu majetku, o  němž pachatel ví, že je výnosem z trestné 

činnosti, a to za účelem zatajení nebo zakrytí nedovoleného původu majetku nebo 

pomoci jakékoli osobě, která je zapojena do spáchání předmětného trestného činu; 

2.  Zatajování nebo zakrývání povahy, původu, umístění, nakládání, pohybu nebo 

skutečného vlastnictví majetku nebo práv s ním souvisejících, o nichž pachatel ví, že 

vytvářejí výnosy – s výhradou ústavních zásad a základních pojmů právního systému 

smluvní strany; 

3. Nabytí, držení nebo užívání majetku, o němž ten, kdo jej nabývá, drží nebo používá, ví 

v okamžiku, kdy jej dostává, že jde o výnos z trestného činu; 

4. Účasti na některém z trestných činů vyjmenovaných v ustanovení Úmluvy a sdružení, 

spolčení, pokusu, návodu, usnadnění a rad ve vztahu k těmto trestným činům; 

 

 

Státy dále mají zajistit zpřístupnění bankovních a finanční záznamů pro příslušné orgány 

činné v trestním řízení a právně zakotvit nemožnost dovolávat se bankovního tajemství, 

pokud je jeho prolomení ve prospěch vyšetřování. Úmluva obsahuje také úpravu předběžných 

opatření – možnost zmrazit bankovní účet, popř. obstavit majetek s cílem zabránit jeho 

zcizení. Tato omezení je třeba kompenzovat zákonnými ochrannými prostředky pro osoby, na 

něž budou aplikována.  

 

Mezinárodní spolupráce je založena na přijetí opatření, která umožní vyhovět žádostem 

z jiných smluvních států o konfiskaci výnosů z trestné činnosti a pomoc při vyšetřování. 

Může spočívat zejména v provádění dožádání, předávání informací o vyšetřování a provádění 

prozatímních opatření. Dožádání je možné odmítnout pouze z taxativně vymezených důvodů 

(např. rozpor se základními zásadami právního řádu dožádaného státu, bagatelnost případu, 

politická povaha dotčeného trestného činu, nebo rozpor se zásadou ne bis in idem). Obdobně 
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jsou vymezeny i důvody, pro něž je možné odmítnout konfiskaci. Spolupráce však nemůže 

být odmítnuta na základě toho, že se smluvní strana dovolává bankovního tajemství.  

 

Neapolská politická deklarace a Celosvětový akční plán proti organizovanému a 
transnacionálnímu zločinu 

 
V roce 1994 byla v Neapoli uspořádána konference ministrů jednotlivých zemí týkající se 

boje proti organizovanému a mezinárodnímu zločinu. Výsledkem jednání, která proběhla ve 

dnech 21.-23. listopadu byly dva dokumenty - Neapolská politická deklarace a Celosvětový 

akční plán proti organizovanému a transnacionálnímu zločinu.  

 

Jejich účelem je posílit akceschopnost států, OSN a dalších zainteresovaných organizací 

v boji proti organizovanému zločinu a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Tohoto cíle má být 

dosaženo pomocí sbližování vnitrostátních úprav v oblasti potírání organizovaného zločinu, 

zejména procesních předpisů týkajících se trestního řízení a procesních instrumentů, které 

mají k dispozici orgány činné v trestním řízení. Zdůrazněna je nezadatelnost lidských práv a 

svobod při boji proti organizovanému zločinu. 

 

Světový akční plán byl přijat v úzké souvislosti s Neapolskou deklarací, obsahuje konkrétní 

doporučení pro boj s organizovaným zločinem. Mezinárodní společenství má v boji proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti postupovat společně na základě koordinované strategie 

založené na zmenšování ekonomické moci zločineckých organizací. 

 

Státy jsou vyzývány k  uzákonění skutkové podstaty trestného činu účasti na zločinecké 

organizaci a zavedení trestní odpovědnost právnických osob. Kromě toho je doporučováno 

přijmout opatření podporující spolupráci členů organizovaného zločinu s orgány činnými 

v trestním řízení, jako jsou programy na ochranu svědků nebo snížení trestu pro 

spolupracujícího člena zločinecké organizace.  

 

Důraz je kladen na transparentnost právnických osob, je zopakována potřeba identifikace 

společníků v těchto entitách a jejich vlivu na řízení. V návaznosti na předchozí mezinárodní 

dokumenty je zopakována potřeba umožnit na vnitrostátní úrovni konfiskaci a zabavení 

nelegálních výnosů, zakotvení sankce propadnutí majetku a možnost obstavit finanční 
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prostředky na bankovních kontech. Je zdůrazněna omezitelnost bankovního tajemství a 

potřeba řádné identifikace klientů finančních ústavů. Tyto kroky mají přispět k efektivnímu 

monitorování podezřelých bankovních transakcí. Deklarována je důležitost poskytnutí záruk 

proti korupci, zastrašování a násilí. 

 

Na Neapolskou konferenci navázal IX. Kongres OSN o prevenci zločinnosti a zacházení 

s pachateli v roce 1995 a jednání Komise OSN pro prevenci kriminality a trestní justice v roce 

1996 ve Vídni. Komise hodnotila realizaci závěrů neapolské konference a přijala doplňující 

dokument „Praktické uplatňování Neapolské politické deklarace a Celosvětového akčního 

plánu“.  

 

Varšavská úmluva 
 

Úmluva o praní špinavých peněz, pátrání, zabavení a konfiskaci příjmů plynoucích ze zločinu 

a o financování terorismu61 byla uzavřena v květnu 2005 na půdě Rady Evropy. V platnost 

vstoupila 1. května 2008. Vzhledem k místu jejího sjednání vešla ve známost jako tzv. 

Varšavská úmluva.  

 

Dokument v sobě spojuje dva aspekty, které jsou v praxi často úzce propojeny – „praní 

špinavých peněz“ a financování terorismu. Struktura i obsah dokumentu úzce navazuje na 

předchozí Štrasburskou úmluvu, kterou Varšavská úmluva v určitých aspektech doplňuje a 

rozšiřuje. Cílem této modifikace je zohlednit financování terorismu skrze jinak legální 

aktivity. Dokument odkazuje na standardy FATF. Úmluva zdůrazňuje, že rychlý přístup k 

informacím o finančních operacích zločineckých a teroristických organizací je klíčový v boji 

proti nim. Informace mají být poskytovány i bez předchozí žádosti, má-li je poskytující strana 

za relevantní vzhledem k účelu sledovanému Úmluvou. Dokument obsahuje podrobnou 

úpravu  poskytování informací o bankovních účtech a transakcích.  

 

Globální program OSN proti praní špinavých peněz 

 
                                                      
61 Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from 

Crime and on the Financing of Terrorism; dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Varsava_2005-en.pdf 
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Globální program byl založen v rámci Úřadu OSN pro kontrolu drog a prevenci zločinu. 

Východiskem byl mandát vytyčený Úmluvou OSN o nezákonném obchodování s narkotiky a 

psychotropními látkami z roku 1988. Cílem programu je zvýšit povědomí o procesu „praní 

špinavých peněz“ a škodlivý dopad tohoto jevu. Za účelem jeho potírání je třeba posílit právní 

a institucionální kapacity členských států. Proto jsou v rámci programu poskytována školení 

zainteresovaným úředníkům jednotlivých států tak, aby bylo zajištěno adekvátní personální 

obsazení vnitrostátních finančních vyšetřovacích orgánů. Globální program počítá se 

sestavením expertní skupiny odborníků na právo a finanční otázky, kteří poskytují 

poradenství a pomoc jednotlivým státům.62 

 

Wolfsberské principy63 

 

Zásady jsou projektem jedenácti finančních ústavů, jež poskytují své bankovní služby v 

globálním měřítku. Wolfsbergská skupina,64 na jejíž platformě byly principy přijaty, se 

ustavila v roce 2000.65 Účelem principů formulovaných ve spolupráci s Transparency 

International a za účasti odborníků z University v Basileji,  je vytvořit určitý návod pro boj  

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, adresovaný sféře soukromého bankovnictví. Jejich 

původní verze je z roku 2000, o dva roky později došlo k revizi. Dokument rekapituluje cíle 

uvedené ve výše zmíněných mezinárodních dokumentech.  

 

Bankovní instituce mají při své činnosti uplatňovat následující zásady: 

 

1. Akceptovat jen takové klienty, u nichž lze rozumě předpokládat, že jejich prostředky 

pochází z legálních zdrojů; 

2. Provádět řádnou identifikaci klientů; 

3. Vytvářet vnitřní direktivy na identifikaci podezřelých aktivit, které musí být 

nahlášeny; 

                                                      
62 Blíže viz publikace Combating Money Laundering and Terrorist Financing, Commonwealth Secretariat; 

dostupné z: 
http://books.google.cz/books?id=vAuJvmBbRbUC&pg=PA22&lpg=PA22&dq=%22global+programm
e+against+money+laundering%22&source=bl&ots=yNDO4k92IK&sig=jdq6E7wC8xbOSfx_fV3e0kT
BeRQ&hl=cs&sa=X&oi=book_result&resnum=5&ct=result#PPA22,M1. 

63  Dostupné z: http://www.wolfsberg-principles.com/ 
64 Do skupiny patří tyto subjekty: ABN Amro, Banco Santander, Barcalys, Citigroup, Chase Manhatan 

Corp., Credit Suisse Group, Deutsche Bank, HSBC Holdings, J.P. Morgan, souciété Generale, UBS 
AG.  

65 Château Wolfsberg v severovýchodním Švýcarsku dalo celému projektu název 
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4. Vytvořit nezávislé oddělení, jež se bude zabývat aplikací opatření proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti; 
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Evropská společenství 

Historie boje ES proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
 

Rozvoj smluvního práva v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se promítl i 

do normotvorby Evropského společenství. Východiskem Evropské úpravy týkající se „praní 

špinavých peněz“ jsou dva mezinárodněprávní dokumenty: Úmluva OSN proti nedovolenému 

obchodu s omamnými a  psychotropními látkami a Úmluva Rady Evropy o praní, sledování, 

zabavování a propadnutí příjmů z trestné činnosti. Na jejich podkladě byla vytvořena 

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

systému k praní peněz.  

 

Článek 1 obsahuje definici základních pojmů, s nimiž je pracováno v dalším textu. Definice 

„praní peněz“ je formulována velmi široce tak, aby zahrnula všechny modality tohoto jednání. 

Zavinění musí být úmyslné. Úmysl je hodnocen na základě objektivních skutečností.  

 

„Praní peněz“ spočívá v: 

1. Úmyslné přeměně nebo převodu majetku, který pochází z trestné činnosti s cílem 

zatajit nezákonný původ, případně napomáhání jiné osobě v takovém jednání; 

2. Zatajení nebo zastírání pravé povahy, původu, umístění či dispozice a majetku nebo 

práv k němu, s vědomím, že pochází z trestné činnosti; 

3. Nabývání, držení nebo užívání majetku s vědomím, že pochází z trestné činnosti či 

účasti na ní; 

4. Účastenství nebo spolčení za účelem spáchat výše uvedený trestný čin ; 

 

Definice se vztahuje i na jednání, ke kterým došlo na území nečlenských států, pokud se 

jejich důsledky projeví na území států EU. 

 

Členské státy mají dle čl. 2 implementovat do svých právních řádů zákaz „praní špinavých 

peněz“. Dle čl. 3 má být finančním institucím uložena řádná identifikace klientů. Při otevírání 

bankovních účtů má být k identifikaci využito i podpůrných důkazů. Zvýšený důraz na 

identifikaci má být kladen, pokud je uzavírána transakce nad 15 tis. EUR. Totéž platí při 

podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti. Členské státy mají zajistit, aby úvěrové a 
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finanční instituce zavedly odpovídající postupy vnitřní kontroly a komunikace za účelem 

předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti. Klíčovou roli hraje odpovídající školení 

zaměstnanců, jehož úkolem je posílit schopnost zaměstnanců rozpoznat operace, jež mohou 

souviset s „praním peněz“. Úprava má dopadat i na profese v oblastech se zvýšeným rizikem 

legalizace výnosů z trestné činnosti. Směrnice stanovuje minimální standard úpravy, členské 

státy mohou přijmout či ponechat v platnosti  přísnější vnitrostátní úpravu.  

 

Výše uvedená směrnice byla novelizována Směrnicí Evropského parlamentu a Rady              

č. 2001/97/ES ze dne 4.12.2001. Novela usiluje o jasnější a hlavně širší vymezení skutků, na 

jejichž výnosy se má boj proti „praní peněz“ vztahovat. Současně jsou rámcově stanoveny 

určité zásady pro další kroky na cestě k harmonizaci trestního práva mezi členskými státy.66 

Další změnou je rozšíření pojmu výnosů. Novelizace za předmět legalizace již nepovažuje 

pouze peníze, ale i jakékoliv věci hmotné či nehmotné, movité či nemovité jakož i dokumenty 

či jiné nástroje, osvědčující práva nebo právní zájmy k takovému majetku. Ustanovení 

směrnice se po novelizaci vztahují nejen na finanční a úvěrové instituce, ale také na advokáty, 

notáře, daňové poradce, exekutory a další vyjmenované profese.  

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/60/ES o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz a financování terorismu 

 
Výše nastíněná úprava byla v roce 2005 nahrazena novou Směrnicí o předcházení zneužití 

finančního systému k praní peněz a financování terorismu ze dne 26. října 2005. Důvodem 

jejího přijetí byla mimo jiné revize a rozšíření Doporučení FATF z roku 2003.  

 

Směrnice obsahuje, kromě preventivních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, 

také ustanovení týkající se shromažďování peněz nebo majetku pro teroristické účely. Velmi 

podrobně jsou upraveny postupy týkající se zjišťování totožnosti klienta, nově je definován 

pojem „skutečného vlastníka“.  

 

Podrobně je upravena tzv. hloubková kontrola klienta.  

                                                      
66 Tomášek, Michal: Vybrané aspekty novely směrnice ES proti praní peněz; dostupné z: 

http://bankovnictvi.ihned.cz/c4-10053440-14103630-900000_d-vybrane-aspekty-novely-smernice-es-
proti-prani-penez 
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Povinné osoby musí uplatnit hloubkovou kontrolu při: 

a) navázání obchodního vztahu; 

b) provádění příležitostných transakcí ve výši 15 000 EUR nebo více, ať již je transakce 

prováděna jako jediná operace nebo jako několik operací, které se zdají být spojené; 

c) existenci podezření na „praní peněz“ nebo financování terorismu, bez ohledu na jakoukoli 

odchylku, výjimku nebo prahovou hodnotu; 

d) existenci pochybností o pravdivosti nebo přiměřenosti dříve získaných identifikačních 

údajů o klientovi. 

Hloubková kontrola zahrnuje: 

a) zjištění a ověření totožnosti klienta popř. skutečného vlastníka na základě dokumentů, 

údajů nebo informací získaných ze spolehlivého a nezávislého zdroje; povinná osoba musí 

pečlivě zkoumat vlastnickou a kontrolní strukturu klienta pokud jde o právnickou osobu, 

svěřenectví a podobné právní uspořádání; 

c) získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu; 

d) provádění průběžného sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání transakcí 

prováděných v průběhu daného vztahu, aby se zajistilo, zda uskutečňované transakce jsou v 

souladu s tím, co instituce nebo osoba ví o klientovi; zajištění průběžné aktualizace 

příslušných dokumentů, údajů nebo informací. 

Povinné osoby musí uplatňovat všechny požadavky na hloubkovou kontrolu stanovené 

Směrnicí. Mohou však sami stanovit rozsah těchto opatření na základě posouzení rizik u 

konkrétního klienta, obchodního vztahu, produktu nebo transakce. Ověření totožnosti klienta, 

popř. skutečného vlastníka je třeba zásadně provádět před navázáním obchodního vztahu nebo 

provedením  transakce. 

Vzhledem k odlišné míře rizika u jednotlivých transakcí upravuje Směrnice také tzv. 

zjednodušenou hloubkovou kontrolu a zesílenou hloubkovou kontrolu. Zjednodušená 

hloubková kontrola se uplatní u osob, které jsou z hlediska legalizace výnosů z trestné 
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činnosti a financování terorismu méně rizikoví, jsou to např. povinné osoby, kótované 

společnosti, nebo vnitrostátní veřejné orgány. Naopak v situacích, které představují vysoké 

riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu se použije zesílená 

hloubková kontrola. Ta může spočívat například v zajištění dalších dokladů, údajů nebo 

informací, provádění doplňkových opatření k ověření předložených dokladů, zjišťování 

podrobných informací o zahraniční respondeční instituci, uplatňování postupů pro hodnocení 

rizik u politicky exponovaných osob nebo v provádění zesílené průběžné kontroly u 

obchodních vztahů.  

 

Směrnice poukazuje na skutečnost, že při vysokých hotovostních platbách je propojení 

s terorismem a organizovaným zločinem velmi časté.  Proto mají být při nadlimitních 

platbách uplatněna ustanovení směrnice i na soukromé fyzické a právnické osoby při jejich 

obchodních záležitostech. Požadavek na precizní identifikaci klientů vede k nemožnosti vést 

anonymní účty a vkladní knížky (na doručitele). Tento požadavek Česká republika v současné 

době splňuje.  

 

Definice „praní špinavých peněz“ se neliší od úpravy v předchozích směrnicích – stále platí, 

že je vyžadováno zavinění ve formě úmyslu. V České republice v současné době prošel třetím 

čtením návrh nového trestního zákona, který počítá s trestným činem legalizace výnosů 

z trestné činnosti z nedbalosti. Tato případná úprava by nebyla v rozporu s evropskou 

směrnicí, neboť ta umožňuje členským státům přijímat opatření přísnější.  

 

Nařízení o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící 
 

Úpravu směrnice dále pak doplňuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 

1889/2005/ES67 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je 

opouštějící. Peněžní hotovostí se rozumí převoditelné nástroje na doručitele.68 Nařízení 

zakotvuje ohlašovací povinnost při převozu hotovosti nebo peněžních prostředků na 

doručitele v hodnotě vyšší než 10 000 EUR přes vnější hranice celního území Evropského 

společenství. K tomu, aby byla tato povinnost splněna, je třeba poskytnout správné a úplné 

údaje. Plnění ohlašovací povinnosti je možno monitorovat kontrolami fyzických osob, jejich 

                                                      
67  Ze dne 26. října 2005. 
68  Např. šeky, vlastní směnky, peněžní poukázky, bankovky a mince. 
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zavazadel a  dopravních prostředků. V případě, že je zjištěno jednání v rozporu s touto 

ohlašovací povinností, může být odhalená hotovost zadržena na podkladě správního 

rozhodnutí.  

 

Upravena je také mezistátní spolupráce. Existuje-li podezření, že takto zjištěné prostředky 

souvisí s nedovoleným nakládáním s hotovostí dle dikce Směrnice, lze tyto informace 

poskytnou příslušným orgánům z jiných členských států.  
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Právní úprava proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve vybraných 

státech 

 

Velká Británie 
 

Britský bankovní a finanční systém je tradičně založen na samoregulaci finančních institucí, 

kterou doplňují mantinely stanovené trestním právem. První zákony se vztahovaly pouze na  

legalizaci výnosů majících souvislost s drogovou kriminalitou nebo terorismem, později byly 

přijaty zákony harmonizující britskou právní úpravu s mezinárodními smlouvami. Promítnutí 

závazků vyplývajících z členství v Evropské unii přinesl zákon č. 3075 z roku 2003, který 

transponoval obsah směrnice Rady ES č. 91/308/EHS o předcházení zneužití finančního 

systému k praní peněz do vnitrostátního práva. V loňském roce byla tato úprava nahrazena 

zákonem č. 2157/2007.  

 

Obdobně jako český zákon stanoví britská úprava v souladu se Směrnicí povinnost 

identifikace a také hloubkové kontroly klienta (customer due diligence) při vzniku 

obchodního vztahu, u transakcí jejichž hodnota přesahuje 15 000 EUR, u obchodů 

s podezřením na „praní špinavých peněz“ nebo financování terorismu a v případě pochybností 

o pravosti nebo pravdivosti předložených dokumentů nebo poskytnutých informací. Nelze-li 

provést identifikaci klienta, povinná osoba musí obchodní vtah ukončit a nesmí provést 

požadovanou transakci. Získané údaje musí povinné osoby uchovávat po dobu 5 let, v tomto 

ohledu je tedy český zákon přísnější, neboť stanoví lhůtu desetiletou. Povinné osoby mají 

povinnost oznámit podezřelý obchod přímo orgánům činným v trestním řízení.  

 

Na rozdíl od české úpravy zná britská právní úprava institut tzv. dodatečné daně, ta se vyměří 

osobám, které nejsou schopny prokázat původ svých peněz nebo jiného majetku. Dodatečná 

daň je tedy rozdíl mezi odhadem majetku podezřelého a příjmem, který uvedl v daňovém 

přiznání. V případě, že policie nedokáže prokázat legalizaci výnosů z trestné činnosti, řeší se 

případ v civilním řízení před Úřadem pro vymáhání majetku, zde stačí určitá míra 

pravděpodobnosti, že majetek byl nabytý nelegálně, aby mohl Úřad vyměřit dodatečnou daň. 

Rozdíl proti trestnímu řízení spočívá v tom, že státní orgány nemusí prokazovat nelegální 

původ majetku, pro vyměření dodatečné daně stačí disproporce mezi legálními příjmy 
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podezřelého a jeho skutečným majetkem. Podaří-li se prokázat „praní špinavých peněz“ 

nastupuje obdobně jako v České republice trestní řízení.  

 

Spojené státy americké 
 

USA patří k zemím, kde boj proti „praní špinavých peněz“ má dlouholetou tradici. Prvním 

zákonem v této oblasti se stal Zákon o bankovních transakcích z roku 1970 tzv. Bank Secrecy 

Act (dále jen „BSA“). Tento zákon stanovil řadu požadavků na registraci bankovních 

transakcí tak, aby bylo možné identifikovat „praní špinavých peněz“ a zprůhlednit systém 

převodů na zámořské bankovní účty. BSA vychází z předpokladu, že neobvyklá transakce 

v domácích bankách, nebo zásilka peněz do USA může být spojena s nezákonnou činností. 

Proto stanovil povinnost peněžních ústavů hlásit každou transakci v hotovosti nad 10 000 

USD prováděnou jednou osobou v ten samý den. Osoby převážející  hotovost či jiné platební 

prostředky v hodnotě na 10 000 USD z nebo do Spojených států musí vyplnit celní 

prohlášení. Občané USA a osoby v USA trvale žijící jsou povinné zasílat státním orgánům 

zprávu o vlastnictví zahraničního konta, které během 1 roku dosáhlo zůstatku více než 10 000 

USD. Informace získané z výše uvedených zpráv shromažduje a třídí Ministerstvo financí. 

V roce 1980 došlo k doplnění zákona tak, že povinnost zasílat zprávy požadované BSA se 

nadále vztahovala i na nebankovní organizace obchodující s hotovostí a zahraniční banky.  

 

Bankovní sektor zprvu zákon odmítl jako protiústavní. V roce 1974 však Nejvyšší soud USA 

potvrdil, že ustanovení BSA neodporuje Čtvrtému článku Ústavy. Bankovní ústavy přesto 

zpočátku zákon ignorovaly, zlom nastal až v roce 1984 kdy byl uzákoněn dodatek zvyšující 

postih za nedodržování BSA. Přestupky proti zákonu byly nadále kvalifikovány jako zločin 

s maximální sazbou pěti let, dřívější úprava je považovala pouze za přečiny s maximální 

sazbou jeden rok.  

 

Ačkoli došlo k exemplárnímu potrestání několika významných bank, ustanovení BSA stále 

nebyla bankami důsledně dodržována. Z tohoto důvodu byl v roce 1986 přijat Zákon o 

potírání praní peněz (Money Launderig Control Act), který ustanovil federální úředníky a 

vyšetřovatele zabývající se bojem proti „praní špinavých peněz“. „Praní peněz“ a vyhýbání se 

povinnostem deklarace vyplývající z BSA se stalo těžkým zločinem. Osoba která se úmyslně 

dopustí porušení zákona může být odsouzena až k desetiletému trestu odnětí svobody. 
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Bankám byla stanovena povinnost prošetřit všechny účty, které v minulosti nepodléhaly 

povinnosti deklarace.  

 

Další doplnění zákona přinesl dodatek k Right To Financial Privacy Act (právo na 

nezveřejňováni finanční situace), který umožnil bankám nahlásit podezřelé transakce bez 

nebezpečí žaloby za porušení zákona.  

 

Další dodatky k BSA byly přijaty v roce 1988 a 1990, na jejich základě každý peněžní ústav 

musí zaprotokolovat všechny nákupy hotovosti prostřednictvím ostatních platebních 

prostředků ve výši mezi 3 000 a 10 000 USD. Těmito platebními prostředky jsou např. 

pokladní a bankovní šeky, traty a převody valut. 

 

Spojené státy postupem času vytvořily velmi propracovaný systém, jak motivovat subjekty 

k dodržování zákonů bránících „praní špinavých peněz“. V případě obvinění z „praní 

špinavých peněz“ mají úřady možnost na základě zákona o organizacích vystavených 

vydírání a korupci (tzv. Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) propírané 

prostředky zabavit a vyměřit pokutu až do výše trojnásobku této sumy. Kromě toho je možné 

za „praní špinavých peněz“ uložit trest odnětí svobody do výše deseti let a peněžitý trest do 

výše 500 000 USD za každý případ nedodržení zákona. Vysoké pokuty mohou být ukládány 

také v občanskoprávním řízení. 

 

Slovensko 

 

Slovenská právní úprava boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti je velmi podobná 

české. Problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti na Slovensku upravuje zákon č. 

367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Podstatný rozdíl obou 

úprav spočíval v povinnosti fyzických a právnických osob prokázat původ finančních 

prostředků, které chtějí použít při nabývání vlastnictví majetku během privatizace od Fondu 

národního majetku SR nebo od Slovenského pozemkového fondu, kterou stanovil zákon č. 

221/1994 Z.z., o preukazovaní pôvodu finančných prostriedkov pri privatizácii. Česká právní 

úprava povinnost prokazovat původ majetku vůbec nezná. Slovenský Ústavní soud však 

označil tento zákon za protiústavní.  
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Vymezení povinných osob obsahuje § 3 z.č. 367/2000 Z.z., patří sem  právnické osoby 

a podnikající fyzické osoby. Výčet povinných osob je obdobný jako v českém zákoně, zákon 

se vztahuje např. na finanční instituce, exekutory, auditory, provozovatele realitních 

kanceláří, směnárny a další. Povinné osoby musí vypracovávat a aktualizovat tzv. „program 

vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti“,  tedy slovenskou 

obdobu českého systému vnitřních zásad.  

 

V případě porušení ustanovení zákona se právnická osoba, popř. podnikající fyzická osoba 

dopustí správního deliktu, za který jí hrozí pokuta až do výše 2 000 000 Sk. Kontrolu plnění 

povinností podle zákona provádí a pokuty za správní delikty na tomto úseku ukládá finanční 

policie, v tomto ohledu se slovenská úprava od české liší, neboť v České republice je správní 

dozor svěřen Ministerstvu financí (FAÚ), České národní bance a dalším správním orgánům. 

Trestněprávní postih upravuje obdobně jako v České republice Trestní zákon a Trestní řád.  
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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.  
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Summary 

 
Nobody knows how much money is laundered every year. International Monetary Fund has 

stated, that the extent of money laundering in the world could be somewhere between two and 

five percent of the world’s gross domestic product. It means that organised crime generates 

profit between 590 billion and 1.5 trillion USD per year.  

 

Laundering of the proceeds of crime is an international problem. Money launderers frequently 

and intentionally run illegal operations involving territory of two or more countries and use 

international funds or value transfers as part of Money Laundering process. They have 

developed a lot of methods how to transform criminal proceeds into legal funds and most of 

them include abuse of international financial system. Common element of these operations is 

transnational movement of criminal proceeds. These funds are subsequently used for further 

criminal activities, e.g. drug trafficking, corruption, economic offences etc. Therefore 

international combat against criminal societies must involve all countries in the world. There 

are several states that do not cooperate with the others in fight against money laundering. It is 

necessary to convince their governments to join international effort focused against money 

laundering, otherwise the whole system of inter-governmental cooperation, based particularly 

on 40 Recommendations published by The Financial Action Task Force (FATF)71 and other 

documents (mainly international treaties), is less effective.  

 

The purpose of my thesis is to provide analysis of the Czech legal framework in the context of 

EC legislation. I have focused on powers of particular administrative bodies on national level 

and described international dimension of the fight against money laundering. Self-contained 

chapter is devoted to criminal aspects of laundering of the proceeds of crime.  

 

I came to conclusion that Czech system of provisions against money laundering is not 

satisfactorily effective-there is a gap between the formal framework of provisions and their 

application and enforcement in a real life.  I tried to enumerate and describe some reasons of 

                                                      
71 FATF was established in 1989 on Summit in Paris to combat money laundering and terrorist financing. As 

inter-governmental body forms and carries out the AML policy at national and international levels.  
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current status quo where offenders of economical crimes and participants of other forms of 

organised crime as such escape without being punished.  

 

I also included a brief summary of three other national systems in order to provide 

comparison with the Czech regulatory framework. 
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