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Pod pojmem legalizace výnosů z trestné činnosti - používaným v českém právním 

prostředí, je skryt celosvětově používaný pojem praní špinavých peněz. Činnosti směřující 

k očištění peněžních prostředků, tak aby se zdálo, že pocházejí z legálního zdroje, shledávám 

velmi nebezpečnými. Jednou z úrovní onoho nebezpečí je, že tyto zdroje pocházejí ze závažné 

trestné činnosti, jako jsou obchod s omamnými látkami (drogová delikvence), únosy, vydírání, 

prostituce atd. Praní špinavých peněz umožní zločineckým skupinám peníze bez obav znovu 

využít. Jejich prostřednictvím může mimo jiné docházet i k financování jednoho z nejhorších 

jevů posledních let - terorismu. Teroristům mohou sloužit tyto zdroje ke zcela legálnímu 

nákupu zbraní a techniky. Státní kontrola obchodu se zbraněmi a jiným nebezpečným 

materiálem se tak stává neúčinnou, protože nelze zjistit, komu se zbraně a další prostředky 

využitelné při páchání teroristických činů prodávají. Druhá úroveň nebezpečí je nesporně 

v negativním vlivu na fungující ekonomiku. Používání těchto prostředků, a to ať už ve formě 

korupčního jednání nebo zajištění silnějšího ekonomického zázemí způsobuje evidentní 

zvýhodňování části podnikatelských subjektů oproti těm, kdo jednají v souladu s právem. 

Tímto způsobem šedá ekonomika poškozuje základní zákony a zákonitosti trhu a tím celé 

fungování zdravého ekonomického systému.  

Praní špinavých peněz je činnost sofistikovaná, s vysokým stupněm náročnosti, která 

vyžaduje určitou úroveň plánování. Diplomová práce je proto rozdělena na tři hlavní části. 

V první části se budu zaobírat jednotlivými rysy a fázemi, které jsou nezbytné k očištění 

peněžních prostředků. Jednotlivé fáze budu demonstrovat na příkladech, fiktivních nebo těch, 

které jsou popsané v literatuře jako reálné. 

Vysoká rychlost, kterou tvůrci právních norem snaží vydávat právní předpisy v boji 

proti praní špinavých peněz, a přesto není dostačující, aby dostatečně reflektovala vývoj 

způsobů užívaných tzv. „propírači“. Normy zasahují nejrůznější právní oblasti, jedná se o 

oblast práva trestního, správního, oblasti práva soukromého, zakazování nepřehledných 

struktur v rámci obchodních společností. Boj  s legalizací výnosů z trestné činnosti vyžaduje 

nejužší spolupráci různých orgánů, jak na úrovni národní, tak i mezinárodní. Mezinárodních 

organizací zabývajících se bojem s praním špinavých peněz je velké množství, proto se v 



druhé části diplomové práce věnuji mezinárodním organizacím a uskupením a jejich orgánům 

a normám. Má volba padá na organizace a uskupení nejvýznamnější, které svými počiny 

ovlivňují Českou republiku. Zvýšenou pozornost budu věnovat dopadu směrnic Evropské 

unie na výkon advokacie. 

 V třetí části se budu zabývat úpravou přijatou v České republice od počátku opatření 

zabývajících se praním špinavých peněz. Cílem této části je poukázat na současnou úpravu 

v podobě zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu. Druhým cílem této části je problematika výkonu advokacie 

v České republice v kontextu legalizace výnosů z trestné činnosti, a to hlavně otázky 

mlčenlivosti advokáta. 

 


