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Obsahem diplomové práce je zpracování přehledu problematiky tzv. 
„praní špinavých peněz“, tedy legalizace výnosů z trestné činnosti a to jak 
z ekonomického pohledu – rysů a fází tohoto procesu, tak i z právně 
institucionálního pohledu – regulace mezinárodními organizacemi i Českou
republikou.

Problematika ekonomických a právních aspektů legalizace výnosů 
z trestné činnosti je relativně hodně diskutovaným tématem, avšak 
ucelený analytický či alespoň deskriptivní výstup je spíše jen ojedinělým
fenoménem. Nejedná se o časté téma odborných prací.
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Zvolené téma diplomové práce je poměrně náročné na teoretické 
znalosti, protože vyžaduje jak znalosti právního rámce na úrovni 
evropských společenství, tak na úrovni národní práva, tak i znalosti 
ekonomické. Jako zdroje práce byly použity jak národní tak cizojazyčné 
publikace.

Z metod použitých v diplomové práci je možné uvést zejména 
indukci, syntézu i analýzu a také komparaci.

    Lze konstatovat, že cíl popsat problematiku legalizace výnosů 
z trestné činnosti (nutno dodat, že bohužel nikoli autorem výslovně 
definovaný) posuzovaná diplomová práce naplňuje, když vcelku vyváženě 
na celou problematiku nahlíží nejprve z deskriptivního pohledu (popis fází
tzv. „praní špinavých peněz“), následně pak pojednává o právní nástrojích
eliminace této legalizace včetně mezinárodního rozměru tohoto fenoménu. 
Speciálně si pak práce všímá vztahu klient-advokát v kontextu 
posuzované problematiky.

Lze konstatovat, že práce podává strukturovaný a logický přehled 
této problematiky. Svým rozsahem – 71 stran psaného textu, práce 
splňuje požadavky na diplomovou práci. Autor využil dostatečně i 
dostupnou literaturu, včetně zahraničních zdrojů.

Úprava, grafická část i tabulky jsou provedeny na požadované 
úrovni, stejně jako stylistická a jazyková úroveň diplomové práce.

Otázka k zodpovězení: Jaký je Váš názor na opodstatněnost 
existence nedbalostní formy trestného činu legalizace výnosů z trestné 
činnosti.

Vzhledem k úrovni zpracování diplomové práce jak po formální 
stránce, kde práci hodnotím jako dostatečně rozsáhlou a na dobré grafické 
úrovni, tak po obsahové stránce, navrhuji práci k obhajobě a pro případ 
zodpovězení doplňující otázky práci ohodnotit jako výbornou.

V Praze dne 28. února 2011
                                                       

                                  ………………………………………
             JUDr. Ing. Zdeněk Hraba




