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Úvod 

Pod pojmem legalizace výnosů z trestné činnosti - pouţívaným v českém 

právním prostředí, je skryt celosvětově pouţívaný pojem praní špinavých peněz. 

Činnosti směřující k očištění peněţních prostředků, tak aby se zdálo, ţe pocházejí 

z legálního zdroje, shledávám velmi nebezpečnými. Jednou z úrovní onoho nebezpečí 

je, ţe tyto zdroje pocházejí ze závaţné trestné činnosti, jako jsou obchod s omamnými 

látkami (drogová delikvence), únosy, vydírání, prostituce atd. Praní špinavých peněz 

umoţní zločineckým skupinám peníze bez obav znovu vyuţít. Jejich prostřednictvím 

můţe mimo jiné docházet i k financování jednoho z nejhorších jevů posledních let - 

terorismu. Teroristům mohou slouţit tyto zdroje ke zcela legálnímu nákupu zbraní a 

techniky. Státní kontrola obchodu se zbraněmi a jiným nebezpečným materiálem se tak 

stává neúčinnou, protoţe nelze zjistit, komu se zbraně a další prostředky vyuţitelné při 

páchání teroristických činů prodávají. Druhá úroveň nebezpečí je nesporně 

v negativním vlivu na fungující ekonomiku. Pouţívání těchto prostředků, a to ať uţ 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 vyţaduje 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 peněţních prostředků. Jednotlivé fáze budu demonstrovat na 

příkladech, fiktivních nebo těch, které jsou popsané v literatuře jako reálné. 

Vysoká rychlost, kterou tvůrci právních norem snaţí vydávat právní předpisy 

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

vývoj způsobů uţívaných 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 vyţaduje nejuţší spolupráci různých orgánů, jak na úrovni národní, tak 
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i mezinárodní. Mezinárodních organizací zabývajících se bojem s praním špinavých 

peněz je velké mnoţství, 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. 
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1. Pojem a vznik 

Legalizace výnosů z trestné činnosti, ve světě známé jako praní špinavých peněz 

(money laundering). Pojem, který je ve své podstatě nepřesný, avšak obecně uznávaný.  

Vznik tohoto pojmu je datován do 30. let 20. století v USA, kde byly výnosy 

z nelegálních činností připisovány jako trţby veřejných prádelen, které vlastnily 

zločinné skupiny. Poprvé se veřejně tento pojem objevil v roce 1973 ve spojitosti 

s aférou „Watergate“
1
, tedy aférou související s financováním kampaně na znovuzvolení 

Richarda Nixona.  

I kdyţ tento pojem vznikl jiţ v první polovině 20. století, nebyla tato činnost aţ 

do přelomu 80. a 90. let ve většině států povaţován za protiprávní
2
. Proto, aby bylo 

moţné praní špinavých peněz povaţovat za nelegální, vznikla potřeba si jej vymezit. 

Oficiální definice tohoto pojmu je předmětem diskuzí. A to jak z hlediska 

ekonomického, tak legálního. Jeho vymezení není snadným úkolem, hlavním důvodem 

je sloţitost operací, které jsou v rámci legalizace výnosu z trestné činnosti prováděny. 

Snaha o vymezení pojmu pochází od národních zákonodárců i mezinárodních 

organizací.  

Cílem praní špinavých peněz je přesvědčit orgány daného státu o legálním 

původu, existenci, vlastnictví a pouţití nelegálních zdrojů příjmů. Praní špinavých 

peněz hraje zásadní roli při usnadňování činností drogových dealerů, teroristů, 

organizovaných zločinných skupin, osob porušujících pravidla z daňové oblasti a 

mnoha dalších osob, které chtějí skrýt před úřady neočekávaný příjem z nelegálních 

zdrojů.  

OSN definuje praní špinavých peněz jako „proces, který maskuje nelegální zisky 

bez ohrožení prozrazení zločinců, kteří si přejí mít z prostředků prospěch. Je to 

dynamický třístupňový proces, který vyžaduje: za prvé, přesun prostředků pocházejících 

z kriminální činnosti; za druhé, zatajení jejich původu; a za třetí, umožnění jejich 

                                                
1 Politická aféra, která vedla k odvolání prezidenta  USA Nixona, 1972- 74, ve které mimo 

odposlouchávání kandidátů Demokratické strany, šlo také o získávání peněz na volební kampaň 

republikánského Prezidenta 
2 LIŠKA, P. Praní špinavých peněz v České republice. Praha : RADIX, 1997. 8 s 
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vlastníkům znovu s penězi nakládat, nyní již se zastřeným původem, jak zeměpisným, tak 

z činnosti ze, které pocházejí“
3
. 

Předmětem činnosti praní špinavých peněz není pouze legalizovat hotovost jako 

výnos z trestné činnosti, ale legalizace i dalších forem, např. cenných papírů, směnek 

nebo jakékoliv majetku získaného z trestné činnosti.  

Z hlediska mezinárodního, praní špinavých peněz je dáváno nejvíce do 

souvislosti s financováním terorismu a obchodu s drogami. 

Po roce 1990 získává praní špinavých peněz nový rozměr. To bylo zapříčiněno 

několika kroky. Obecně lze mluvit o uvolnění politické atmosféry na celosvětové 

úrovni. Padla ţelezná opona, coţ mělo za následek úpadek významu hranic jako bariéry 

pro mezinárodní obchod. S tím souvisí upuštění od devizových kontrol, přístup široké 

veřejnosti k různým měnám (tzv. konvertibilita měny) a z toho vyplývající otevřenější 

kapitálové trhy. 

Boj mezi jednotlivými subjekty o kapitál je soutěţí, ve které zvítězí ten, kdo 

nabídne nejvýhodnější podmínky pro investory. Sluţeb těchto subjektů, které kladou jen 

minimální nebo vůbec ţádné otázky při příjmu kapitálu, vyuţívají osoby zabývající se 

praním špinavých peněz. 

Ulehčení znamenal i rozvoj informačních technologii. Mezi prvními, kdo začal 

vyuţívat těchto technologií k usnadnění vzájemné finanční komunikace, byly banky. 

„Přímé (elektronické) bankovnictví umožňuje provádět vybrané bankovní operace bez 

osobního kontaktu bankovního úředníka a klienta banky, a to pomocí moderních 

prostředků komunikací“
4
 (počítačem prostřednictví internetu, telefonicky). 

                                                
3 UN Global Program against Money Laundering [online]. 2006 [cit. 2010-1-22]. IMOLIN. Dostupné z 

WWW: <http://www.imolin.org/imolin/gpml.html>. 
4 JUDr. POREMSKÁ, M. Trestněprávní revue, 2009,  ročník  8, 8/2009, str. 225-231 
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2. Rysy a fáze 

Samotné „praní špinavých peněz“ je činnost, která je poměrně bohatá na 

způsoby provedení. Ačkoliv je tak rozmanitá, má čtyři společné rysy a můţeme ji 

rozdělit do tří fází celého cyklu
5
. 

2.1. Rysy   

Osoby pohybující se ve sféře nelegálních aktivit své příjmy získávají zejména 

z prostituce, obchodu s drogami, finančními podvody, paděláním peněz, ilegálními 

sázkami, vydíráním, úplatky, atd. Proto prvním společným rysem celé fáze je potřeba 

utajit původ vlastnictví a zdroje prostředků a také skrýt všechny osoby, které se podílejí 

na změně nebo převodu peněţních prostředků. Pro další vyuţitelnost těchto peněz je 

utajení nezbytné, jelikoţ případné vědomí třetích osob o původu prostředků přináší 

riziko jejich neobchodovatelnosti a tudíţ i sníţení jejich další ziskovosti
6
.  

Aby se předešlo neúměrnému riziku podezření, popřípadě i odhalení, je 

nezbytné, aby došlo ke změně podoby peněţních prostředků. Coţ je dalším rysem praní 

špinavých peněz. Vezmeme-li v úvahu, odkud peníze pocházejí, vede mě to 

k přesvědčení, ţe se vesměs jedná o bankovky malé nominální hodnoty. Pokud by tedy 

daný subjekt „propral“ tyto prostředky a dostal je nazpět ve stejné podobě, je víceméně 

jisté, ţe takováto platba v menších nominálech vyvolá pochyby. Také transport velkého 

mnoţství peněţních prostředků je velmi nepraktický
7
. 

Třetím charakteristickým rysem je zahlazení důkazů po samotném procesu 

praní. Proprání by nebylo moc účelné, pokud by byly snadno zjistitelné informace, které 

by vedly k odhalení. Zpravidla se tedy jedná o takové činnosti, jejichţ cílem je střídání 

hotovostních a bezhotovostních operací. Procesy se netýkají nezbytně jen peněţních 

trhů, ale například i trhu se staroţitnostmi, nemovitostmi, drahými kovy apod.  

Do jednotlivých fází „praní“ je zapojena řada lidí, kteří provádějí různé činnosti 

vedoucí k „očištění“ prostředků a zahlazení indicií. V takovém mnoţství činností se pro 

některé osoby provádějící „propírání“ stává lákavé uzmout malou část těchto 

                                                
5 LIŠKA, P. Praní špinavých peněz v České republice. Praha : RADIX, 1997. 8 s. 
6 BLAIR, W. Banks and Financial Crime. London : Oxford, 2002. 6 s 
7LIŠKA, P. Praní špinavých peněz v České republice. Praha: Radix, spol. s r.o., 1997.7 s.  
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prostředků. Tyto osoby vědí o původu peněz a mohou tak původního vlastníka různými 

způsoby omezovat. Z těchto důvodů je dalším charakteristickým rysem kontrola celého 

procesu praní špinavých peněz
8
. 

2.2. Umístění 

V první fázi procesu subjekt při své nelegální činnosti nahromadí velké objemy 

peněţních prostředků v hotovosti. To přináší problém, subjekt potřebuje takto velký 

obnos peněz proměnit na vklad do banky a dále jej pouţívat dle principů 

bezhotovostního styku. Tato část nese také název „namáčení“. Nejen banky jsou 

v dnešní době účastny na této fázi, jsou to i nejrůznější finanční instituce jako úvěrové a 

investiční společnosti, spořitelny atd.  

 Existuje velké mnoţství způsobů tzv. „namáčení“. Nutnost mít peněţní 

prostředky ve formě vkladu je dána tím, ţe v současné době je bezhotovostní styk 

nejčastější formou platby, jak v mezinárodním, tak vnitrostátním měřítku. V úvahu se 

musí vzít i skutečnost, ţe řada států zavádí omezení plateb v hotovosti
9
. Další důvod, 

pro který je třeba převést hotovost na bezhotovostní formu, je dán samotným původem 

peněz. Jak jiţ bylo řečeno, tyto prostředky nejčastěji pocházejí z prostituce, drogových 

obchodů, nelegálních sázek, směnáren, atd. Jedná se o částky, které jsou placeny 

v bankovkách malé nominální hodnoty a ty mohou způsobit podezření, je-li jimi 

placeno ve větší míře.  

 Zpočátku tzv. „propírači“ cestovali od banky k bance s plnými kufry bankovek 

s cílem udat je. Byli ale částečně odmítáni. Spíše neţ podezření bankovních úředníků to 

byla technická náročnost spjatá s přepočítáním a převodem takového mnoţství oběţiva. 

 V dalším vývoji vznikaly specializované společnosti, které peníze pro své 

zákazníky takto směňovaly. Jednalo se o subjekty, jejichţ předmětem podnikání byla 

rychlá fluktuace peněţních prostředků v hotovosti. Příkladem vyuţití legálních 

společností je „případ Isaaca Catany, který v roce 1977-1981 vypral ročně okolo 100 

milionu dolarů zejména pro kolumbijské kokainové kartely, prostřednictvím své cestovní 

agentury a směnárenskou činnosti“
10

 

                                                
8 LIŠKA, P. Praní špinavých peněz v České republice. Praha: Radix, spol. s r.o., 1997.8 s. 
9  Zákon 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, § 4 
10 LIŠKA, P. Praní špinavých peněz v České republice. Praha: Radix, spol. s r.o., 1997.10 s. 
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2.2.1. Smurfing  

Postupem doby docházelo ke zpřísňování legislativy jak na vnitrostátní, tak 

mezinárodní úrovni. To způsobilo větší opatrnost jednotlivých finančních institucí. 

Novým způsobem, kterým zločinné subjekty reagovaly na vzniklou situaci, byl tzv. 

SMURFING (šmoulování).  

Podstata této metody tkví v ukládání částek na účtech bank nebo nákupu 

různých cenných papírů (bankovní šeky, peněţní poukázky), se kterými nejsou spojeny 

ţádné povinnosti. Zpravidla povinnost identifikovat vzniká aţ od určité částky
11

. 

Smurfové (osoby provádějící surfing), obcházeli předpisy tzv. členěním transakcí. 

Smurfing vyţadoval menší skupinu lidí, zpravidla do 15 osob, které obdrţené částky 

umísťovaly v různých bankách různých měst a tak se zbavovaly „špinavých“ peněz. 

Tento způsob „namáčení“ je velmi náročný proces zahrnující cestovní náklady jako je 

pronájem aut nebo stravu pro osoby přímo se podílejících na činnosti.  

Jednou ze zemí, kde byl smurfing nejvíce vyuţíván, byly Spojené státy 

americké, a to hlavně proto, ţe jsou jedním z největších trhů s drogami
12

. Peníze získané 

z prodeje drog bylo třeba dostat zpět k výrobcům. Zde nastupovali smurfové, kteří 

členěním částek ukládaly peníze. Další důvod, proč se v Spojených státech smurfingu 

tak dařilo, je ten, ţe zde nebyl ţádný jasný zákon zakazující tento druh transakcí. Bank 

Secrecy Act
13

 (dále BSA) byl prvním zákonem, který nastavil omezení proti praní 

špinavých peněz ve Spojených státech amerických, účinný od roku 1970. Hraniční 

částka pro moţnost identifikace byla stanovena na 10 000 amerických dolarů. Další 

změna v opatření proti praní špinavých peněz přišla v roce 1986, kdy byl přijat zákon 

Money Laundering Act
14

 (dále MLA). Ten zabraňoval členění transakcí za účelem 

obcházení deklaračních poţadavků. Tímto zákonem byl zaveden do právního řádu USA 

institut „Suspicious Activity Report“, coţ v dnešní terminologii lze přeloţit jako 

“zpráva o podezřelém obchodu“. Do této doby byly informace o podezřelých operacích 

pod 10.000 dolarů předmětem ochrany práva na soukromí. Jediný způsob, jak se dostat 

                                                
11 Zákon 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu, § 7, odst. 1. 
12 POWIS, E. Jak se perou špinavé peníze. [s.l.] : Victoria Publishing, 1992. 60 s. 
13 IRS [online]. 2010 [cit. 2010-1-22]. Dostupné z WWW: <www.irs.gov>. 
14 USA. Laundering of Monetary Instruments. In Money Laundering Act. 1986, chapter 95, s. § 1956. 

Dostupný také z WWW: <http://www.ffiec.gov/bsa_aml_infobase/documents/regulations/ML_Control_ 

1986.pdf>. 
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k těmto informacím, se opíral o dobrovolné hlášení finanční instituce. V současnosti 

jako příklad podezřelé operace uvádějí oficiální internetové stránky Internal Revenue 

Service (dále IRS)
15

 ve Spojených státech amerických následující případy: „Zákazník 

platí zatuchlými penězi nebo penězi se zvláštním chemickým odérem. Důchodce, který 

často přijímá a odesílá vice než 2.000,-- amerických dolarů od různých lidí. Nezletilec, 

který přináší peníze v hotovosti v papírovém pytli, vyslán aby hotovost převedl z New 

Yorku do Miami“
16

. Přijetím zákona MLA, který doplnil zákon z roku 1970 BSA, se 

z dobrovolného hlášení stala povinnost. Finanční instituce musely podezřelý obchod 

uvést na formulářích CRT (Current Transaction Report). Tento zákon byl jedním 

z důvodů úpadku smurfingu
17

. Dalším důvodem úpadku bylo mnoţství peněz, které 

měly být proprány. V té době jiţ nebylo moţno prostřednictvím smurfingu technicky 

zvládnutelné proprat takový objem bankovek.  

V současnosti, kdy je téměř vše řešeno bezhotovostním způsobem, by se mohlo 

zdát, ţe kufry plné peněz jsou přeţitkem. To však není úplně pravda. I přes obtíţnost 

této techniky jednotlivci stále rozdělují částky, aby dosáhly legálních limitů, a umisťují 

je na účty. 

 Dalším způsobem, při kterém můţe docházet k umisťování, je vyuţívání států 

s liberálním zákonodárstvím. Tyto státy, které známe pod názvem „daňové ráje“
18

, 

kromě nízkých nebo ţádných daní stále sniţují různé poplatky, mají rozvinutou 

infrastrukturu, poskytují výborný finanční servis, kontrola podnikatelských subjektů je 

malá nebo ţádná. Pro tyto státy se začal pouţívat pojem OFFSHORE
19

. „Hostitelská 

země má užitek z ukládání poplatků za vydávání různých povolení a dokumentů, jako 

jsou stanovy či licence pro bankovní služby“
20

. V těchto státech se zakládají fiktivní 

společnosti, tzv. společnosti „mosazných štítků“. Jedná se o taková uskupení, která 

v dotyčných zemích mají pouze označení na zdi budovy. Tyto společnosti slouţí jako 

nástroj pro obchodní transakce, samy však vykazují minimální nebo dokonce ţádnou 

činnost. „Extrémním řešením pro osoby praktikující praní špinavých peněz je jít do 

                                                
15 Obdoba českého finančního úřadu 
16Suspicious Activity Report [online]. 2010 [cit. 2010-1-22]. IRS. Dostupné z WWW: 
<http://www.irs.gov/businesses/small/article/0,,id=154555,00.html>. 
17 ROBINSON, J. Pánové z prádelny špinavých peněz. [s.l.] : Simon- Schuster, 1995. 36 s 
18 Např. Bahamy, Kajmanské Ostrovy, Seychely,  Panama 
19 Wotava M., Daňové ráje, 1. vyd. Road Town: Excelent consulting, 1997/98. 8-9 s 
20 NAIM M. Černá kniha globalizace. 1.vyd. Praha: Vyšehrad, 2008. 133 s. 
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všech důsledků a koupit si vlastní banku“
21

. Charakteristickým znakem společností 

zaloţených pod offshore jurisdikcí je minimální kapitál a jednoduché podmínky 

zaloţení. Takto lze například zakoupit kompletně zařízenou společnost se sídlem na 

Kypru, kdy pořizovací náklady jsou okolo 2000 EUR. 

 Umísťování peněţní hotovosti je nejnebezpečnější část celého procesu legalizace 

výnosu z trestné činnosti. Je to fáze, při které můţe být nelegální příjem nejsnadněji 

odhalen.  

2.3. Vrstvení 

Vrstvení je druhou a klíčovou fází procesu. Tato fáze praní špinavých peněz nese 

téţ název „namydlení“. Podstatou tohoto stádia je zastření původu peněţních prostředků 

z nelegální činnosti a důkladné zahlazení stop tak, aby nemohlo dojít k jejímu 

vysledování. Z tohoto důvodu se musí jednat o fázi značně důmyslnou a spletitou. Je to 

řada změn a pohybů peněţních prostředků.   

V praxi se jedná o různorodé činnosti. Hotovostní i bezhotovostní operace, 

nákup a prodej cenných papírů, zlata a drahých kovů, předmětů zvláštní ochrany jako 

jsou např. umělecká díla. Obsah těchto operací, který zamezuje odhalení, je spatřován 

např. v převodech prostředků z banky do banky, jejich přerušení výběrem v hotovosti a 

přemístění k jiné bance v jiném městě, popřípadě i do jiného státu. Příkladem může být i 

metoda užívaná pašeráky peněz s dvěma stejnými zavazadly, kdy pašerák má v jednom 

kufru peníze a v druhém kufru osobní věci. V místě příletu si vybere kufr s hotovostí. Je- 

li nucen při celní kontrole otevřít kufr s penězi, nehlásí se k jeho obsahu a poukazuje na 

omyl 
22

. 

Právě pro tuto fázi je výhodné vyuţít stát s offshore jurisdikcí. Peněţní 

prostředky se prostřednictvím první fáze „umístí“ na účty „finančních institucí, které 

mají dostatečné finanční nebo obchodní zázemí“
23

, a ty pak provádějí jménem klienta 

jednotlivé operace. Odsud jsou pak peníze převáděny do různých zemí na různé účty a 

to má za následek zahlazení a do budoucnosti tedy i vyloučení objasnění jejich původu. 

                                                
21 AZZARA, T. Tax Havens of the World, 7. Vyd.(Nassau, Bahamy: New providence Press, 1999) 
22 LIŠKA P. Praní špinavých peněz v České republice. 1 vyd. Praha: RADIX 1997. 15 s. 
23 FATF [online]. Paris : 1999 [cit. 2010-10-26]. Policy brief- money laundering. Dostupné z WWW:     

<http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/32/26/34047538.pdf> 
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Jednou z takových společností registrovaných v státě s offshore jurisdikcí byla 

BCCI (Bank of Credit and Commerce International). Banka byla zaloţena v roce 1972 

pákistánským občanem Agha Hasanem Abedim. Abedi „registroval hlavní holdingovou 

společnost v Lucembursku, aby se mohl schovat pod deštník přísných zákonů o 

bankovním tajemství platných v tomto velkovévodství“
24

. V roce 1976 měla BCCI okolo 

146 poboček ve více neţ 30 státech. Mezi její klienty patřili pašeráci drog z jiţní a 

střední Ameriky, Středního východu, Afriky také z oblasti Zlatého trojúhelníku 

(Thajsko, Laos a Barma). K praní špinavých peněz BCCI vyuţíval panamský prezident 

Manuel Noriega. „Zvlášť pozoruhodný případ byla BCCI Miami, kde přijímali 

hotovostní vklady přesahující 10.000 USD, aniž je hlásili IRS. V některých případech se 

hotovost přepravovala soukromými tryskáči patřícími bance, která ji dodávala 

pobočkám v Panamě nebo na Kajmanských ostrovech, tam se ukládala a pak 

telegraficky převáděla BCCI v Lucembursku“
25

.  

2.4. Integrace 

Integrace je poslední fáze praní špinavých peněz, známá je také pod názvem  

„ţdímaní“. „Vzhledem k tomu, že zde dochází ke spojení či provázání dvou ekonomik, tj. 

legální a ilegální, je tato etapa nazývána integrací“
26

. V této etapě se očištěné peníze, 

které prošly oběma fázemi „praní“ a utajily svůj zdroj, vracejí zpět do ekonomiky jako 

příjem pocházející z legální obchodní aktivity. Původnímu majiteli slouţí jako příjem, 

který podléhá zdanění. 

 Od této fáze je obzvláště náročné rozlišit příjem, který pochází z nelegálního 

zdroje a příjem legální. 

                                                
24 ROBINSON, J. Pánové z prádelny špinavých peněz, 1. Vyd. Praha: Columbus. 1995.241 s. 
25 ROBINSON, J. Pánové z prádelny špinavých peněz, 1. Vyd. Praha: Columbus. 1995. 243 s. 
26 ZIMMEL, V; DVOŘÁK, V; BUDKA, I. Zisk produkovaný organizovaným zločinem, jeho legalizace a 

opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, . Kriminalistika. 2000, XXXIII, s. 43 
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3. Mezinárodní organizace  

„Globalizace pokračuje v odstraňování prostorových a časových hranic“
27

. 

V důsledku toho dochází poslední roky k zmenšování překáţek mezinárodního 

obchodu. Je zapotřebí vybudovat efektivní kontrolní systém nad subjekty provádějícími 

přeshraniční finanční transakce nezávisle na státu. Takovýto systém by měl být vytvořen 

na všech úrovních mezinárodní spolupráce, tedy zformovat nejen celosvětová, ale i 

regionální pravidla pro boj proti praní špinavých peněz. Tyto regule mají formu 

mezinárodních závazných smluv, rámcových dohod, doporučení či směrnic. 

Problémem je, ţe ačkoliv se státy účastní na legislativním procesu, chybí 

v konečné fázi vůle implementovat dané normy do vlastního zákonodárství. 

3.1.  OSN 

Z mezinárodního měřítka je nejvýznamnější organizací Organizace spojených 

národů a její přidruţené organizace (dále OSN), jako např. Mezinárodní měnový fond. 

Mezinárodní smlouvy uzavřené v rámci OSN mohou mít nejširší záběr.  

Na úrovni OSN byly přijaty čtyři úmluvy. Úmluva proti nedovolenému 

obchodování s omamnými a psychotropními látkami (1988), Mezinárodní úmluva o 

potlačování financování terorismu (1999), Úmluva proti organizovanému zločinu 

(2000) a Úmluva proti korupci (2003). Tyto úmluvy byly přijaty generálním 

shromáţděním. Na úrovni Rady bezpečnosti byly přijaty rezoluce 1267 z roku 1999 a 

rezoluce 1373 z roku 2001.   

 Díky drogám se praní špinavých peněz se zařadilo do agendy boje proti 

mezinárodnímu zločinu. V 80. letech 20. století zaţívalo mezinárodní pašování drog 

rozmach a s ním pak i rostl transport „drogových peněz“ z jednoho státu do druhého. 

„Odhad, že obchod s drogami vynáší ročně asi 85 miliard dolarů, které se stávají 

předmětem praní“
28

. Do této doby byl chápán boj proti drogové kriminalitě spíše 

v intencích národních legislativ, avšak chyběly mezinárodní prostředky potlačování této 

kriminality. Tyto nedostatky znamenaly nulovou nebo jen minimální mezinárodní 

                                                
27 BOYLE, A; CHIMKIN, C. The Making of International Law. London : Oxford University Press, 2007. 

20 s. 
28 NAIM M. Černá kniha globalizace. 1.vyd. Praha: Vyšehrad, 2008. 143 s 
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spolupráci, různorodé definice činů v jednotlivých státech znamenaly, ţe protiprávní 

jednání v jednom státě nemusejí znamenat protiprávní jednání ve státě druhém. To bylo 

potřeba změnit, stanovit pravidla pro spolupráci a sjednotit definice. „Zlomovým rokem 

je rok 1988, ve kterém Organizace spojených národů schválila Vídeňskou úmluvu proti 

nedovolenému obchodování s omamnými a psychotropními látkami“.
29

 

 Vídeňská úmluva proti nedovolenému obchodování s omamnými 

a psychotropními látkami (dále Vídeňská úmluva) je vyhlášena v českém právním řádu 

pod číslem 462/1991 Sb. Hlavním cílem Vídeňské úmluvy je, aby smluvní strany 

navázaly spolupráci pro zamezení obchodu s drogami na mezinárodní úrovni, coţ 

zahrnuje i potlačení moţnosti praní špinavých peněz. 

Vídeňská úmluva stanoví poţadavek formulace samostatné skutkové podstaty 

trestného činu praní špinavých peněz, která by znamenala trestní postih pro osoby 

naplňující dané jednání. Takové jednání je specifikováno jako „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, 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; nebo ukrytí nebo zatajování podstaty, zdroje, 

místa kde se nachází, způsobu šíření, převozu, práv k majetku, včetně práva 

vlastnického, pokud je známo, že tento majetek byl získán v důsledku trestného činu 

nebo trestných činů a které jako takové byly stanoveny v souladu s pododstavcem (a) 

tohoto odstavce, případně v důsledku účasti na takovém trestném činu nebo trestných 

činech“
30

. 

 Majetkem stanoví Vídeňská úmluva “věci jakéhokoliv druhu, hmotné či 

nehmotné, movité či nemovité, hmatatelné či nehmatatelné, jakož i právní listiny nebo 

dokumenty zakládající právo na takový majetek či účast na něm“
31

. 

                                                
29 NAIM M. Černá kniha globalizace. 1.vyd. Praha: Vyšehrad, 2008. 143–144 s. 
30Zákon 462/1991 Sb., O Úmluvě OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými látkami, čl. 1. písm. b. 
31 Zákon 462/1991 Sb., O Úmluvě OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými látkami, čl. 1. písm. r. 
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Ačkoliv se Vídeňská úmluva týká jen boje s mezinárodním obchodem s drogami 

a jinými psychotropními látkami, byl poloţen základ všeobecného boje s praním 

špinavých peněz v mezinárodním měřítku.  

Význam úmluvy spočívá především v tom, ţe se jedná o první mezinárodní 

právní nástroj, který vyjádřil strategii proti praní špinavých peněz. Úmluva představila 

poţadavky na zákonodárství jednotlivých zemi, a to kriminalizovat legalizaci výnosů 

z drogové produkce, vytvoření příslušného orgánu, který by stíhal trestný čin legalizace 

drogových výnosů, konfiskovaní drogových výnosů a majetku, který souvisí, tvorba 

opatření, která by umoţňovala vzájemnou právní asistenci, a extradici mezi signatáři
32

. 

Vídeňská úmluva měla původně 87 signatářů, v současné době k úmluvě přistoupilo 

178 zemí
33

. 

3.1.1. UNDOC 

Úřad pro drogy a kriminalitu (dále UNDOC), byl pověřen dohledem a pomocí 

členským státům při provádění implementace pravidel vyplývajících z Vídeňské 

úmluvy. Tento postup byl schválen na mimořádném zasedání Valného shromáţdění 

v červnu 1998. V rámci tohoto zasedání byl schválen akční plán „Boj proti praní 

špinavých peněz“ s cílem přizpůsobit a posílit budoucí boj mezinárodního společenství 

v boji proti praní špinavých peněz. Akční plán opakuje poţadavky Vídeňské úmluvy 

jako zavést skutkovou podstatu trestného činu praní špinavých peněz do národních 

právních řádů; identifikace, zmrazení, zajištění výnosů z trestné činnosti; mezinárodní 

spolupráce; atd.
34

 Nad rámec Vídeňské úmluvy je zde zahrnut poţadavek minimálního 

standartu v podobě 40 doporučení FATF a poţadavek zakládáni mezinárodních 

uskupeni jako je Egmontská skupina. Dvě z nejdůleţitějších zásad, které akční plán 

uvádí, jsou tyto: „identifikace klienta a ověření požadavků na uplatňování zásady 

"poznej svého zákazníka", aby byly k dispozici příslušným orgánům nezbytné informace 

                                                
32 Zákon 462/1991 Sb., O Úmluvě OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými látkami, čl. 3-7 
33 Seznam signatářů Vídeňské smlouvy dostupné z WWW http://untreaty.un.org  
34 International Money Laundering Information Network [online]. Vienna : 2002 [cit. 2010-5-24]. Money 

Laundering and Financing of Terorism: The UN Response. Dostupné z WWW: <http:// 

www.imolin.org/pdf/imolin/UNres03e.pdf> 
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o totožnosti klienta a finanční pohyby, které provádí;“ dále pak „uchovávání finančních 

záznamů; hlášení podezřelých obchodů; odstranění překážek bankovního tajemství“
35

. 

3.1.2. Další dokumenty týkající se praní špinavých peněz 

Jedním z důsledků globalizace je také mezinárodní terorismus. Mezinárodní 

úmluva o potlačení financovaní terorismu z roku 1999 (dále jen Úmluva SFT
36

) je 

součástí balíku dvanácti úmluv proti terorismu. Úmluva SFT postihuje jednání ve 

smyslu financování terorismu jako činnost subjektu, který ilegálně a dobrovolně 

poskytuje nebo shromaţďuje finanční zdroje, vědom si toho, ţe mají být pouţity 

k teroristickým aktivitám nebo ostatním činnostem, které způsobí smrt nebo zranění 

osob, za účelem zastrašení občanů nebo k přinucení vlád nebo mezinárodních 

organizací něco činit
37

 nebo něčeho se zdrţet. 

Definice financování terorismu je však pojmem širším neţ pojem praní 

špinavých peněz. Financování terorismu můţe probíhat i z legitimních zdrojů, tyto dva 

pojmy se ale navzájem nevylučují.  

V roce 2003 vstoupila v platnost Úmluva OSN proti mezinárodnímu 

organizovanému zločinu (dále Palermská úmluva). Jako první mezinárodní nástroj se 

zaměřuje na mezinárodní organizovaný zločin. Jmenovitě se v ní hovoří o spolupráci 

v organizované zločinné skupině, praní špinavých peněz, korupci a zdrţovaní 

spravedlnosti
38

. 

Pokrok, který Palermská Úmluva přináší oproti úmluvám předchozím, je 

spařován v širším okruhu činností, na které dopadá. Úmluva se nevztahuje jen na 

obchod s nezákonnými drogami, ale také pokrývají výtěţek z veškeré „závaţné trestné 

činnosti“. Ta je definována jako chování, za které lze odsoudit pachatele k odnětí 

svobody v délce trvání alespoň čtyř let
39

. Dohoda naléhá na členské státy, aby vytvořily 

systém kontroly bank a nebankovních finančních institucí, zahrnující jak fyzické a 

                                                
35 Political Declaration and Action Plan against Money Laundering, New York, 10. June 1998 
36 V anglickém znění international Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 
37 Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu, članek 2, 1999 A/ RES/54/109  
38 Úmluva OSN proti mezinárodnímu organizovanému zločinu. 2000. Čl. 5, 6, 8, 
39 Úmluva OSN proti mezinárodnímu organizovanému zločinu. 2000. Čl. 2 a 6 
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právnické osoby, tak subjekty, které by mohly být zapleteny do činnosti praní špinavých 

peněz. 

Palermská úmluva jmenovitě stanoví povinnost států zavést do svého právního 

řádu skutkovou podstatu úmyslného trestného činu, ale i jiná vnitrostátní opatření proti 

jednání spočívající ve změně nebo transportu majetku pocházejícího z trestné činnosti, 

z důvodu skrytí původu majetku, ale také pomoc osobě, která se této činnosti dopustila. 

Zastření pravého charakteru, původu, místa, dispozice nebo majetkových práv povaţuje 

úmluva také za trestnou činnost. 

Definici, kterou úmluva vymezuje jako praní špinavých peněz, mají státy 

implementovat do svých právních řádů v co nejširší míře tak, aby se týkala co nejvíce 

trestných činů. Je stejná jako ve Vídeňské úmluvě, jen s širším předmětem úpravy. 

Úmluva také stanoví způsob boje proti praní špinavých peněz. Povinnosti 

členských států vytvořit dohledový systém nad bankovními a nebankovními institucemi, 

který by odrazoval od trestné činnosti a tuto činnost vyhledával, s důrazem na 

identifikaci zákazníků, udrţování záznamů a podávání zprávy odpovědným státním 

institucím
40

. 

Je nutné poznamenat, ţe Úmluva OSN proti mezinárodnímu organizovanému 

zločinu je sice platná a zástupci České republiky podepsaná, avšak parlament ji 

neratifikoval. 

Čtvrtou úmluvou vztahující se k praní špinavých peněz byla Úmluva proti 

korupci z roku 2003 (dále Meridská úmluva). Ta obsahuje podobné definice jako 

Palermská úmluva s tím rozdílem, ţe se vztahuje na trestné činy související s korupcí, 

např. zneuţití pravomoci, úplatky do veřejné, ale i soukromé sféry. 

Z událostí ze září 2001 bylo zcela jasné, ţe terorismus, mezinárodní zločin a 

mezinárodní obchod s drogami mají úzké vazby na praní špinavých peněz. Jiţ v záři 

2001 Rada bezpečnosti OSN přijala Rezoluci 1373, kterou ukládá členským státům řadu 

povinností k prevenci a potlačení financování terorismu. Např. zmraţení finančních 

prostředků a ekonomických zdrojů osob podezřelých z terorismu, výměnu informací, 

atd
41

. 

                                                
40 Úmluva OSN proti mezinárodnímu organizovanému zločinu. 2000. Čl. 19 
41 Rezoluce OSN 1373. 2001 dostupná z www.undoc.org 
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V roce 1997 byl vytvořen Světový program proti praní špinavých peněz (Global 

Program against money-laundering; dále jen GPML), odpovědným orgánem OSN pro 

naplňování cílů z tohoto programu je výše zmiňovaný UNDOC. UNDOC má za úkol 

poskytovat státům informace, prostředky a znalosti k provádění opatření v boji proti 

praní špinavých peněz a usnadňovat mezinárodní spolupráci při výměně informací a 

vzájemné právní pomoci. V rámci GPML Úřad pro drogy a kriminalitu ve spolupráci 

s Mezinárodním měnovým fondem vypracovali modelové právní předpisy pro oba 

právní systémy (common law, kontinentální systém), které spojují pravidla obsaţená 

v jednotlivých Úmluvách OSN, ale i ve 40 doporučeních FATF. Tyto modely mají 

slouţit jednotlivým státům jako vzory při modernizaci vlastních právních řádů. V boji 

proti praní špinavých peněz je, jak opakují všechny Úmluvy, doporučení a opatření, 

velice důleţitá výměna informací a mezinárodní spolupráce. Proto byla vytvořena 

společným úsilím několika mezinárodních organizací (OSN, Rada Evropy, FATF, 

Interpol a dalších) mezinárodní informační síť proti praní špinavých peněz (The 

International Money-Laundering Information Network- IMoLIN
42

). Informace jsou 

poskytovány skrze internet, kde k nim má kromě států přístup i nejširší veřejnost. 

Stránky poskytují informace o pravidlech týkajících se praní špinavých peněz, jak 

mezinárodních, tak i národních. Informace poskytované webovou stránkou o normách 

v České republice nejsou v tuto chvíli aktuální. Zodpovědný za provoz stránek je opět 

UNDOC. 

3.2. FATF- Finanční akční výbor pro praní peněz 

Financial Action Task Force on money laundering (dále FATF) je mezivládní 

organizací, ustavenou na summitu G7 v Paříţi v roce 1989. Na zaloţení se podílelo 

kromě členských států G7 také předseda Evropské komise a 9 dalších států. FATF 

působí v rámci OECD.  

Rychle se zvyšující produkce drog a s tím související činnosti zahrnující praní 

špinavých peněz, znamenaly potřebu tvorby opatření jak na národní i mezinárodní 

úrovni. Úkolem FATF je zkoumat nové techniky a trendy praní peněz, hodnotit techniky 

                                                
42 The International Money-Laundering Information Network [online]. 1998 [cit. 2010-6-15]. Dostupné z 

WWW: <www.imolin.org>. 
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stávající a vytvářet opatření pro boj s praním špinavých peněz a mezinárodní 

spolupráce. 

V současnosti má FATF 35 členů, 33 členských států a 2 regionální organizace, 

jimiţ jsou Evropská Unie prostřednictvím Evropské Komise a Rada pro spolupráci 

arabských zemí zálivu (GCC). Česká republika se účastní prostřednictvím Evropské 

komise. Patří tam také další řada přidruţených členů, subjektů se statusem pozorovatel a 

další regionální a mezinárodní instituce
43

. 

V roce 1990 FATF vytvořil „40 Doporučení“
44

, která poskytují komplexní plán 

boje proti praní špinavých peněz. Jelikoţ se tato oblast trestné činnosti neustále vyvíjí, 

je potřeba tato doporučení neustále revidovat. To se stalo v roce 1996 a 2003. Dalším 

důvodem aktualizace Doporučení byla potřeba univerzálnosti pouţití těchto pravidel. 

V říjnu 2001 vzniklo z důvodu teroristických útoku v New Yorku dalších 9 speciálních 

doporučení tykajících se financování terorismu, aktualizovány byly v roce 2003. Od 

roku 2004 jsou tato pravidla uveřejněna jako 40 + 9 Doporučení pro boj proti praní 

špinavých peněz a financování terorismu. 

 Ačkoliv jsou Doporučení nezávazná, a tudíţ je na vůli státu, zda je bude 

akceptovat ve svém právním řádu, jsou některými mezinárodními organizacemi, např. 

Světovou bankou nebo Mezinárodním měnovým fondem, uznávána jako mezinárodní 

standart boje s praním špinavých peněz. V roce 2006 Rada bezpečnosti spolu s Valným 

shromáţděním zdůraznily důleţitost implementace Doporučení do národních legislativ. 

Od počátku bylo cílem vyhnout se sloţitým ratifikačním procesům spíše neţ 

umoţnit přizpůsobení pravidel právnímu řádu. 40 + 9 doporučení tvoří minimální 

standart podoby opatření, která by státy měly přijmout. To je zapříčiněno různorodostí 

právních řádů jednotlivých států, kde ke společným cílům nemohou být přijata stejná 

opatření
45

. 

                                                
43

 Členové a spolupracující organizace dostupní z WWW: http://www.fatf-gafi.org/document/52/0,33 

43,en_32250379_32237295_34027188_1_1_1_1,00.html 
44

 Originál 40 + 9 Doporučení FATF týkající se boje s praním špinavých peněz a financování terorismu, 

dostupné z WWW www.FATF-gafi.org. Překlad do českého jazyka se nachází na internetových stránkách 

Ministerstva financí ČR, www.mfcr.cz 
45

 BLAIR, W. Banks and Financial Crime. 2008. Oxford University. New York, 89 s. 
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 Těchto 40 doporučení se rozděluje na 4 skupiny podle cílových oblastí, na které 

dopadají. Doporučení FATF směřují na právní řády, finanční a nefinanční instituce, 

institucionální zabezpečení a mezinárodní spolupráci. 

3.2.1. Požadavky na právní řad 

V první skupině se Doporučení zaměřují na otázky kriminalizace praní 

špinavých peněz a stanoví minimální standart pro trestní právo. Jako základ pro 

kriminalizaci mají být pouţity opatření pouţitá ve Vídeňské úmluvě z roku 1988 a 

Palermské úmluvě z roku 2000. K praní špinavých peněz zpravidla dochází v důsledku 

jiné trestné činnosti. Doporučení vymezují způsob určení trestných činů, na které by 

státy měly aplikovat skutkovou podstatu praní špinavých peněz. Tyto trestné činy jsou 

určeny jednak mezí závaţnosti a jednak určitou minimální trestní sazbou (1 rok a výše). 

„Ať se stát rozhodne pro jakýkoliv přístup, je vždy nutno ve vybraných kategoriích 

trestných činů minimálně určit škálu skutkových podstat
46

.“ Takovými skutkovými 

podstatami jsou např. nelegální obchod se zbraněmi, padělání, únos, loupeţ nebo 

krádeţ
47

. Neméně důleţité je i zavedení opatření, která kompetentním orgánům umoţní 

vykonávat předběţná opatření jako zmrazení a zabavení, kroky k zabránění nebo 

zastavení činnosti. Doporučení kladou důraz i na efektivní postih právnických osob
48

. 

3.2.2. Opatření pro finanční a nefinanční sektor 

Definice pojmu finanční a nefinanční sektor se opět nachází v Glosáři, který je 

připojen k 40 doporučením FATF. Jedná se o ty subjekty, které z pověření klienta 

provozuji aktivity jako leasing, přijímání vkladů, směnárenská činnost. Právě na tyto 

subjekty opatření nacházející se v této části dopadají. Stát má zaručit tvorbu pravidel, 

která donutí tyto subjekty Doporučení dodrţovat. 

Klíčovým doporučením, jak předcházet praní špinavých peněz, je zásada 

identifikace a ověření totoţnosti klienta. K tomu má docházet jak při vzniku obchodního 

vztahu, tak i v jeho průběhu, přesáhne-li jeho hodnota stanovený limit, např. pro 

finanční instituce je částka stanovena na 15 000 EUR/USD, kasina 3 000 EUR/USD. 

                                                
46 40 +9 Doporučení FATF pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. doporučení 1.  
47 Glosáři k 40 +9 Doporučení FATF, vymezení ostatních skutkových podstat 
48 40 +9 Doporučení FATF pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu., doporučení 2. 
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Zvýšené nároky na kontrolu jsou u osob politicky exponovaných (osoby, kterým byla 

svěřena politická funkce na celostátní úrovni). Zvýšená pozornost je věnována hrozbám 

nových metod a kombinovaným obchodům, jejichţ cílem je zajistit anonymitu klienta. 

Tato doporučení se v určitých situacích vztahují i na nefinanční sektor
49

. 

3.2.3. Institucionální zabezpečení 

Doporučení vyţadují po státech, aby vytvořily Finanční zpravodajskou 

jednotku
50

 (dále FIU). Tento subjekt pak bude slouţit k přijímání a analýze informací o 

praní špinavých peněz, předávání oznámení o podezřelých obchodech a jiné informace 

spjaté s praním špinavých peněz, popř. k ukládání správních sankcí. K tomu by měla být 

vytvořena povinnost subjektu informace FIU předávat. Působnost FIU není 

koncipována výhradně, záleţí na jednotlivých státech, jakou mez působnosti jí určí. 

Státy by měly stanovit rozsah pravomocí pro dohledové orgány k monitorování a 

prověřování finančních institucí. Při předávání informací by mělo být zamezeno 

moţnosti finanční instituce odvolávat se na ustanovení o zachování tajemství mezi 

institucí a klientem. Stát by měl vytvořit mechanismy pro vzájemnou spolupráci všech 

orgánů působících v oblasti institucionálního zabezpečení
51

. 

3.2.4. Mezinárodní spolupráce 

Dle doporučení by mezinárodní spolupráce měla probíhat na všech úrovních 

(mezi vládami, útvary, orgány činných v trestním řízení). Důleţité je, aby spolupráce 

probíhala rychle, konstruktivně, efektivně a co nejkomplexněji. Doporučení poskytují 

základ pro zajištění majetku jakkoliv uţívaném při praní špinavých peněz a extradici při 

vyloučení dvojí trestnosti. 

                                                
49 40 +9 Doporučení FATF pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu., doporučení 5, 6, 

8, 12 
50

 V anglickém znění Financial Inteligence Unit,v ČR Finanční analytický útvar dle zákona 253/2008 
51 40 + 9 Doporučení FATF pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Doporučení 4, 

26,27,28,29,31 
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3.2.5. Speciální doporučení 

Zvláštní doporučení vznikla jako odpověď na celosvětové teroristické hrozby, 

které přetrvávají. Kaţdá lidská činnost má svůj finanční charakter. Těchto 9 speciálních 

doporučení vzniklo na mimořádném zasedání FATF 29.–30. října 2001. Cílem bylo 

rozšířit pole působnosti za oblast praní špinavých peněz. Pozornost byla zaměřena také 

na financování terorismu. 9 speciálních doporučení ţádá po státech, aby vytvořily 

taková opatření, která by zabránila teroristickým skupinám hromadit majetek 

umoţňující jim konat. De facto opakují poţadavky stanovené na státy ve 40 

doporučeních s rozdílem jejich specifikace na terorismus a související aktivity
52

. 

3.2.6. Další činnosti 

FATF kaţdoročně vydává zprávu, ve které hodnotí vývoj situace v oblasti praní 

špinavých peněz. Rovněţ nepřetrţitě doplňuje oblasti, které jsou vyuţívány pro praní 

špinavých peněz. V roce 2000 FATF „vyhlásila dvacet devět offshore jurisdikcí za 

nedostatečné a patnáct nejhorších označila jako nespolupracující země a teritoria“
53

. 

Jedná se o státy, které nevytvářejí opatření proti praní špinavých peněz, nebo které jsou 

bezbranné vůči nelegálním aktivitám. Finanční operace, které směřují do a z těchto 

států, s sebou nesou riziko praní špinavých peněz. Cílem ustanovení těchto skupin států 

a teritorií je, aby členské státy upozornily své fyzické a právnické osoby na toto riziko. 

3.2.7. Vliv činnosti FATF na výkon právnického povolání 

FATF označil v roce 2001 právníky za „strážné, vrátné“ (gatekeepers) praní 

špinavých peněz. Ze zprávy FATF Typologie praní špinavých peněz pro roky 2000–

2001 vyplývá, ţe výkon právnického povolání je náchylný k aktivitám prováděných k 

naplnění cílů osob provádějících praní špinavých peněz, a to hlavně v důsledku 

různorodosti činností, které právníci poskytují svým klientům, např. právní poradenství, 

převod majetků, prostřednictví trustů, investičních operací, zakládáním společností 

                                                
52 FATF [online]. 2004 [cit. 2010-4-23]. Terrorist Financing . Dostupné z WWW: <http://www.fatf-

gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236947_1_1_1_1_1,00.html>. 
53  NAIM M. Černá kniha globalizace. 1.vyd. Praha: Vyšehrad, 2008. 145 s. 
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apod
54

. Tyto činnosti ve vztahu k praní špinavých peněz mohou provádět vědomě, ale i 

nevědomě. Výkon právnického povolání v sobě obsahoval výhody neaplikování zásad 

due diligence
55

 a ohlašování podezřelých obchodů. 

Mnoho zemí zavádí do svých zákonů pravidla obsaţená ve 40 + 9 doporučeních 

FATF, avšak implementace pravidel není v takovém rozsahu, jak doporučení plně uvádí, 

tzn. i aplikovatelnost na právníky. Odezva na plné přijetí přišla jen z Evropy, kde na 

úrovni Evropské unie (dále EU) byla přijata opatření v podobě směrnice 2001/97/ES, 

(viz kapitola ES/EU). V ostatních zemích, jako např. USA, stále dávají přednost 

ochraně vztahu právník – klient. I přesto, ţe ministerstvo financí USA zopakovalo svůj 

poţadavek zavést tato pravidla na povolání jako jsou právníci. Proti stojí Advokátní 

komora USA (American Bar Asociation), která jako hlavní důvod odmítnutí přijetí 

uvádí nejasné definování role a práce advokacie ve 40 + 9 Doporučeních FATF
56

. Snaha 

zavést výkon právnických povolání pod reţim boje s praním špinavých peněz vedla 

moţnost zveřejnit či nezveřejnit informace, je-li jejich klient zapleten do praní 

špinavých peněz. „Advokát má právo odhalit informace vztahující se k zastupování 

klienta v rozsahu advokáta přiměřeně potřebné, aby se zabránilo…klientovi spáchat 

trestný čin podvodu, který má velmi pravděpodobně za následek poškození finančních 

zájmů jiného, a pro který využíval nebo využívá služeb advokáta“
57

. 

3.3. Rada Evropy- Štrasburská úmluva, Varšavská úmluva 

Rada Evropy byla jednou z prvních institucí, která si uvědomila důleţitost 

opatření přijímaných v boji proti praní špinavých peněz v souladu se zákony. 

 V roce 1977 ustavil Výbor pro záleţitosti zločinnosti výbor expertů (European 

Committee for Crime Problems), kteří se měli zaměřit na problém nezákonného 

přeshraničního transferu peněţních prostředků, zpravidla slouţících k další trestné 

činnosti. Výsledek činnosti tohoto Výboru bylo přijetí Doporučení o opatření proti 

                                                
54

 Report on Money Laundering Typologies 2001-02 [online]. Paris : CEDEX, 2002 [cit. 2010-6-30]. 

Dostupné z WWW: <http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/36/34038090.pdf> 
55 Due diligence v překladu náleţitá opatrnost nebo pečlivost, tomto případě se jedná o kontrolu klienta 
56 BA Anti-Money laundering Forum [online]. 2008 [cit. 2010-7-13]. Lawyers and Money Laundering. 

Dostupné z WWW: <http://www.anti-moneylaundering.org/Lawyers_and_Money_Laundering.aspx>. 
57 American Bar Association [online]. 2000 [cit. 2010-12-13]. Model Rules of Professional Conduct. 

Dostupné z WWW: <http://www.abanet.org/cpr/mrpc/rule_1_6.html>. 
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transferu a uchovávání zdrojů z kriminální činnosti
58

 Výborem ministrů v roce 1980. 

Doporučení obsahuje opatření týkající se bankovního systému – vyloučení anonymity 

klienta, a dále opatření umoţňující finančním institucím porovnávat peněţní prostředky 

dle seznamu peněţních prostředků, které byly pouţity k trestné činnosti. 

 V roce 1990 přijal Výbor ministrů Konvenci o praní, vyhledávaní, zadrţování a 

konfiskaci výnosů ze zločinu
59

, známou jako Štrasburská úmluva. Cílem Úmluvy bylo 

usnadnit mezinárodní spolupráci při vyhledávání, zadrţování a konfiskaci výnosů 

pocházejících z trestné činnosti. Spolupráce se týká hlavně vzájemné pomoci při 

vyšetřování, pročeţ mají státy stanovit ústřední orgán pro spolupráci. V České republice 

je příslušným orgánem před podáním obţaloby ve věcech trestních Nejvyšší statní 

zastupitelství České republiky a po podání obţaloby Ministerstvo spravedlnosti České 

republiky. V ostatních věcech je ústředním orgánem Ministerstvo financí České 

republiky. Úmluva vznikla se záměrem pomoci státům k tvorbě unifikovaného systému 

vymahatelnosti při zachování národní legislativy. Ratifikována byla všemi státy Rady 

Evropy, coţ z ní učinilo významný nástroj v boji proti praní špinavých peněz. Úmluva 

je také otevřena pro státy mimo Radu Evropy
60

.  

 V roce 2003 se Rada Evropy rozhodla Štrasburskou úmluvu aktualizovat a 

rozšířit. Práce byly zakončeny v roce 2005, kdy byla přijata Úmluva o praní, 

vyhledávaní, zadrţování a konfiskaci výnosů ze zločinu a financování terorismu
61

 ve 

Varšavě (dále Varšavská úmluva). Potřeba aktualizace Úmluvy byla dána nejen tím, ţe 

terorismus by mohl být financován skrze prostředky pocházejícími z nelegálních 

činností, ale i aktivit zcela legálních. Tato úmluva tak poprvé spojila monitoring a 

kontrolu nad praním špinavých peněz a financováním terorismu. Klíčové pro pouţití 

nejen preventivních, ale i represivních opatření slouţících k zastavení zločinných 

organizací, včetně teroristických skupin. Těmito opatřeními jsou zejména rychlý přístup 

                                                
58 Recommendation No. R (80), on measures against the transfer and safekeeping of funds of criminal 

origin. 27. 6. 1980 
59 V ČR publikovaná sdělením Ministerstvem zahraničních věcí pod číslem 33/1997 Sb. účinné od 1. 3. 

1997 
60 Council of Europe : Countering Money Laundering and Financing of Terrorism [online]. 2001 [cit. 
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k finančním informacím, nebo poskytnutí informací o majetku těchto skupin
62

. Tato 

Úmluva se více zabývá opatřeními na národní úrovni. Stanoví povinnost států vytvořit 

finanční zpravodajský útvar, kterou Úmluva myslí „ústřední, národní úřad odpovědný 

za přijímání (a vyžádání), analyzování a předávání informací příslušným orgánům 

v boji proti praní špinavých peněz“
63

. Stejně jako řada doporučení a opatření 

mezinárodních organizací, tak i Varšavská úmluva vyzvedává význam 40 + 9 

doporučení FATF a vyţaduje od signatářů jejich včlenění do právního řádu jako 

významného mezinárodního standartu
64

. 

 Úmluva č. 198 vstoupila v platnost 1. května 2008. K dnešnímu dni ji 

ratifikovalo 14 států, dalších 18 členských zemí Rady Evropy ji podepsalo. Česká 

republika mezi nimi není. 

3.3.1. Moneyval 

V rámci Rady Evropy byl ustaven v roce 1997 Výbor odborníků pro 

vyhodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu – 

MONEYVAL, dříve PC-R-EV (The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-

Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism). Cílem tohoto výboru je 

zajistit, aby členské státy měly k dispozici účinné systémy v boji proti praní špinavých 

peněz, a aby nedocházelo k porušování zavedených mezinárodních standardů v této 

oblasti. Těmito standardy nejsou jen pravidla obsaţená v úmluvách Rady Evropy, ale i 

např. 40 + 9 doporučení FATF, Vídeňská úmluva z roku 1988 a směrnice Evropské unie. 

K naplnění těchto cílů pak provádí MONEYVAL hodnocení plnění mezinárodních 

norem právního i finančního sektoru a oblastí jejich vymáhání členskými státy 

prostřednictvím nejrůznějších doporučení a zpráv, na jejichţ základě státy zefektivňují 

boj proti praní špinavých peněz. Státy sbírají informace, na základě kterých sestavují 

různé typologie praní špinavých peněz. Kontrolní činnost MONEYVALu dopadá na 

členy Rady Evropy a ţadatele o členství, kteří nejsou členy FATF. 
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moneyval/ About/Background_MONEYVAL_en.asp> 
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 MONEYVAL je klíčovým partnerem v celosvětové sítí orgánů, mezinárodních 

organizací v boji proti praní špinavých peněz. MONEYVAL se stal z pozorovatele 

přidruţeným členem při FATF v roce 2006, coţ přineslo výhodu pro další státy sdruţené 

v MONEYVALu k aktivní účasti při zasedání FATF v rámci delegace Rady 

Evropy/MONEYVALu. V rámci spolupráce s Mezinárodním měnovým fondem a 

Světovou bankou jejich společná metodika umoţňuje vzájemné uznávání hodnocení a 

moţnost předejít tím opakování hodnocení ze stejných zemí a přetíţení vnitrostátních 

orgánů. Mezi další organizace, se kterými MONEYVAL spolupracuje, patří 

INTERPOL, EGMONTSKÁ SKUPINA, EUROASIJSKÁ SKUPINA PRO BOJ PROTI 

PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ (EAG) a další. 

 MONEYVAL provádí hodnocení procesu aplikace norem přijatých na poli boje 

s praním špinavých peněz. Společné hodnocení probíhá od roku 1998. V současnosti 

běţí IV. kolo, pro roky 2009–2012 (I. kolo 1998–2000; II. kolo 2001–2004; III. kolo 

2005–2009). Na základě hodnocení vypracoval MONEYVAL zprávu, ve které provádí 

shrnutí opatření přijatých státy, analýzy a doporučení, jak posílit systém boje s praním 

špinavých peněz téţ uvádí nové způsoby „praní“ které se vyvinuli v posledních letech. 

Jako nové způsoby, jejichţ prostřednictvím můţe docházet k „praní“ označuje např. 

hazard prostřednictvím internetu, soukromé důchodové pojištění. Cílem k potlačení 

„praní“ jsou dle MONEVALu i společné semináře, kterých se účastní odborníci z této 

oblasti, a na nichţ se probírají jednotlivé zkušenosti států. Účastníky těchto seminářů 

jsou nejen členské státy Rady Evropy, ale i státy stojící mimo
65

.  

3.4. Egmontská skupina 

Za dobu boje proti praní špinavých peněz byla vytvořena řada subjektů, které 

toto jednání stíhají v rámci jednotlivých jurisdikcí. Efektivní boj s praním špinavých 

peněz vytváří poţadavek meziodvětvového přístupu. Rychlost převodu peněz z jedné 

strany světa na druhou vyţaduje, aby subjekty, jeţ vymáhají právo, měly moţnost 
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rychlé výměny informací, a to na všech úrovních postupu. Na druhou stranu musí být 

zaručena ochrana informací těch subjektů, které právo dodrţují. 

Na počátku 90. let byla tvorba finančních zpravodajských útvarů izolovaným 

fenoménem několika málo států, byly určeny k plnění úkolů vyplývajících z národních 

potřeb. Od roku 1995 řada finančních zpravodajských útvarů začala pracovat společně 

v rámci neformální organizace známé jako Egmontská skupina (pojmenováno podle 

místa prvního setkání v paláci Egmont-Arenberg v Bruselu 9. června 1995). 

Egmontská skupina vymezuje pojem finanční zpravodajský útvar stejně jako 

Varšavská úmluva Rady Evropy, která vychází z 26. doporučení FATF, čímţ je opět 

zdůrazněn význam 40 doporučení FATF. Doporučení zní: „státy by měly založit finanční 

zpravodajskou jednotku (FIU), která bude sloužit jako orgán s celostátní působností a 

bude přijímat (a pokud možno také dožadovat), analyzovat a předávat oznámení o 

podezřelých obchodech a jiné informace o potenciálním praní peněz nebo financování 

terorismu. FIU by měla mít přístup, přímý nebo nepřímý, k informacím finančního, 

správního nebo policejního charakteru, které potřebuje k provádění analýz oznámení o 

podezřelých obchodech a další činnosti“
66

. Z této definice vyplývá obsah činností, které 

by útvar měl provádět. Egmontská skupina registruje mezi 116 členy čtyři druhy orgánů 

vykonávajících tuto činnost. Je to model správního orgánu, který má regulační a 

dohlíţecí pravomoci, např. centrální banka, ministerstvo financí nebo nezávislý správní 

úřad. V tomto případě jde asi nejrozšířenější typ orgánů. Další typ svěřuje výkon 

činností finančního zpravodajského útvaru do rukou orgánů moci soudní nebo ţalobních 

orgánů (dle české terminologie státních zastupitelství). Úkoly útvaru dále plní policejní 

orgány. Celkem 28 členů vyuţívá specializované policejní jednotky. A konečně 

posledním druhem vykonávajícím činnost finančního zpravodajského útvaru je orgán 

hybridní, který kombinuje tři předešlé modely. 

Egmontská skupina je mezinárodní seskupení finančních zpravodajských útvarů 

jednotlivých států. Byla zaloţena s cílem prohlubování mezinárodních vztahů na poli 

boje proti praní špinavých peněz. Jejím dalším cílem při zakládání bylo stát se 

prostředníkem, který státům v jejich boji proti praní špinavých peněz poskytuje 

podporu. Tato podpora zahrnuje prohlubování výměny informací, zlepšování 

komunikace mezi jednotlivými finančně analytickými útvary a zvyšování znalostí jejich 
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pracovníků. Fundamentální sloţkou je opět výměna informací. Klíčem úspěchu v boji 

proti praní špinavých peněz je podpora výměny informací, jednak mezi státy navzájem, 

a jednak sdílení důleţitých informací přímo s orgány Egmontské skupiny na základě 

reciprocity nebo po vzájemné dohodě. 

Záměr je vytvoření takového systému výměny informací, který by probíhal zcela 

volně a přímo mezi finančními zpravodajskými jednotkami. Veškerá výměna informací 

finančních zpravodajských jednotek musí být podrobena přísné kontrole a musí být 

dány záruky k zajištění toho, aby informace byly pouţity pouze povoleným způsobem, 

v souladu s vnitrostátními předpisy o soukromí a ochranu údajů. Strany se zavázaly, ţe 

informace poskytnuté mezi finančními zpravodajskými jednotkami, lze pouţít pouze 

k vyţádanému účelu. Bez vědomí jednotky, od níţ informace pocházela, nesmí daný 

údaj sdílet s třetími osobami, policejními, nebo soudními orgány
67

.  

K plnění těchto úkolů bylo v rámci Egmontské skupiny zaloţeno pět pracovních 

skupin
68

. 

 První skupina má na starost kandidátské země, zpracovává všechny 

právní aspekty a zásadní otázky v rámci Egmontské skupiny a také má na 

starost spolupráci mezi FIU – The Legal Working Group (LWG)  

  

 Druhá skupina je zaměřena na vytvoření globální sítě FIU a spolupráce 

s kandidátskými zeměmi na implementaci mezinárodních pravidel – The 

Outreach Working Group (OWG)  

 

 Třetí skupina slouţí ke vzdělávání pracovníků jak z členských, tak 

nečlenských zemí – The Training Working Group (TWG)  

 

 Čtvrtá skupina se snaţí o spolupráci mezi FIU při tvorbě dlouhodobého 

strategického plánu v boji proti praní špinavých peněz – The Operational 
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Working Group (OpWG)  

 

 Pátá skupina má na starost technické poradenství a pomoc pro FIU 

v oblasti informačních technologií, která má usnadnit činnost mezi 

jednotlivými FIU – The IT Working Group (ITWG)  

 

  V rámci činnosti Egmontské skupiny bylo vydáno 100 případových příkladů, 

které mají pomoci jednotlivým institucím k odhalování činnosti směřující k praní 

špinavých peněz. Obsahují nejrůznější metody provádění praní špinavých peněz. 

3.5. Basilejský výbor 

 Výbor
69

 byl ustaven z podmětu guvernérů národních bank deseti států v roce 

1974. S postupem času se do činnosti výboru zapojovaly další státy. Dohled nad 

bankovnictvím, který je cílem tohoto subjektu, je neformální a výsledky jeho činnosti 

jsou právně nevymahatelné. Činnost výboru tkví ve formulaci principu a postupů, 

doporučení, které, jak doufají, přijmou jednotlivé státy do svých právních řádů. 

 V roce 1988 vydal Výbor dokument
70

, v němţ zavádí principy pro boj s praním 

špinavých peněz. Cílem tohoto dokumentu je, aby banky vytvořily systém kontroly, 

který napomůţe k potlačení jevu praní špinavých peněz. Jako návod k dosaţení tohoto 

cíle jsou v dokumentu uvedeny čtyři základní principy. Na prvním místě je uvedena 

zásada identifikace klienta, skrze niţ lze rozpoznat, zda zdroje pocházejí z nelegální 

činnosti. Odmítne-li se klient podrobit identifikaci nebo jsou-li v identifikačních údajích 

nedostatky, má banka právo odmítnout provedení transakce. Druhým principem je 

soulad s právem. Banky zajistí, aby probíhající transakce byla v souladu se standardy a 

zákony. Dalším nezbytným bodem pro posílení boje s praním špinavých peněz je 

povinnost spolupráce bank s orgány činnými v trestním řízení. Obsahem principu 

odmítnutí podpory klientům, kteří chtějí obcházet zákon, je v případě podezření 

nelegálního zdroje prostředků, dané účty zmrazit a prolomit mlčenlivost tam, kde 

národní právo dovoluje. Posledním principem je dodrţování výše jmenovaných 
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principů. Banky se zaváţí, ţe budou všechny dané principy dodrţovat a své 

zaměstnance v nich řádně proškolovat
71

. 

3.6. Evropské společenství / Evropská unie 

Evropské unie je zaloţena na volném pohybu osob, kapitálu a finančních sluţeb. 

Tvorba společného trhu a prolomení bariér nepomáhá jen legitimnímu obchodování, ale 

vytváří moţnosti pro praní špinavých peněz a jiné finanční kriminalitě. Evropská 

legislativa přijala řadu opatření k ochraně finančního systému i ostatních aktivit před 

zneuţíváním k praní špinavých peněz. Na širší mezinárodní úrovni je EU 

prostřednictvím Evropské komise členem FATF, subjektu celosvětově činného v této 

oblasti.  

Zvýšení činností spojených s praním špinavých peněz na počátku 90. let, 

20. století vedl i Evropské společenství (dále ES) k přijetí opatření v boji s tímto 

negativním jevem. Směrnice Rady 91/308/EHS o předcházení zneuţití finančního 

systému k praní peněz, přijata 10. června 1991 (dále I. AML směrnice). I. AML 

směrnice dopadá na finanční a úvěrové instituce (dále finanční subjekty). Vytváří rámec 

pro následující směrnice v této oblasti. Proklamuje poţadavek spolupráce mezi 

ostatními mezinárodními organizacemi a zavádí poţadavek prokázání totoţnosti klienta 

(due diligence) pro finanční subjekty v době před provedením finanční operace, tzn. 

získání co nejvíce moţných informaci o klientovi. I. AML směrnice se týká všech 

operací, jejichţ hodnota přesahuje 15 000 ECU
72

, a to buď jako jednotlivá transakce, 

nebo více spolu souvisejících operací. Součástí poţadavku prokázání totoţnosti klienta 

je i následná archivace všech takto získaných informací, a to po dobu 5 let. Dalším 

poţadavkem je nejbliţší spolupráce mezi finančními subjekty a orgány pověřených 

dohledem nad činností těchto subjektů. Dále se v případě podezřelé transakce jedná o 

zavedení systému ohlašovací povinnosti vůči dohledovým orgánům. Normy slouţící 

k ochraně důvěrných informací klienta by měly ustoupit do pozadí v případě, ţe se 

jedná o podezření z trestného činu praní špinavých peněz. S tím souvisí i poskytnutí 
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ochrany finančním subjektům a jejich zaměstnancům při porušení těchto norem
73

. 

„Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nutné pro dosažení souladu 

s touto směrnicí nejpozději do 1. 1. 1993“
74

. 

Druhá směrnice je společným počinem Evropského parlamentu a Evropské rady. 

Přijata byla 4. prosince 2001 pod označením Směrnice Rady 2001/97/ES o předcházení 

zneuţití finančního systému k praní peněz (dále II. AML směrnice). Cílem bylo vylepšit 

existující opatření poskytované předchozí směrnicí a doplnění právních mezer 

40 doporučení FATF. Můţeme říci, ţe se jedná o novelu I. AML směrnice. II. AML 

směrnice více subjektů, na které dopadají opatření proti praní špinavých peněz, o 

směnárny, investiční firmy a společnosti zabývající se převodem peněz (např. Western 

Union), auditory, notáře a advokáty. Mezi další opatření poskytované směrnicí patří 

moţnost státu vyhledat, mrazit, zabavit a konfiskovat majetek spojený s kriminální 

činností. Týká se částky 15 000 EUR, které nahradilo ECU. 

V současnosti nejdůleţitějším počinem v oblasti praní špinavých peněz je 

směrnice 2005/60/ES o předcházení zneuţití finančního systému k praní peněz a 

financování terorismu (dále III. AML směrnice) a směrnice 2006/70/ES, kterou se 

stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2005/60/ES (dále prováděcí směrnice). III AML 

směrnice byla přijata 26. října 2005 a pouţívá pravidla zavedená revidovanými 

40 doporučeními FATF. Prováděcí směrnice byla přijata 1. srpna 2006 a jejím přijetím 

se reţim boje s praním špinavých peněz zpřísnil. Touto směrnicí je zrušena tzv. I. a II. 

AML směrnice, definici praní špinavých peněz ale ponechává stejnou jako 

v předchozích směrnicích. Kromě klasických odvětví finančního sektoru se zabývá také 

nefinančním sektorem. Stanoví reţim „hloubkové kontroly klienta“ (customer due 

diligence) povinným osobám vţdy na počátku vztahu při provádění operací ve výši 

15 000 EUR nebo vyšší, a to i v případě, ţe transakce dosáhne této výše aţ v souhrnu. 

Z hlediska povinných osob ctí definici uvedenou v II. AML směrnici. Kromě jiţ 

klasických finančních a úvěrových institucí tedy postihuje taková povolání, jako jsou 

advokáti, notáři, účetní, realitní makléři. Pro případ vysokého rizika, ţe dochází k praní 

špinavých peněz, zavádí směrnice „zesílenou hloubkovou kontrolu klienta“ (enhanced 

customer due diligence) zahrnující doplňková opatření pro ověření nebo potvrzení 
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předloţených dokumentů. K tomuto procesu dochází zejména tehdy, není-li klient 

fyzicky přítomen pro účely zjištění totoţnosti (korespondenční bankovní styk)
75

. Na 

druhou stranu směrnice i ulehčuje proces identifikace klienta, zavedením „zjednodušené 

hloubkové kontroly“ (simplified customer due diligence) pro případy, kdy „je klient 

úvěrovou nebo finanční institucí podléhající této směrnici nebo úvěrovou nebo finanční 

institucí nacházející se ve třetí zemi, která ukládá požadavky rovnocenné požadavkům 

stanovených touto směrnicí, a nad níž je s ohledem na plnění těchto požadavků 

vykonáván dohled“
76

. Směrnice také dává moţnost u některých subjektů neprovádět 

hloubkovou kontrolu (např. vnitrostátních veřejných orgánů, klientů ţivotních pojistek, 

u nichţ roční pojistné nepřevyšuje částku 1 000 EUR, nebo u nichţ jednorázové 

pojistné nepřevyšuje částku 2 500 EUR)
77

.  

Vzhledem k rozhodujícímu významu zjišťování a ověřování totoţnosti při 

předcházení praní špinavých peněz, zavádí směrnice pojem „skutečného vlastníka“, 

kterým je „fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo nepřímo ovládá, nebo 

fyzická osoba, pro kterou se provádí transakce nebo vykonává činnost“
78

. Zjištění osoby 

skutečného vlastníka není vţdy zcela jednoduché, zvláště pak u subjektů jako jsou 

nadace nebo trusty. To platí, obzvláště pokud jednotliví příjemci nejsou ještě zjištěni 

(identifikováni) a je tedy nemoţné identifikovat jednotlivce jako skutečného vlastníka. 

V těchto případech pak stačí určit jen „skupinu osob“, které jsou příjemci z nadace nebo 

trustu. Otázky skutečného vlastníka souvisí s transparentností právnické osoby. 

V případě, ţe existuje podezření z praní špinavých peněz, musí daný subjekt vyplnit 

zprávu pro dohledový orgán (SRT). 

AML směrnice I. a II. hovoří pouze o „orgánech odpovědných za potírání praní 

špinavých peněz“ a poskytovaní informaci zjištěných z kontrol klientů. Aţ směrnice 

2005/60/ES stanoví členským státům povinnost ustavit finanční zpravodajskou jednotku 

                                                
75 Směrnice 2005/60/ES o předcházení zneuţití finančního systému k praní peněz a financování 

terorismu. čl. 13. odst. 2. 
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 Směrnice 2005/60/ES o předcházení zneuţití finančního systému k praní peněz a financování 

terorismu. čl. 11. odst. 1.  
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 EUROPA, Summaries of EU Legislation [online]. 16.4.2010 [cit. 2010-10-04]. Money laundering: 

prevention of the use of the financial system. Dostupné z WWW: 

<http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/l24016

a_en.htm#Amendingacts>. 
78 Směrnice 2005/60/ES o předcházení zneuţití finančního systému k praní peněz a financování 

terorismu. čl. 3. odst. 6.  
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jako ústřední vnitrostátní orgán. Tato jednotka je odpovědná za příjem oznámení 

týkajících se moţného praní špinavých peněz, jejich analyzování a případné postoupení 

příslušným orgánům. Směrnice členským státům zavádí moţnost určit jako příslušný 

orgán pro příjem informací v prvním stupni na místo finanční zpravodajské jednotky 

orgán stavovské samosprávy příslušné profese
79

. 

„Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro 

dosažení souladu s touto směrnicí do 15. prosince 2007“
80

. Komise se rozhodla 

5. června 2008 zahájit řízení pro porušení Smlouvy o ES proti 15 státům, které 

neimplementovaly pravidla obsaţená ve směrnici 2005/60/ES do svých právních řádů. 

Mezi těmito státy byla i Česká republika
81

. Povinnosti byly transponovány do českého 

právního řádu zákonem 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu. 

Předmětem prováděcí směrnice 2006/70/ES je kontrola tzv. „politicky 

exponovaných osob“, jimiţ jsou osoby, které vykonávají významné veřejné funkce, ale 

také jejich nejbliţší příbuzní nebo blízcí společníci (členové vlády, parlamentu, jejich 

děti, manţelé, rodiče). Pro tyto osoby, aţ na výjimky, směrnice stanoví uplatnění 

zesílené hloubkové kontroly. Výjimka, kdy se uţije zjednodušená hloubková kontrola, 

je stanovena v článku 3 této směrnice, např. „byly-li klientovi svěřeny významné funkce 

podle Smlouvy o Evropské unii, podle smluv o Společenstvích podle sekundárních 

předpisů Společenství“
82

. Osoby, kterým byla svěřena niţší neţ vnitrostátní funkce, by 

dle této směrnice neměly být povaţovány za politicky exponované. Tím má směrnice 

zřejmě na mysli regionální úroveň (starostové, městští zastupitelé). 

Jiţ mnohokrát byla opakována skutečnost, ţe praní špinavých peněz má 

mezinárodní povahu, a k účinnému potlačení tohoto jevu je třeba podporovat v co 

                                                
79 Směrnice 2005/60/ES o předcházení zneuţití finančního systému k praní peněz a financování 

terorismu. Čl. 20, 21, 22, 23. 
80 Směrnice 2005/60/ES o předcházení zneuţití finančního systému k praní peněz a financování 

terorismu. čl. 45. odst. 1. 
81 EUROPA [online]. Brusel : 5. 6. 2008 [cit. 2010-10-4]. Boj proti praní peněz: Komise přijala opatření 

proti 15 členským zemím za to, ţe neprovedly včas směrnici. Dostupné z WWW: 
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nejširší míře koordinaci a spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkami. To 

bylo důvodem schválení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV o způsobech spolupráce mezi 

finančními zpravodajskými jednotkami (FIU) členských států při výměně informací. 

K tomu došlo 17. října 2000. Hovoří se zde o síti finančních zpravodajských jednotek 

EU jako neformálním uskupení. Účelem je usnadnit spolupráci a výměnu informací 

mezi FIU členských států EU, s hlavním cílem identifikovat problémy a prosadit 

osvědčené postupy v rámci provádění III. AML směrnice. Dne 22. dubna 2008 

platforma přijala „Zprávu o praní špinavých peněz a financování terorismu“. Zpráva 

obsahuje stručný přehled stávajícího regulačního rámce, který se týká zpětné vazby a 

analýzy různých typů zpětné vazby, s ohledem na určení správných postupů, které 

mohou být zlepšit kvalitu a účinnost zpětné vazby. Specifické části zprávy jsou 

věnovány zpětné vazbě účetních jednotek v jednotlivých případech, trendech a 

typologiích; zpětná vazba mezi donucovacími orgány a FIU, FIU-k-FIU; zpětná vazba a 

výměna informací mezi FIU a ostatními příslušnými orgány
83

. Právní základ zpětné 

vazby je spatřován v článku 35 směrnice 2005/60/ES, o zpětné vazbě hovoří i 25. 

doporučení (40 doporučení FATF). 

 Dalším významným dokumentem je Druhý protokol k Úmluvě o ochraně 

finančních zájmů Evropského společenství z 19. 6. 1997. Tento protokol zavádí 

povinnost států přijmout nezbytná opatření pro trestní postih praní špinavých peněz, 

pokud zdroje pochází z podvodu nebo korupce poškozujících nebo ohroţujících 

finanční zájmy ES a jejich případnou konfiskaci. 

Neméně důleţitá pro boj s praním špinavých peněz jsou i pravidla zavedená 

nařízením 1889/2005 ES o kontrolách peněţní hotovosti vstupující do Společenství 

nebo ho opouštějící z 26. října 2005. Nařízení dopadá na všechny fyzické osoby 

vstupující nebo opouštějící území Evropské unie, které u sebe mají hotovost ve výši 

10 000 EUR nebo vyšší, tomuto odpovídá i jejich ekvivalent v ostatních měnách nebo 

směnitelných hodnotách, jako jsou cestovní šeky, dluhopisy atd. Za nesplnění této 

                                                
83
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povinnosti následuje sankce, kterou určují jednotlivé členské státy samostatně, přičemţ 

nařízení říká, ţe „takové sankce musí být účinně přiměřené a odrazující“
84

. 

Ve světle teroristických útoků v Madridu z 11. března 2004 přijal Evropský 

parlament spolu s Radou nařízení 1789/2006 o informacích o plátci doprovázejících 

převody peněţních prostředků. „Nařízení se vztahuje na převody peněžních prostředků 

v libovolné měně, které jsou odesílány, nebo přijímá poskytovatel peněžních služeb 

usazeného ve Společenství“
85

. Dle této směrnice je nepostradatelným nástrojem při 

předcházení, vyšetřování a odhalování praní špinavých peněz úplná dohledatelnost 

převodů peněţních prostředků. V rámci toho nařízení doporučuje zavést systém, který 

stanoví poskytovatelům peněţních sluţeb povinnost připojit k jednotlivým platbám 

informace o plátci. Nařízení obsahuje řadu výjimek, při kterých se ustanovení 

nepouţívají. Jedná se o takové transakce, při kterých je riziko praní špinavých peněz 

nepatrné, např. uţívání kreditních debetních karet, výběry z bankomatů, přímá inkasa, 

v případě převodu hotovosti na účet je hranice pro identifikační povinnost stanovena od 

částky 1 000 EUR. 

3.6.1. Evropská úprava dopadající na výkon advokacie 

I. AML Směrnice byla prvním počinem Evropského společenství pro danou 

oblast. Zpravidla všechny prvotiny mají své nedostatky a ani I. AML směrnice není 

výjimkou. Ačkoli úprava dopadala na široký okruh finančních a úvěrových institucí, 

nedotýkala se činnosti advokátů. Změna přišla aţ v roce 2001. Oproti původnímu znění 

přináší II. AML směrnice úpravu dopadající na činnosti související (právní poradenství), 

i kdyţ v omezené míře. Důvody zařazení úpravy jsou zřejmé. Tzv. „propírači“ ke své 

činnosti začali vyuţívat sluţeb nefinančního sektoru, coţ uvádí i sama preambule II. 

AML směrnice. Úprava dopadá na ty právní profese, které se účastní finančních nebo 

podnikových transakcí svých klientů
86

. Na druhou stranu toto pravidlo nelze chápat 

absolutně. Evropští normotvůrci si byli vědomi, ţe musí existovat výjimky. Týká-li se 

činnost advokáta zjišťování právního postavení nebo zastupovaní v soudním řízení, je 

                                                
84 Nařízení 1889/2005 ES o kontrolách peněţní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící. 
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86  Nařízeni 1789/2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněţních prostředků. Čl.3.odst. 

1. 



38 

 

v tomto případě nevhodné nutit ho k porušení mlčenlivosti
87

. „Právní poradenství tak 

nadále podléhá povinnosti zachovávat profesní tajemství, pokud se právní poradce 

neúčastní praní špinavých peněz nebo právní poradenství není poskytováno pro účely 

praní peněz nebo advokát neví, že klient vyhledal službu právního poradenství za 

účelem praní peněz“
88

. Je ale na vůli států, zda povinnost advokátů informovat a 

spolupracovat zavedou
89

. 

I přes toto změkčení pravidel se objevily spory, které musel v konečné fázi řešit 

velký senát Soudního dvora Evropských společenství (dále ESD). Ţaloba byla 

předloţena soudu na základě ţádostí různých advokátních komor členských států
90

. 

Ţadatelé se domáhají zrušení ustanovení o omezení profesního tajemství, které je 

součástí belgického zákona o předcházení zneuţívání finančního systému k praní peněz 

a financování terorismu. Daný zákon provádí ustanovení I. a II. AML směrnice. 

Ustanovení zasahuje činnost advokátů, kteří musí uvádět skutečnosti, u nichţ vědí nebo 

mají podezření o spojitosti s praním peněz, a tyto skutečnosti předat příslušnému 

orgánu. Advokátní komory toto ustanovení I. a II. AML směrnice napadly, protoţe podle 

jejich názoru je v rozporu s principy profesního tajemství a nezávislosti advokátů. 

Zmíněné je totiţ prvek základního práva na spravedlivý proces a práva na obhajobu. 

Ustanovení dle ţadatelů způsobí nemoţnost výkonu advokacie jako celku, jelikoţ 

důvěra společnosti je spjata s tímto celkem a nikoli s jednotlivými činnostmi. Ţadatelé 

se s odkazem na čl. 6 Evropské Úmluvy o lidských právech (dále EÚLP) domnívali, ţe 

ustanovení I. a II. AML směrnice je příliš úzké a ţe je ho třeba rozšířit s ohledem na 

výše uvedené principy. 

Soud, který věc řešil, řízení přerušil, a poloţil ESD předběţnou otázku o souladu 

ustanovení I. a II. AML směrnice s EÚLP. ESD potvrdil, ţe pokud by advokát měl 

povinnost v průběhu soudního řízení poskytovat příslušným orgánům informace, o 

kterých se dozvěděl v průběhu právních pomoci klientovi, nebyl by schopen dostát 
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účelu advokacie a tím by byla porušena ustanovení o právu na spravedlivý proces. 

K dotčeným ustanovením I. a II směrnici vyslovil názor, ţe „informační povinnost a 

povinnost spolupráce se na činnost advokátů vztahuje v souvislosti přípravy nebo 

provádění finančních nebo nemovitostních transakcí, jednají-li jménem klienta nebo na 

jeho účet při těchto operacích. Tyto činnosti zpravidla probíhají u jejich samostatné 

povahy v kontextu, který nesouvisí se soudním řízením, a stojí tudíž mimo působnost 

práva na spravedlivý proces“
91

.  

Vyhledá-li klient advokáta, který řešil transakci vymezenou v předchozím 

odstavci za účelem právní pomoci v souvislosti se soudním řízením, jeho zahájením 

nebo vyhnutí se jeho konání, „je advokát na základě čl. 6 odst. 3 druhého pododstavce 

uvedené směrnice osvobozen od povinnosti uvedených v odstavci 1 uvedeného článku, 

přičemž je v tomto ohledu nevýznamné, zda byly informace obdrženy nebo získány před 

řízením, během něj nebo po něm“
92

. Tímto je zajištěno klientovo právo na spravedlivý 

proces. Jednou z podmínek, za kterých dochází k naplnění práva na spravedlivý proces, 

je, ţe se tak děje v souvislosti se soudním řízením. 

Povinnost advokátů informovat a spolupracovat tedy není v rozporu s právem na 

spravedlivý proces, jednají-li advokáti v přesně vymezených činnostech týkajících se 

finančních a nemovitostních transakcí bez souvislosti na soudní řízení podléhají 

informační povinnosti a povinnosti spolupracovat, jelikož takové povinnosti jsou 

odůvodněny nutností potírání praní peněz, které má zřejmý vliv na růst organizované 

trestné činnosti, které představuje obzvláštní hrozbu pro společnosti členských států
93

“. 

Tudíţ dle ESD neshledal rozpor mezi ustanovení  AML směrnic a EÚLP. 

Toto rozhodnutí ESD má významný dopad na dodrţování profesního tajemství 

advokáty v celém Společenství. ESD tím, ţe zachování mlčenlivosti potvrdil pouze pro 

soudní řízení, ponechal značnou část činností advokátů bez ochrany profesního 

tajemství. Otázku přiměřenosti opatření, pro kterou je prolomeno profesní tajemství, 

nechal nevyřešenou, omezil se na konstatování, ţe „takové povinnosti jsou odůvodněny 

nutností potírat praní peněz“.  

                                                
91 ESD. Advokátní mlčenlivost a praní špinavých peněz. Bulletin advokacie. 2007, 12, 43–48 s. 
92 ESD. Advokátní mlčenlivost a praní špinavých peněz. Bulletin advokacie. 2007, 12, 43–48 s. 
93 ESD. Advokátní mlčenlivost a praní špinavých peněz. Bulletin advokacie. 2007, 12, 43–48 s. 
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ESD se zabýval jen jednou částí problému. Podstata profesního tajemství se 

skládá ze dvou sloţek. Kromě sloţky procesní, kterou je právo na spravedlivý proces, tu 

je i sloţka věcná, kterou je respektování soukromého ţivota. Upřednostnění jedné nebo 

druhé sloţky mění rozsah ochrany. Obsahem procesní stránky je právo na obhajobu, 

právo na právní pomoc, naplnění zásady materiální pravdy. Jádro sloţky věcné je 

moţnost osoby konzultovat všechny okolnosti se svým advokátem, bez obavy, ţe bude 

prozrazen. Jinak řečeno, ochrana informací, které byly svěřeny advokátovi bez ohledu 

na jejich podstatu, by měla být zaručena
94

. Jenţe ani to nemůţe platit absolutně. 

Činnost advokáta můţe být dosti rozmanitá. Jak tedy hledat limity a kritéria 

rozdělení činností, na které se vztahují pravidla zachování profesního tajemství? Dle 

názoru generálního advokáta Madura je třeba rozlišit mezi aktivitami zabývajícími se 

jednak právním rámcem připravovaných transakcí (a jejich dopady na klienta a okolí), a 

jednak úkoly spočívajícími ve volbě postupu v otázkách ekonomických nebo 

obchodních aktivit a transakcí v nejlepším zájmu klienta. Pokud je předmětem pomoci 

klientovi organizovat jeho činnosti v souladu s právem, mělo by profesní tajemství 

vyloučit jakoukoliv povinnost informovat. Na druhou stranu, týká-li se činnost advokáta 

provádění nebo plánovaní obchodních či finančních aktivit s cílem nejhospodárnějšího 

způsobu řešení, kdy jsou sluţby advokáta vyuţívány jako konání „obchodního 

zástupce“ ve zcela neprávních záleţitostech, ochrana poskytovaná profesním 

tajemstvím není třeba. Samozřejmě je rozlišení těchto dvou typů situací při advokátní 

činnosti sloţité. ESD měl pro tento případ poskytnout všechny prvky výkladu jako 

vodítko pro příslušné národní orgány. Ty by pak posuzovaly případ od případu dle 

tohoto obecného návodu, jak jednotliví advokáti jednají
95

.  

ESD poukázal, ţe dotyčná ustanovení I. a II. směrnice se dají vykládat různě, 

tedy „přesný rozsah informační povinnosti a povinnosti spolupráce, které jsou 

advokátům uloženy, není úplně jednoznačný“
96

. Za takové situace mají státy 

interpretovat daná ustanovení nejen v souladu s právem Společenství, ale i tak, aby 

výklad znění sekundárních norem nekolidoval se základními právy chráněnými celým 

                                                
94 MADURO. P., Attorney General´s opinion on Case C–305/05, Brusel. 2006 
95 MADURO. P., Attorney General´s opinion on Case C–305/05, Brusel. 2006 
96 ESD. Advokátní mlčenlivost a praní špinavých peněz. Bulletin advokacie. 2007, 12, 43–48 s., bod 27 
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právním řadem Společenství
97

. Dle ustálené judikatury Evropského soudu pro lidská 

práva (dále ESLP) se právo na spravedlivý proces dle čl. 6 EÚLP skládá z několika 

sloţek: práva na obhajobu, zásady rovnosti zbraní, práva na advokáta. Avšak místo toho, 

aby vycházel z judikátů ESLP přímo zabývajícími se sloţkami profesního tajemství; 

právo na obhajobu a právo na soukromí, cituje judikáty ESLP, které se zabývají právem 

vězně konzultovat s advokátem v době uvěznění, tedy judikáty zabývajícími se odlišnou 

povahou, neţ má daný případ. Z toho plyne, kam směřovaly úvahy ESD. Soud uznává 

důleţitost ochrany tajemství při komunikaci mezi advokátem a klientem, avšak pouze 

v kontextu soudního řízení.  

Ohledně III. AML směrnice zůstává vymezení činností advokátů, na které se 

vztahuje ustanovení III. AML směrnice, stejné jako ve směrnici předchozí. Změna 

samozřejmě nastává v povinnostech, které advokáti provádějí v případě podezření 

na praní špinavých peněz (o těchto povinnostech bylo pojednáno výše). Opět 

s výjimkami v kontextu soudního řízení
98

. 

 

 

 

                                                
97 Rozsudek ESD ve věci C-305/05, Ordre des barreaux francophones and germanophone, Other 

v Conseil des Ministres (EJC, Grand Chamber), 26. 7. 2007 
98 Směrnice 2005/60/ES o předcházení zneuţití finančního systému k praní peněz a financování 

terorismu. čl. 9, odst. 5. 
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4. Právní úprava v České republice 

4.1. Vývoj opatření v oblasti praní špinavých peněz 

Legalizování výnosů z trestné činnosti má v České republice základ jiţ před 

rokem 1989. Komunistický reţim svojí politikou téměř zničil soukromé podnikání. 

V důsledku centrálního řízení této „všelidové“ ekonomiky, měla malou výkonnost. To 

způsobovalo, ţe společnost si v těchto deficitních podmínkách chybějící zdroje 

opatřovala jiným způsobem. Vznikly tak ideální podmínky pro činnost organizovaného 

zločinu s typickými trestnými činy jako prostituce, vydíraní, obchod s drogami. 

V předchozí době byla kriminalita jiná, protoţe v podmínkách socialistického státu byly 

tyto klasické domény potlačeny. Větší vliv organizovaného zločinu byl v oblasti 

ekonomické kriminality – nezákonná směna valut, export uměleckých děl, dovoz a 

vývoz nedostatkového zboţí. Pokud stát selţe při naplňování potřeb občanů, vznikají 

ideální podmínky pro šedou ekonomiku. 

Listopad 1989 znamenal změnu společenských poměrů. Došlo k nahrazování 

politických špiček, naplnění zásad demokratického právního státu. Začala nová éra 

dodrţování základních lidských práv a svobod. V tomto období vzrůstala hospodářská 

kriminalita, která je spojována s transformací ekonomiky a dá se charakterizovat 

velkými přesuny majetku způsobenými privatizací, přechodem na trţní ekonomiku a 

liberalizací zahraničního obchodu a investic. To vše, mezery v legislativě i neoficiální 

vládní politika „nezájmu“ o původ peněz uţívaných v tomto procesu, umoţnilo řadě 

osob legalizovat své zisky a vstoupit do legálního podnikání
99

.  

Na půdě Rady Evropy i v rámci ES vznikala v tomto období pravidla proti boji 

s legalizací výnosů z trestné činnosti (Konvence o praní, vyhledávání, zadrţování a 

konfiskaci výnosů ze zločinu z roku 1990, směrnice Rady Evropského společenství 

91/308/EHS z 10. 6. 1991). Přijetí obdobné úpravy bylo v ČSFR a později v České 

republice povaţováno za nutné, neboť negativní činnosti se vţdy přesouvají právě tam, 

kde je nedostatečná legislativa. 

                                                
99 NOŢINA, M. Mezinárodní organizovaný zločin v ČR. Praha : THERMIS, 2003. 37-38 s. 
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 Situace po roce 1989 vyţadovala změny v zákonodárství. Prvotinou na poli boje 

s praním špinavých peněz bylo usnesení vlády ČSFR č. 590 ze dne 26. 9. 1991, jehoţ 

cílem bylo zavést kontrolu nad pohybem peněz zejména v případech, „kdy existují 

pochybnosti o legálním nabytí značných částek u vydražitelů privatizovaných 

jednotek“
100

. Dalším významným počinem v této oblasti bylo usnesení vlády č. 734 ze 

14. 11. 1991, jehoţ úkolem bylo hlavně zlepšit správu daní a její kontrolu.  

Usnesení se projevila v právním řádu v oblasti daňové, bankovnictví a trestní. 

Na úseku daňové to byl zákon 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve kterém byl 

zajištěn boj s praním špinavých peněz prostřednictvím § 42., kterým byla stanovena 

povinnost přiznání majetku. Avšak toto ustanovení zákona 337/1992 Sb. bylo hned 

v roce 1994 novelou 255/1994 Sb. vypuštěno. Důvodová zprava k tomu zmiňuje, ţe pro 

boj s praním špinavých peněz je třeba vytvoření naprosto jiných opatření, která upravuje 

směrnice ES a měli by se projevit v připravovaném zákoně proti praní špinavých peněz 

V oblasti bankovnictví byl, a stále je, zákon 21/1992 Sb., o bankách, který navazoval na 

předešlý zákon 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách. Problematiky špinavých peněz 

se týká ustanovení o bankovním tajemství, „na všechny bankovní obchody, na peněžní 

služby bank včetně stavů na účtech a depozit se vztahuje bankovní tajemství“
101

. 

V následujících ustanovení stanovuje výjimky, pro které je moţno bankovní tajemství 

porušit. Podle něj banka podá informace, které jsou předmětem bankovního tajemství, i 

bez souhlasu klienta pro účely soudu v případě občanského soudního řízení, orgánu 

činnému v trestním řízení pro případ trestního stíhání a finančním orgánům ve věci 

daňového řízení, jehoţ je klient subjektem. Povinnost identifikovat klienta byla 

zavedena jiţ tehdy a byla stanovena od částky 100 000 Kč a při pronájmu bezpečnostní 

schránky
102

. V tomto ustanovení byla zakotvena moţnost banky odmítnout sluţby 

z důvodu poţadavku klienta na zachování anonymity. Součástí kontroly platebních 

operací je i systém bankovního dohledu, jehoţ právní základ nalezneme v zákoně 

22/1992 Sb. o Státní bance Československa. Dohled byl zakotven v § 48 an., který dával 

Státní bance Čs. moţnost provádět „dohled nad činnostmi bank a nad bezpečným 

                                                
100 NETT, A; RŮZNAROVÁ, J. Praní špinavých peněz. Kriminalistika. 1994, 1, 51 s. 
101 Zákon 21/1992 Sb., o bankách. § 38. odst. 1. 
102 Zákon 21/1992 Sb., o bankách § 37. 
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fungováním bankovního systému“, kam můţeme samozřejmě počítat i opatření v boji 

s praním špinavých peněz.  

Na trestněprávní úrovni se poprvé zabývala legalizaci výnosů z trestné činnosti 

novela trestního zákona 557/1991 Sb. Ve skupině trestných činů hospodářských, byla i 

skutková podstata trestného činu „podílnictví“, která poprvé umoţňovala postih 

tzv. praní špinavých peněz, „kdo jinému umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci 

získané trestnou činností, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 

peněžitým trestem“
103

. Podle důvodové zprávy k zákonu 557/1991 Sb. se tato část 

objevila proto, ţe „v souvislosti s mezinárodními dohodami o tzv. "Praní špinavých 

peněz" navrhl ministr vnitra zvláštní skutkovou podstatu podílnictví, postihující výlučně 

takovéto praní prostředků získaných trestnou činností. Třebaže k evropské konvenci 

jsme dosud nepřistoupili, je zavedení takovéto skutkové podstaty účelné“. 

 Dalším doplněním trestního zákona byla novela 134/2002 Sb., kterou byl do 

právního řádu vloţen nový trestný čin pod názvem legalizace výnosů z trestné činnosti. 

Tato novela přišla v důsledku procesu sjednocování českého právního řádu s právním 

řádem EU. Byly to poţadavky vyplývající z Evropské úmluvy o praní, vyhledávání, 

zadrţování a konfiskaci výnosů ze zločinu, kterou měla být zavedena do národního 

zákonodárství skutková podstata tohoto trestného činu. V důsledku této novely pak 

dochází k oddělení trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti od podílnictví. 

Zákonem 152/1995 Sb. byl doplněn trestní řad. Na základě této novely mohou orgány 

činné v trestním řízení provést, jedná-li se o výnos z trestné činnosti, zajištění peněţních 

prostředků na účtu v bance
104

. 

Legalizace výnosů z trestné činnosti úzce souvisí s korupcí veřejných subjektů 

(viz. kapitola 4.5). Tyto osoby rozhodují o věcech veřejného zájmu, kde z jejich strany 

můţe dojít k upřednostnění zájmu individuálního, a je proto logické zevrubně sledovat 

zdali nejsou subjektem zakázaných činností. Vyústěním snah o dodrţování veřejného 

zájmu je také zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů. . Cílem zákona je „právními nástroji 

preventivně předcházet situacím, které mohou vyvolávat snahu preferovat zájem 

individuální či skupinový nad zájmem celku, případně pokud dojde k nedovolenému 

                                                
103 Zákon 557/1991 Sb., kterým se doplňuje trestní řád. čl. 1, odst. 47 
104 Zákon 152/1995 Sb., kterým se doplňuje trestní řad, odst. 11 
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jednání, je též sankcionovat“
105

. Zákon zavádí povinnost veřejného funkcionáře
106

  

provádět oznámení o majetku, příjmech, darech a závazcích, které nabyl v průběhu 

výkonu funkce za kalendářní rok. Oznámení se týká veškerých příjmů nebo 

majetkových výhod, jejichţ souhrná  hodnota přesahuje 100 000 Kč. Co se týče 

movitého majetku je to hodnota 500 000 Kč
107

. V oznámení je povinen veřejný 

funkcionář uvést druh a zdroj příjmu, majetkové výhody daru. Oznámení se podává 

 Ministerstvu spravedlnosti ČR. Oznámení se stává součástí „Registru oznámení“
108

, 

který je veřejné přístupny a lze si z něj na základě ţádosti činit opisy a kopie, tedy ze 

zákona vyplívá snaha o transparentnost. Za nedodrţení ustanovení o oznámení 

spočívající v nesprávném, neúplném či opoţděném oznámení hrozí pokuta ve výši 

50 000 Kč. 

4.2. Zákon 61/1996 Sb., o některých opatření proti legalizaci  

výnosů z trestné činnosti 

Rok 1996 můţeme pokládat za zlomový. V tom to roce byl přijat zákon 61/1996 

Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (dále 61/1996 Sb.), 

který nabyl účinnosti 1. července téhoţ roku. Jedná se o zákon, kterým byla do právního 

řádu České republiky zavedena opatření obsaţená v I. AML směrnici. Tedy opatření 

jako povinná identifikace zákazníků úvěrových a finančních ústavů, u kterých zákon 

přikazuje neprovést transakci v případě podezření z praní špinavých peněz apod. (viz. 

kapitola 3.6. ES / EU). Součástí zákona nejsou, aţ na výjimky, opatření sankční povahy. 

Cílem není modifikace podmínek slouţících k odčerpání výnosů z trestné činnosti, ale 

tvorba systému, který by napomohl zjištění těchto výnosů. Konfiskace je závislá na 

skutečnosti, ţe je zde vztah ke konkrétní trestné činnosti, a proto jej ponechává 

rozhodnutí o propadnutí, zabrání tohoto výnosu trestnímu řízení. Zákon spadá do oblasti 

práva správního. Jak bylo napsáno výše, jako zdroj úpravy se pouţívají mezinárodní 

dokumenty, které předpokládají ustanovení zvláštního státního orgánu zaměřeného na 

analytickou činnost s orientací na vyhledávání neobvyklých transakcí. V České 

                                                
105 Důvodová zpráva k zákonu 159/2006 Sb., o střetů zájmu 
106 Zákon 159/2006 Sb.., o střetů zájmu, § 2, např. soudce, poslanec, člen zastupitelstva, atd  
107 VEDRAL, J. Komentář k zákon o střetu zájmů. Praha : C.H. Beck, 2006. 82 s. 
108 Zákon 159/2006 Sb., o střetů zájmu, § 13  
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republice se nešlo cestou vytvoření zcela nového zvláštního orgánu a dle tohoto zákona 

se výkon působnosti svěřuje Ministerstvu financí
109

. V souladu se I. AML směrnicí se 

v českém právním řádu objevují pojmy specifické pro danou problematiku.  

Z důvodu vývoje opatření boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

docházelo v průběhu let k novelizacím zákona 61/1996 Sb., a to celkem k jedenácti. 

Mezi nejvýznamnější novelizace patří zákon 284/2004 Sb., účinného od 1. září 2004, 

kterým byl zákon 61/1996 Sb. harmonizován s právem Evropské unie. 

Zákon se člení na tři části. Nejdůleţitější část úpravy se nachází v první části 

nazvané „Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti“. Tato část má pět hlav. 

Vymezení pojmů se nachází I. hlavě, obecná ustanovení. V II. hlavě, nazvané Povinnosti 

fyzických a právnických osob, se nachází povinnosti identifikace, uchovávání 

informací, oznamovací povinnosti finančních institucí a ostatních subjektů, povinnosti 

součinnosti s kontrolními orgány. Hlavy III. a IV. zakládají pravomoc ministerstva a 

pravidla pro řízení před ministerstvem. Protoţe můţe v důsledku činností prováděných 

podle tohoto zákona dojít ke vzniku škody, zabývá se odpovědností za škodu V. hlava. 

Část druhá se zabývá změnou právních předpisů v důsledku vydání zákona 61/1996 Sb. 

Část třetí jsou přechodná a závěrečná ustanovení.   

Nyní k několika charakteristickým institutům zákona 61/1996 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Poprvé se v českém právním řádu 

objevuje pojem „výnos“, coţ dle zákona je „jakákoliv ekonomická výhoda z jednání, 

které vykazuje znaky trestného činu“
110

. Dále pak demonstrativním způsobem vymezuje 

pojem „neobvyklý obchod“. Jedná se o takovou činnost, která můţe vyvolat podezření 

ze snahy o legalizaci výnosů. Zákon dopadá na banky a další finanční instituce, kasina, 

od roku 2004 i na advokáty, notáře (další povinné osoby jsou vymezeny v § 1a zákona 

61/1996 Sb.). Klíčovým institutem tohoto zákona byla „identifikační povinnost“, jejíţ 

podstatou bylo zjištění osoby klienta. U fyzické osoby se jedná o jméno, příjmení, rodné 

číslo a datum narození, u cizince téţ státní příslušnost číslo a cestovního dokladu. U 

osoby právnické to se jedná o identifikační číslo, sídlo, obchodní jméno atd. Povinnost 

provést identifikaci vznikala v případě, ţe částka obchodu přesáhla 500 000 Kč. Částka 

                                                
109 Důvodová zpráva k zákonu 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti 
110Zákon 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. § 1a. odst. 2.  
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byla stanovena s přihlédnutím ke směrnici 91/308/EHS, ve které byla částka stanovena 

na 15 000 ECU. Zákon se drţel svého zdroje také v případě hromadění částek 

nedosahujících tuto hranici a i ty podrobil identifikaci. V souvislosti se zákonem 

o bankách 21/1992 Sb., kde v § 37 byla stanovena povinnost identifikace od částky 

100 000 Kč, vznikla duplicita úpravy týkající se bank. Co jiţ zákon o bankách 

neupravil, je povinnost archivovat získané informace po dobu 10 let, coţ patří mezi 

další charakteristické rysy zákona 61/1996 Sb. 

Z důvodu vývoje opatření boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti docházelo 

v průběhu let k novelizacím zákona 61/1996 Sb., a to celkem k jedenácti. Mezi 

nejvýznamnější novelizace patří zákon 284/2004 Sb., s účinností od 1. září 2004, 

kterým byl zákon 61/1996 Sb. harmonizován s právem Evropské unie. 

4.2.1. Zákon 61/1996 Sb. a výkon advokacie 

Jelikoţ je zákon transpozicí AML směrnic, ovlivňuje i činnost advokátů. Vztah 

klienta a advokáta je vztahem, který má svá specifika povinnost mlčenlivosti 

nevyjímaje. Tzv. „zpovědní tajemství“ patří k základním kamenům výkonu advokacie. 

Povinnost mlčenlivosti je prolomena v případech, kdy advokát dostane svolení klienta, 

v případě sporu advokáta s klientem před soudem nebo jiným orgány (zpravidla se 

jedná o palmární spory), překaţení trestného činu a stejně tak i v případě praní 

špinavých peněz.  

Povinnost mlčenlivosti je stanovena v §21 zákona 85/1996 Sb. o advokacii, 

který nabyl účinnost ve stejný den jako zákon 61/1996 Sb. Ustanovení o mlčenlivosti 

obsahovaly i předchozí zákony týkající se právní činnosti, a to v § 13 zákona 209/1990 

Sb. o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované; a §19 zákona 128/1990 

Sb. o advokacii; oba zákony byly zrušeny zákonem 85/1996 Sb. V prvních letech 

účinnosti tohoto zákona však advokáti uvedeni nebyli, proto dle M. Bakeše povinnosti 

zprošťující mlčenlivosti uvedené v zákoně 61/1996 Sb. dopadají jen na finanční 

instituce, mezi něţ advokáti zahrnuti nebyli
111

. Pravidla o mlčenlivosti byla omezena 

jen v případě povinnosti překazit trestný čin, jak ve formě oznámení, tak uskutečnění 

jiných vhodných kroků, dle § 166 a § 167 trestního zákona 140/1961 Sb. O podřízení 

                                                
111 MUCHA, J. Česká advokacie a praní peněz - Názory tuzemských autorů. Bulletin advokacie. 1998, 2, 

17- 30 s. 
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advokátu právnímu reţimu, který nastavil zákon 61/1996 Sb., se pokoušelo Ministerstvo 

financí České republiky jiţ v roce 1998. Ministerstvo chtělo zařadit výkon činnosti 

advokáta pod pojem finanční instituce, tak aby se na něj mohl zákon vztahovat. 

V připomínkovém řízení k tomuto návrhu sehrála klíčovou roli Česká advokátní 

komora. „Podstata problému spočívá v tom, že advokát musí při obhajobě nebo při 

poskytování jiné právní pomoci zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které mu klient 

sdělil, anebo které se o něm dozvěděl. Bez toho by obhajoba (ale ani jiná právní pomoc) 

nemohla vůbec proběhnout, protože bez této mlčenlivostí by klient sám na sebe 

prozrazoval skutečnosti, které při uplatnění presumpce neviny mu mají být dokázány. 

Advokacie, ačkoliv má ústavně zajištěnu nezávislost na státu, by potom na sebe 

přebírala úkoly orgánů činných v trestním řízení nebo jiných státních orgánů; to by 

právem zpochybňovalo i funkčnost její existence. Proto jsem toho názoru, že 

připravovaná novela by se vůbec neměla dotknout postavení advokacie a mlčenlivosti 

advokáta“
112

. Tento stav platil aţ do roku 2004, kdy vstoupila v účinnost novela 

284/2004 Sb. Ve znění této novely se jiţ neobjevuje označení „finanční instituce, ale 

zavádí se pojem „povinná osoba“, kam se zařadila i osoba advokáta. Novela byla přijata 

v souvislosti s přistoupením České republiky k Evropské Unii a také v důsledku 

II. AML směrnice
113

. 

Prolomení jednoho z pilířů advokacie bylo politickými zástupci evropských 

společenství i Rady Evropy prosazováno jako nutné opatření v boji proti praní 

špinavých peněz. Úprava byla předmětem kritiky evropských advokátních komor 

z důvodu upřednostňování veřejného zájmu oproti vztahu důvěry mezi klientem a 

advokátem. Coţ dle těchto orgánů je dosti kontroverzní. Zákon 61/1996 Sb. stanoví 

povinnost advokátům, ohlásit činnost klienta, která dle názoru advokáta můţe směřovat 

k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Zákon uváděl činnosti, při kterých povinnost 

advokátovy vzniká, jsou to koupě a prodej nemovitostí, správa a úschova majetku 

(peníze, obchodní podíly), atd
114

. Povinnost vznikala nejen ve věcech, ve kterých 

docházelo k přímé účasti advokáta (advokát činí sám právní úkony), ale i v případech 

                                                
112 VANTUCH, P. K neúspěšnému návrhu Ministerstva financí na prolomení mlčenlivosti advokáta. 

Bulletin advokacie. 2000, 9, s. 54. 
113REZKOVÁ, Marie. Zákon proti praní špinavých peněz s komentářem a příklady. Praha: Linde, 2004. 3 

s.  
114 Zákon 61/1996 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. §1a,odst. 7, písm. j. 



49 

 

kdy klientovi poskytoval jen právní rady a doporučení. Mlčenlivost na druhou stranu 

nebyla dotčena v případech, kdy si advokát nebyl vědom, ţe poskytovaná právní pomoc 

má slouţit k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pověřeným orgánem, vůči kterému 

advokát plní oznamovací povinnost je dle § 14 odst. 3 zákona 61/1996 Sb.  je Česká 

advokátní komora, která posléze zjišťuje, zda oznámení není v rozporu s ustanovení 

zákona. Mělo –li oznámení nedostatky, komora advokáta upozornila. V případě, ţe 

advokátní komora v oznámení nedostatky neshledala, předala oznámení advokáta o 

obchodu ministerstvu financí, a to bez zbytečného odkladu, nejdéle do 7. kalendářních 

dnů. Kontrola nad dodrţováním zákona 61/1996 advokáty, náleţelo kontrolní radě 

České advokátní komory
115

. 

4.3. Zákon 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

Zákon 61/1961 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti obsahuje řadu pravidel obsaţených v mezinárodních úmluvách, směrnících ES, 

a různých doporučení. Tento zákon tím, ţe byl častokrát novelizován (11 novel) ztrácel 

přehlednost a systematičnost. Na sklonku své platnosti jiţ nadále nemohl splňovat 

poţadavky, které na jednotlivé právní řády zemí kladly pravidla Evropských a jiných 

mezinárodních společenství. Z důvodu rozsahu implementace těchto pravidel, která by 

zasáhla téměř všechna ustanovení tohoto zákon, bylo rozhodnuto o sepsání návrhu 

zákona nového. Na přípravě v průběhu roku 2007 usilovně pracoval Finanční analytický 

útvar (dále FAÚ). Spolu s přijetí nové úpravy, bylo zapotřebí, aby mohla být provedena 

implementace v plném rozsahu, přijetí novelizace celé řady ostatních zákonů. 

Výsledkem snahy je zákon 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu (dále 253/2008 Sb.), který po 12 letech 

nahradil zákon původní. Spolu s ním byla přijata novela 254/2008 Sb., kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, Novela se dotýkala např. zákona o 

bankách, o platebním styku atd. Zdrojem zákona 61/1996 Sb. byla I. a II. AML 

směrnice. Nový zákon je transpozici III. AML směrnice a její prováděcí směrnice 

                                                
115 Zákon 85/1996 Sb., o advokacii. § 46, odst. 4 
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2006/70/ES
116

, avšak podstatnou část úpravy přebírá zákon 253/2008 Sb. ze zákona 

předchozího. Z důvodu integrace pravidel pocházejících z mezinárodních úmluv a 

směrnic, byla vytvořena i zcela nová ustanovení zákona 253/2008 Sb. 

Z důvodové zprávy k zákonu 253/2008 Sb. vyplývá, ţe hrozba kterou je pro 

demokracii mezinárodní organizovaný zločin a terorismu, je třeba předcházet. Za jeden 

z nejúčinnějších nástrojů se pak povaţuje odčerpávání finančních zdrojů těmto 

skupinám. Základním principem je aby se těmto osobám takovéto aktivity nevyplácely. 

Opatření, jejichţ aplikace způsobí, ţe prospěch získaný z trestné činnosti nebude moc 

být uţit po vykonání trestu, čehoţ lze dosáhnout nejen aplikací práva trestního, ale i 

opatřeními práva správního, kam řadíme i zákon 253/2008 Sb.  

4.3.1. Obsah zákona 253/2008 Sb. 

Zákon je širší neţ předchozí úprava. Skládá se ze 7 částí. V části první jsou 

vymezeny základní pojmy, se kterými zákon pracuje. Vymezen je zde předmět úpravy, 

pojmy jako v povinné osoby, identifikační údaje, podezřelý obchod. Část druhá, 

nazvaná Základní povinnosti povinných osob obsahuje pět hlav. Hlava I. se týká 

identifikace a kontroly klienta. Tomu jak se zjištěnými informacemi zacházet se věnuje 

Hlava II. Postup při zjištění, ţe se jedná o podezřelý obchod, je upraven v Hlavě III. 

Hlava IV. upravuje ostatní povinnosti, které vznikají povinným osobám v důsledku 

činností směřující proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Subjekty na něţ zákon 

dopadá, nejsou jednotná skupina a kromě obecných pravidel dopadajících na všechny 

stejně, vyţadují téţ zvláštní přístup. Ten je stanoven v Hlavě V. zákon vyjmenovává tyto 

subjekty, jsou to např. advokáti, notáři, auditoři atd. Úprava činnosti ministerstva a 

dalších orgánů je stanoven v části třetí. Tato část má dvě hlavy, ve kterých stanovuje 

kromě činnosti spojených se získávání informaci, mezinárodní spolupráce, v Hlavě I., 

také činnosti zabývající se správním dozorem v Hlavě II. Část čtvrtá se zabývá 

povinností mlčenlivosti a jejími výjimkami pro osoby a úřední osoby. Část pátá stanoví 

oznamovací povinnost v případě jejich vstupu na území České republiky z oblasti mimo 

                                                
116 Důvodová zpráva k zákonu 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu 
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Evropské společenství. Správní delikty vznikající v důsledku porušení tohoto zákona, 

jsou uvedeny v části šesté. Poslední část, část sedma, jsou společná a závěrečné 

ustanovení.  

4.3.2. Ustanovení zákona 253/2008 Sb. 

 Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, mezi praním špinavých peněz a 

financování terorismu je blízká souvislost. V zákoně 61/1996 Sb. ustanovení, které by 

se přímo týkalo financování terorismu, bylo zavedenou do kategorie podezřelý obchod 

novelou v roce 2004. V zákoně 253/2008 Sb. je jiţ úprava financování terorismu 

zavedena od počátku. Zákon vţdy legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu uvádí vedle sebe. Nadále se budeme zabývat pouze stránkou legalizace 

výnosu z trestné činnosti. 

 Novým zákon dochází k podstatnému rozšíření povinných osob. Zákon určuje 

povinné osoby jako podnikatelské subjekty (výjimka § 2 odst. 2 písm. d) a e)), tedy ty 

osoby, které vykonávají činnost jako předmět podnikání, dle obchodního (513/1991 

Sb.), ţivnostenského zákona (455/1991 Sb.) nebo jiného zákona. Nikoliv však je-li 

osoba ve vztahu na základě pracovního zákoníku (262/2006 Sb.). Povinné osoby jsou 

dvojího druhu, jednak ty subjekty jejich veškerá činnost podléhá ustanovení zákona 

253/2008 Sb., tento subjekt je pak v zákoně vyjmenován (např. banky, investiční 

společnosti). Na druhou stranu se jedna o subjekty, které provádějí vyjmenovanou 

činnost (např. osoba poskytující sluţby úschovy cenností, (§ 2 odst. 1 písm. b) bod. 14 ). 

Do této druhé skupiny patří i advokáti, kteří jsou povinnými osobami v případě úschovy 

peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta nebo v případech kdy se činnost 

tyká koupě a prodeje nemovitostí, podniků, dále pak správy peněz, obchodních podílů; 

zakládání, řízení, provozování obchodní činnosti; inkasu, platby a převody při 

hotovostním i bezhotovostním styku a dalších činnostech v zákoně vyjmenovaných
117

 . 

Podstatnou změnou je pak zúţení povinných osob na základě posouzení rizikovosti 

                                                
117Zákon 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu. § 2, odst. 1, písm. g)  
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obchodu, který se týká hlavě subjektu působící v oblasti pojišťovnictví, nadále se 

povinnost identifikace pro tuto část úpravy týká jen ţivotních pojistek
118

. 

 Ohledně pojmu „ legalizace výnosů z trestné činnosti“ je pouţit i v zákoně 

253/2008 Sb. Zdrojem tohoto pojmu je Štrasburská úmluva. Pojem je nadále pouţíván i 

v trestním právu. Zákon však oproti minulé úpravě, současný zákon definuje pojem 

legalizace výnosů s nenápadným rozdílem“ úprava účinná do konce srpna 2008, 

výslovně stanovila, že není rozhodující, zda k jednání, jehož výsledkem bylo dosažení 

určitého majetkového prospěchu, došlo zcela nebo jen zčásti na území České republiky; 

tento dovětek není v nové definici legalizace výnosů uveden“
119

. Zákon uvádí výčet 

činností demonstrativně, coţ má za následek, ţe legalizace výnosů z trestné činnosti 

můţe být i činnost zákonem nevyjmenovaná. 

 Základem pro vznik povinností daných zákonem je vztah mezi klientem a 

povinnou osobou, který můţe být jednorázový, ten pak zákon nazývá „obchodem“. Pro 

vztah, který se vyznačuje opakováním plnění, pouţívá termín „obchodní vztah“. 

Podezřelý obchod je takový obchod, který vyvolává podezření, ţe se jedná o činnosti, 

které vedou k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Zákon uvádí demonstrativní výčet 

nejtypičtějších činností, které vedou „legalizaci výnosů“. Můţe to být však jakékoliv 

podezřelé chování klienta, v tomto případě záleţí na subjektivní úvaze povinné osoby. V 

§ 6, odstavec 2 pak uvádí situace, které jsou vţdy předmětem podání oznámení 

podezřelého obchodu dle § 18
120

. 

Pojem skutečný majitel, který pouţívá zákon, je českou specialitou a 

pravděpodobně důsledkem nesprávného překladu z komunitárních předpisů. Ty to 

prameny pouţívají termín skutečný beneficient, a to ve smyslu konečného příjemce 

poţitků. Z hlediska norem zabývajících se bojem s praním špinavých peněz není 

subjektem jejich zájmu „majitel“, ale ten, kdo stojí na úplném konci řetězce a získává 

z daných operací benefity. Česká úprava tak postihuje situace, kdy namísto reálného 

                                                
118 Zákon 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu. §1, odst. 1, písm. b), bod 8 
119 BĚLOHLÁVEK, Alexander; ŘEZNÍČEK, Tomáš . Regulace finančních trhů a předcházení legalizace 

výnosů z trestné činnosti. Bulletin advokacie. 2009.31 – 37s. 
120 TVRDÝ, J; BÁRTOVÁ, A . Zákon o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu a předpisy související : Komentář. Praha : C. H. Beck, 2009. 113 s 
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vlastníka vystupuje zástupce, coţ vede k situacím nenaplnění účelu zákona
121

. Účel 

dané úpravy uvádí jiţ preambule III. AML směrnice „vysledovat, a identifikovat toho, 

kdo v konečné fázi daného řetězce využívá výhody, které mu určitá majetková transakce 

přináší pro svou potřebu a spotřebu“. 

 V souladu s čl. 2 prováděcí směrnice zavádí zákon nový pojem, a to „politicky 

exponovaná osoba“ (PEP). Podstatou tohoto institut je podrobit kontrole nebo 

identifikaci osoby, které vykonávají významnou veřejnou funkce s minimálně celostátní 

působností. Zákon uvádí jako příklad „vysocí důstojníci armády, ministři, předsedové 

vlády“
122

.Zároveň však zákon dodává, ţe podrobit identifikaci je třeba jen osoby, které 

mají trvalý pobyt mimo ČR, nebo výkon této významné veřejné funkce je prováděn 

mimo území republiky. Tedy PEP pro účely zákona nejsou domácí osoby vykonávající 

významné veřejné funkce. Pro tyto subjekty neplatí výjimky z identifikace, které zákon 

uvádí v § 13 odst. 2 (viz. dále). Předpokladem provedení identifikace je vědomí povinné 

osoby, ţe se jedná o PEP. Coţ zjišťuje prostřednicím „systémů pro kontrolu a vyhle-

dávání „rizikových“ klientů; vlastním šetřením např. za využití otevřených zdrojů 

informací nebo samotný prohlášením klienta na počátku obchodu“
123

.  Opatření 

prováděná vůči PEP se vztahují i na osoby, které jsou v nejbliţším příbuzenském vztahu 

nebo společníky, skutečnými majiteli právnické osoby spolu s PEP, popř. právnické 

osoby vytvořené ve prospěch PEP. 

Identifikační údaje, jsou pak klasické údaje, ze kterých lze zjisti totoţnost osoby. 

U fyzických osob, jméno, příjmení, datum narození, atd. U osob právnických to jsou 

především obchodní firma, sídlo, atd. pro odlišení od ostatních jako podstatný 

identifikační údaj je u fyzických osob rodné číslo a u právnických osob identifikační 

číslo. 

                                                
121 BĚLOHLÁVEK, Alexander; ŘEZNÍČEK, Tomáš . Regulace finančních trhů a předcházení legalizace 

výnosů z trestné činnosti. Bulletin advokacie. 2009. 31 – 37 s. 
122 Zákon 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
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4.3.3. Povinné osoby a jejich povinnosti 

Mezi základní povinnosti povinných osob naleţí na prvním místě identifikace, 

kterou se naplňuje zásada „poznej svého klienta“ a kontrola klienta. Zákon tedy 

rozeznává dva druhy povinností, pro jejichţ uplatnění je rozhodující částka obchodu.  

Identifikace se provádí vţdy, kdyţ částka přesáhne hodnotu 1000 EUR, a to i 

tehdy pokud je platba uskutečněna ve více operacích. Zákon stanoví povinnost 

identifikace vţdy před provedením obchodu. Tímto ustanovení došlo ke změně oproti 

úpravě předchozího zákona, kde byla povinnost identifikace dána hodnotou obchodu 

převyšující 15 000 EUR. Rovněţ tímto ustanovením došlo ke změně povinnosti 

identifikace v případě bank, kde bylo zrušeno ustanovení o povinnosti identifikace od 

částky 100 000 Kč. Na tyto situace se nadále bude poţívat zákon 253/2008 Sb.
124

 Bez 

ohledu na částku 1000 EUR, dochází k identifikaci klienta vţdy, kdy se jedná o 

podezřelý obchod; vznik obchodního vztahu; uzavření smlouvy o nájmu bezpečnostní 

schránky; uzavření smlouvy o účtu a dalších operaci uvedených v § 7 odst. 2 zákona 

253/2008 Sb. To vše samozřejmě za předpokladu ţe se jedna o klienta nového a 

k identifikaci jiţ nedošlo. Byl – li klient jiţ identifikován, postačí v dalších operací 

prosté ověření totoţnosti klienta (dle §8 odst. 5). Podle zákona provede ověření povinná 

osoba „vhodným způsobem“, k čemuţ důvodová zpráva dodává, ţe se jedna například o 

„podpisový vzor, PIN, identifikační klíč nebo obdobná dohodnutá jednoznačně 

identifikující opatření“. Identifikace se tedy provádí před prvním obchodem, a to za 

fyzické účasti klienta (osoby vystupující jménem právnické osoby). Při jednání 

v zastoupení na základě plné moci, dochází k identifikaci zmocněnce, který předkládá 

plnou moc. V případě změn identifikačních údajů v době trvání obchodního vztahu, 

zákon stanovuje povinnost, údaje změnit a doplňovat
125

. 

Povinnost kontroly klienta je novinkou zavedenou zákonem 253/2008 Sb., která 

se vztahuje na obchody, jejichţ hodnota dosáhne částky 15 000 EUR nebo vyšší. 

Ustanovení o kontrole jsou transponovány pravidla III. AML směrnice o „hloubkové 

kontrole klienta“ (customer due diligence). Povinná osoba provádí kontrolu klienta před 

                                                
124 TVRDÝ, J; BÁRTOVÁ, A . Zákon o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu a předpisy související : Komentář. Praha : C. H. Beck, 2009. 222. 
125 Zákon 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu. §8, odst. 3. 
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provedením obchodu, pokud se jedná o případy uvedené v „ § 7 odst. 2, písm. a) až d), 

obchod s politicky exponovanou osobou a dále v době trvání obchodního vztahu provést 

kontrolu klienta“
126

. Tedy povinnost kontroly vzniká u obchodů, na které se uplatní 

povinnost identifikace, s tím rozdílem, ţe je zde dána vyšší částka. Kontrola je i 

kontinuálním procesem, coţ vyjde najevo hlavně při obchodním vztahu. Zákon stanoví 

klientovi povinnost součinnosti a v případě nedodrţení těchto povinností odmítne 

povinná osoba dle § 15 uskutečnit obchod. Povinná osoba můţe pro účely zákona 

253/2008 Sb. pořizovat kopie dokladů a informace z nich získaných zpracovávat. 

Nejčastěji jsou informace získávány z občanských průkazů, pro které platí „zákaz 

pořizovaní kopií bez souhlasu, pokud mezinárodní smlouva nebo zákon nestanoví 

jinak“
127

. Rozsah kontroly je dán moţným rizikem legalizace výnosů z trestné činnosti. 

Tedy opět záleţí na úvaze povinné osoby. Odůvodněnost rozsahu kontroly pak povinná 

osoba odůvodňuje před osobami oprávněnými ke kontrole dodrţování zákona 253/2008 

Sb
128

. Pokud pak dozorčí orgán shledá, ţe kontrola nebyla provedena v rozsahu 

„možného rizika“ můţe udělit pokutu aţ 1 000 000 Kč. Neurčitost pojmu „moţné 

riziko“ vyvolává obavy z nenaplnění jeho podstaty, z čehoţ pak muţe plynout pokuta. 

Cílem kontroly klienta je zjistit takové informace o účelu a povaze obchodu nebo 

obchodního vztahu a zjištění skutečného majitele. Tyto aktivity se vztahují k osobě 

klienta a mají povahu „vstupní informace“, na jejichţ základě pak povinná osoba 

vyhodnocuje podezřelou transakci. Problémem České republiky v této oblasti je pak 

„tiché společenství“, jenţ vede k zakrývání skutečných vlastníků a je vyuţíváno 

k řetězení obchodních společností. Vytváření nepřehledných vlastnických struktur je 

v mnoha zemích zakázáno
129

. 

Zákon umoţňuje převzetí identifikační povinnosti za povinnou osobu, 

v situacích, které jsou dány objektivními důvody, pro něţ se nemůţe klient fyzicky 

zúčastnit identifikace (např. zdravotní důvody). V takových případech pak identifikaci 

provádí notář, v přenesené působnosti krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou 

                                                
126 Zákon 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu. § 9, odst. 1. 
127 Zákon 328/1999 Sb., o občanských průkazech. §2, odst. 6 
128 VANTUCH, P. Nový zákon č. 253/2008 proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu. Právní fórum. 2008, 12, s. 4. 
129 TVRDÝ, J; BÁRTOVÁ, A . Zákon o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu a předpisy související : Komentář. Praha : C. H. Beck, 2009. 125-126. 
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působností, a to na základě ţádosti identifikovaného nebo povinné osoby. Osvědčení, 

který je výsledkem je takto provedené identifikace má formu „veřejné listiny“ a poţívá 

ochrany trestního zákoníku. Povinné osoby nemusejí provádět identifikaci také tehdy, 

byla- li provedena jinou finanční nebo úvěrovou institucí, i v případě jedná- li se o 

zahraniční subjekt. To se týká členských států EU/ES, ale i ostatní státy které splňují 

kriteria „ srovnatelnosti vnitrostátního práva v dané oblasti“. Mezi státy ze kterých nelze 

přebírat identifikaci, patří státy „nespolupracující“ podle FATF
130

. V případě převzetí 

identifikace má povinná osoba mít „zajištěno poskytnutí informací“
131

. Finanční nebo 

úvěrová instituce tyto informace poskytne jen se souhlasem klienta. Za informace 

převzaté od třetí osoby odpovídá povinná osoba, v případě pochybností o správnosti 

informací je povinná osoba nepřevezme. 

K ulehčení situací kdy je osoba identifikovaného resp. kontrolovaného 

dostatečně známá, stanoví zákon výjimku, pro kterou se identifikace resp. kontrola 

provádět nemusí. Výjimka dopadá na klienty, kteří jsou „povinné osoby“ „ To 

pochopitelně neznamená, že obchod proběhne zcela anonymně, když povinná osoba 

musí být schopná doložit důvod, proč v konkrétním případě identifikaci a kontrolu 

klienta neprováděla“
132

 

Ustanovení § 14 zákona pak poskytuje výjimku, umoţněnou čl. 3 nařízením 

Rady 1781/2006 o informacích o plátci. Povinnost poskytnout informaci o plátci u 

peněţních převodů se nevztahují na situace, „kdy dochází k převodům v rámci České 

republiky, částka nepřekročí hodnotu 1000 EUR, poskytovatel platebních služeb 

příjemce je prostřednictvím příjemce platby vždy schopen určit konkrétního plátce a 

účel platby“. Tyto podmínky musejí být splněny kumulativně. Pokud by nedošlo k této 

výjimce, vznikla by hrozba zhroucení platebního mechanismu v případě „SIPO“
133

.  

Zjistí-li povinná osoba v rámci své činnosti, ţe klient svým jednáním naplňuje 

znaky podezřelého obchodu, učiní oznámení o podezřelém obchodu (dále OPO) 

Ministerstvu financí České republiky. Odpovědným orgánem ministerstva je i nadále 

                                                
130 Seznam těchto státu se nachází na internetových stránkách ministerstva financi www.mfcr.cz/fau 
131 Zákon 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování    

terorismu. § 11,odst. 2. 
132 TVRDÝ, J; BÁRTOVÁ, A . Zákon o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu a předpisy související : Komentář. Praha : C. H. Beck, 2009. 139 s. 
133 Zkratka SIPO znamená „Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva“ pouţívá se při placení kaţdo-

měsíčních výdajů. 
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Finanční analytický útvar. Zákon stanoví lhůtu pro podání OPO nejpozději 5 

kalendářních dnů ode dne zjištění podezřelého obchodu
134

. V případě hrozby prodlení, 

se oznámení provede ihned po zjištění podezřelého obchodu. Podezřelý obchod můţe, 

ale i nemusí naplňovat znaky trestného činu. Jedná –li se o podezření z trestného činu, 

tvrdí Vantuch
135

 souhlasně s Tvrdým
136

 „ lze dovodit podáním OPO na FAÚ lze 

považovat za úkon k překažení spáchání nebo dokončení trestného činu legalizace 

výnosů z trestné činnosti“. Pokud v rámci prověřování podezřelého obchodu, dojde 

FAÚ k závěru ţe byl spáchán trestný čin. Oznámí to policejním orgánům právě tento 

úřad.  

V dnešním světě převodu peněţních prostředků, jsou tyto transakce otázkou 

okamţiku. Existuje-li hrozba zmaření zajištění majetku z podezřelého obchodu, dává 

zákon moţnost povinné osobě, aby takový příkaz odloţila. Zákonná lhůta je 24 hodin 

od přijetí oznámení ministerstvem. Ministerstvo v odůvodněných případech pak můţe 

lhůtu prodlouţit aţ na 72 hodin, a dále pak splnění příkazu odloţit o dalších 72 hodin. 

Celková lhůta, kdy nedojde ke splnění příkazu, můţe být aţ 6 dní. Cílem takovéto 

úpravy je, aby orgány činné v trestním řízení měly kontrolu nad takovýmito prostředky, 

aby nedošlo k zahlazení stop. Norma počítá i s případy, pro které nelze příkaz odloţit, 

např. při provádění elektronických platebních operacích nebo při probíhajícím trestním 

řízení, čímţ se má dosáhnout zabránění úniku informací. Na ustanovení o odloţení 

příkazu se vztahuje povinnost mlčenlivosti. V důsledku nesplnění příkazu můţe 

klientovy vniknout škoda. Odpovědnost za škodu přebírá stát, dle obecných zásad 

činnosti správních orgánu dle správního řádu (500/2004 Sb.)
137

. 

4.3.4.  Uchovávání informací 

 Pravidla daná III. AML směrnicí a nařízením Rady 1781/2006 stanovují lhůtu 

pro uchovávání informací získaných z identifikace a kontroly a to na dobu minimálně 

                                                
134 Zákon 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu. § 18.  
135 VANTUCH, P. Nový zákon č. 253/2008 proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu. Právní fórum. 2008, 12, s. 4. 
136 TVRDÝ, J; BÁRTOVÁ, A . Zákon o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu a předpisy související : Komentář. Praha : C. H. Beck, 2009. 150 s. 
137 TVRDÝ, J; BÁRTOVÁ, A . Zákon o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu a předpisy související : Komentář. Praha : C. H. Beck, 2009. 159-160 s. 
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pěti let. Jiţ předchozí zákon 61/1996 Sb. měl v sobě zakotvenu lhůtu desetiletou. Tato 

lhůta souvisela s promlčením dobou trestního stíhání trestného činu legalizace výnosů 

z trestné činnosti. Důvodová zpráva k tomuto uvádí „aby nedocházelo k absurdním 

případům, kdy trestný čin nebyl promlčen, avšak důkazy o jeho spáchání by byly 

v souladu se zákonem zničeny“
138

. Zákon 253/2008 ustanovení v podstatě převzal ze 

zákona předchozího. Oproti předchozí úpravě do svého znění zahrnul i povinnost 

uchovávat informace o plátci doprovázející peněţní převody, stanovenou nařízením 

Rady 1781/2006. Lhůta začíná běţet následující rok po roce, ve kterém byl uskutečněn 

poslední úkon obchodu, který je povinné osobě znám. Zákon stanoví povinnost 

uchovávat informace po uskutečnění posledního úkonu nebo ukončení obchodního 

vztahu. Z toho pak plyne, nenaplňují-li se znaky obchodního vztahu, není zde ani 

povinnost archivace údajů. Jiná situace by však asi nastala, pokud by se povinná osoba 

domnívala, v rámci „předběţného jednání“, ţe má klient úmysl zneuţít její sluţeb k 

legalizaci výnosu z trestné činnosti. V takovém případě by povinná osoba měla učinit 

všechny kroky k zajištění identifikace a následně učinit ohlášení o podezřelém 

obchodu
139

. 

Zákon uvádí zvláštní reţim pro povinné osoby zabývající se obchodováním 

s kulturními památkami, předměty kulturní hodnoty a s pouţitým zboţím nebo jeho 

zprostředkováním. Tyto osoby uchovávají informace po dobu 10 let jen v případě, ţe 

obchod má hodnotu 10000 EUR nebo vyšší. V ostatních případech je archivační lhůta 

stanovena na dobu 5 let. 

V zákoně není upraven způsob ukládání údajů, je ale zřejmé, ţe se musí jednat o 

takový způsob, při kterém nedojde k znehodnocení. Forma uchování údajů zde určena 

také není, tudíţ v úvahu připadají i elektronická podoba. V souvislosti s identifikací, 

kontrolou, uchováváním a předáváním údajů je nutno dodat, ţe tato ustanovení jsou 

v souladu se zásadami ochrany osobních údajů uvedených v Úmluvě o ochraně osob, 

Směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, o ochraně jednotlivců v souvislosti 

                                                
138 Důvodová zprava k zákon 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu. §16. 
139 TVRDÝ, J; BÁRTOVÁ, A . Zákon o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu a předpisy související : Komentář. Praha : C. H. Beck, 2009. 146 s. 
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se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a samozřejmě v zákoně 

č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
140

. 

4.3.5. Další povinnosti 

Aplikace zákona klade na povinné osoby a jejich zaměstnance vysoké nároky. 

Zákon poţaduje po těchto subjektech nutnost vzdělávání jejich zaměstnanců, proškolení 

minimálně jednou za 12 měsíců. Na těchto školení se zaměstnanci seznamují s novými 

standarty v boji proti praním špinavých peněz. Dále pak je po povinných osobách 

vyţadováno zavedení systému vnitřních kontrol a komunikace k naplnění účelu zákona. 

Jedná se o vytvoření systému, který napomáhá zaměstnancům povinné osoby 

k odhalování podezřelých obchodů. Jedná se o stanovení znaků podezřelých obchodů, 

způsoby identifikace klientů, postupy provádění kontroly způsoby posuzování rizika 

atd. samozřejmě by nemělo smysl, aby se takovýto systém vytvářel u povinných osob, 

které mají pouze malý počet zaměstnanců nebo těch povinných osob, které přijdou do 

styku s podezřelým obchodem jen minimálně. Písemné vypracování vnitřních zásad se 

vztahuje jen na zákonem určené subjekty, jako jsou úvěrové a investiční instituce. 

Vzniká tak interní předpis povinné osoby
141

. Osoby tento interní dokument zasílají 

FAÚ, s výjimkou subjektů jako jsou centrální depozitář organizátor trhu s investičními 

nástroji a další uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bod 1- 4, které jej zasílají ČNB
142

. 

V rámci ostatních povinností musí povinná osoba také určit jednoho ze svých 

zaměstnanců k běţnému styku. Tato osoba by měla být dostatečně odborně vzdělaná. 

Slouţí jako „poslední instance“ v rámci povinné osoby před odesláním OPO. 

Ustanovení zákona dopadají i na osoby, které nejsou podnikateli, ale které však 

přijaly částky 15 000 EUR. Těchto osob se pak zákon „vztahuje přiměřeně a jen 

v rozsahu nezbytně nutném k naplnění účelu u takového konkrétního obchodu“
143

.  

                                                
140 Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. 2010 [cit. 2010-10-31]. Oblasti zpracování osobních údajů. 

Dostupné z WWW: <http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=4&submenu=19#ob3>. 
141 Zákon 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu. § 21 
142 Kontrola ČNB probíhá podle vyhlášky 281/2008 sb., o některých poţadavcích na systém vnitřních 

zásad,postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
143 TVRDÝ, J; BÁRTOVÁ, A . Zákon o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu a předpisy související : Komentář. Praha : C. H. Beck, 2009. 175 s. 
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Posílání peněz lze provádět v dnešní době různými způsoby. Zákon jako jeden ze 

způsobů jmenuje zasílání prostřednictvím poštovních sluţeb, formou peněţní poukázky. 

K tomu, aby byl subjekt způsobilý k poskytování takových sluţeb, stanoví zákon 

253/2008 Sb. podmínky výkonu. Toto je promítnutím článku 36. AML směrnice. 

V současné době splňuje podmínky pro poskytování tohoto druhu sluţeb jen Česká 

pošta
144

. 

4.3.6. Činnost ministerstva 

Podáním OPO vzniká FAÚ povinnost prověřit okolnosti zda opravdu došlo ke 

skutečnostem uvedeným v ohlášení. K tomu zpravidla stačí informace od povinných 

osob. Můţou však nastat i situace kdy údaje od těchto subjektů nejsou nedostačující. 

K tomuto účelu zákon dává FAÚ oprávnění poţadovat součinnost od nejrůznějších 

subjekt počínaje policejními orgány, orgány zpravodajských sluţeb, orgány moci 

výkonné a to bez ohledu, poţívá –li informace ochrany dle zákona 412/2005 Sb., o 

ochraně utajovaných skutečností a bezpečnostní způsobilosti. Povinnost součinnosti se 

vztahuje i na věcně příslušné orgány při správě daní. Ve vztahu k FAÚ nemá správce 

daně povinnost mlčenlivosti. FAÚ také nemusí ţádost odůvodňovat. Zjistí-li FAÚ na 

základě svého šetření, ţe byl spáchán trestný čin, podá trestní oznámení příslušným 

orgánům, dle trestního řádu (141/1961 Sb.). 

 Ministerstvo uděluje určitým osobám výjimky ze zařazení mezi povinné osoby. 

Na jejímţ základě pak není povinen provádět opatření daná zákonem. Jedná se o takové 

subjekty, jejichţ činnost je vykonávána jen sporadicky. Důvodová zpráva k zákonu 

uvádí jako příklad hotely, které poskytují svým klientům směnárenskou činnost. Zákon 

stanoví podmínky pro udělení této výjimky. Musí jít o doplňkovou činnost, obrat z této 

činnosti nesmí přesáhnout hranici 5 procent a hodnota obchodu nesmí přesáhnout 1000 

EUR. Podmínky musí být splněny kumulativně.  

                                                
144 Důvodová zpráva k zákon 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu 
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4.3.7.  Ostatní ustanovení zákona 253/2008 Sb. 

Průběh prošetřování podezřelého obchodu by měl probíhat pokud moţno nerušeně. 

V souvislosti s tím je pro všechny povinné osoby stanovena mlčenlivost ke třetím 

osobám, pokud zákon nestanoví jinak. Porušení této povinnosti by mohlo znamenat 

zmaření činnosti orgánů provádějící šetření. Povinnost dopadá i na ostatní, zejména pak 

na zaměstnance ministerstva. Opět i zde jsou stanoveny výjimky. Mlčenlivosti se nelze 

dovolávat vůči orgánům provádějící šetření v dané oblasti. Tedy jako jsou např. orgány 

policie, celní úřady. Prolomení mlčelivosti nelze však chápat povšechně, ale pouze ad 

hoc k danému případu
145

. 

 Opatření týkající se předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti dopadají i 

na oblast přeshraničních převozů. Přeshraničním převozem se myslí vstupy a výstupy 

osob s určitou částkou do a z území Evropské unie. Pravidla týkající se této oblasti jsou 

součástí právního řádu jiţ od roku 2000. Úprava poskytnutá novelou z roku 2004, která 

zohlednila vstup české republiky do EU, byla převzata do zákona současného. Od roku 

2007 se částečně pouţívá nařízení ES 1889/2005, které však ovlivnilo právní řád pouze 

částkou, která byla sníţena na 10 000 EUR. Úprava zavedena novelou 284/2004 Sb. je 

propracovanější, zasahuje širší okruh moţností (komodity). Osoba vstupující na území 

České republiky z oblasti leţící mimo EU má povinnost hlásit celním úřadům dovoz a 

vývoz peněţních prostředků, cestovních šeků, komodit atd., v hodnotě 10 000 EUR 

nebo vyšší (§ 41 odst. 1). 

Zákon stanoví řadu povinností, jejichţ subjekty jsou povinné osoby v zákoně 

uvedené. Za porušení těchto povinností následují sankce. V rámci zjišťování 

podezřelého obchodu mohou povinnosti vznikat i fyzickým osobám na řízení 

zúčastněným. FAÚ posuzuje, zda se jedná o správní delikt, nebo zda jde jiţ o trestný 

čin. V případě, ţe jde o trestný čin, postoupí jej OČTVR. Správní delikty mohou být ve 

formě přestupků spáchaných fyzickými osobami posuzovány na základě subjektivní 

odpovědnosti, správní delikty právnických osob na základě objektivní odpovědnosti 
146

. 

 

                                                
145 TVRDÝ, J; BÁRTOVÁ, A . Zákon o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu a předpisy související : Komentář. Praha : C. H. Beck, 2009. 193 s. 
146 TVRDÝ, J; BÁRTOVÁ, A . Zákon o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu a předpisy související : Komentář. Praha : C. H. Beck, 2009. 202 s. 
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4.4. Finanční analytický útvar 

Na základě vyhlášky Ministerstva financí 183/1996 Sb., vydané v rámci 

zmocnění § 20 zákona 61/1996 Sb., vytvořen Finanční analytický útvar (FAÚ), který 

působí jako organizační sloţka Ministerstva financí, fungující jako civilní „finanční 

zpravodajský útvar“, dle poţadavku mezinárodního práva. FAÚ měl především za úkol 

přijímat a analyzovat hlášení od finančních institucí o podezřelých obchodech. Do roku 

1996 byla pro boj proti praní špinavých peněz zmocněna pouze sloţka Policie ČR 

Sluţba pro odhalování korupce a závaţné hospodářské činnosti, která však neměla 

ţádné speciální pravomoci vůči finančním institucím
147

.  

FAÚ na našem území působí od roku 1996 dle zákona 61/1996 Sb., který byl 

nahrazen účinným zákonem 253/2008 Sb. Činnost FAÚ můţeme dělit na tři oblasti, a to 

i) analýza informací poskytnutých finančními institucemi, ii) kontrolní činnost nad 

dodrţováním zákonů v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti, spolupráce 

se zákonodárnými orgány při přípravě nových zákonů a iii) jako orgán mezinárodní 

spolupráce v oblasti potírání praní špinavých peněz. 

Fundamentální činnost útvaru je analýza podaných informací o podezřelých 

obchodech s cílem zjistit, zda v daném případě jde o podezření ze spáchání trestného 

činu, v kladném případě podání trestního oznámení. Úzce pak spolupracuje s orgány 

činnými v trestním řízení. 

Jako kontrolní orgán plní funkce dozorového orgánu vůči právnickým a 

fyzickým osobám, které mají povinnosti vyplývající ze zákona 253/2008 Sb. Plní 

funkce procesního orgánu vydávajícího rozhodnutí podle zákona o správě daní a 

poplatku a rozhodnutí dle správního řádu. Působí jako metodologický orgán, jehoţ 

podstatou je vyvíjet vzdělávací činnost vůči některým povinným osobám, např. i 

osobám působících jako kontrolní a dohledové orgány v rámci ČNB. Na základě 

vyţádání státních institucí, povinných osob i nejširší veřejnosti poskytuje stanoviska 

                                                
147 Ministerstvo Financí [online]. 1.1.2010 [cit. 2010-10-29]. Dostupné z WWW: <www.mfcr.cz> 
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k ustanovení zákonu 253/2008 Sb. a dále výklad pravidel obsaţených v mezinárodních 

dokumentech týkajících se této oblasti
148

. 

Jak bylo řečeno jiţ výše, praní špinavých peněz je prováděno bez ohledu na 

hranice států a pro jeho potírání je zapotřebí vyvíjet mezinárodní spolupráci. Zástupci 

FAÚ působí při řadě orgánů mezinárodních organizací. V rámci Evropské unie pracují 

zástupci v rámci Výboru pro prevenci praní peněz a financování terorismu a to jiţ od 

roku 2002. Česká republika jako člen Rady Evropy má své zástupce i v rámci 

MONEYVALu, vedoucím české delegace je zástupce FAÚ. Na základě celé řady 

mezinárodní úmluv (především Štrasburské úmluvy a jejího doplnění, Varšavské 

úmluvy) je FAÚ oprávněn k výměně informací s příslušnými zahraničními jednotkami. 

Zvyklostí je ujednávat mezi těmito subjekty tzv. Ujednání o porozumění, coţ však není 

povinností, právní rámec poskytují mezinárodní smlouvy
149

. 

4.5. Zvláštní rysy praní špinavých peněz v České republice 

    Česká republika nestojí s ohledem na celkovou globalizaci stranou světového 

nebo evropského trendu, ať jiţ jde o praní špinavých peněz nebo i snahy o její 

omezování či potírání.  Přesto je moţné vysledovat  určité  specifické znaky, a to jak ve 

způsobu provádění této činnosti ale zejména jejich příčinách. 

Lze konstatovat, ţe ačkoli právní úprava boje proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti, více méně reflektuje mezinárodní právní úpravu, a to zejména převzetím 

právní úpravy ES/EU, jak je uvedeno následujících kapitolách, je důleţité poukázat na 

některé další způsoby generování tzv. černých peněz a jejich následné „očištění“ a 

pouţívání v České republice. Zejména v posledních letech soutěţ politických stran 

vynesla do popředí otázku korupce, a to téměř ve všech oblastech ţivota, a právě v boji 

o přízeň voličů v roce 2010 se tento problém stal předmětem zájmu politiků a veřejné 

správy.  

Jakkoli nejsou podceňovány základní příčiny, důvody a způsoby uţití 

nelegálních výnosů, uvedené shora, na území České republiky k těmto přistupují 

                                                
148 Ministerstvo financí [online]. 2003 [cit. 2010-10-05]. Výsledky činností Finančního analytického 

útvaru. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/analit_cinn_kontr.html>.  
149 Ministerstvo financí [online]. 2003 [cit. 2010-10-06]. Vztahy FAÚ k dalším mezinárodním institucím a 

organizacím. Dostupné z WWW:<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/mezinarod_spoluprace. 

html>. 
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v nemalé míře nelegální výnosy generované v rámci podnikatelské činnosti, a to 

různorodými způsoby krácení daňových povinností, zejména zkreslováním výdajové 

stránky na straně jedné nebo i při současném navyšování ceny jednotlivých zakázek - 

zejména tzv. veřejných, u nichţ je narušena vazba zájmu vlastníka na co nejefektivnější 

správě vlastního majetku. Takto získané saldo podnikatele je pak prostřednictvím 

spřátelených případně spojených osob přesouváno do oblasti nelegálního výnosu, a 

následně pouţito právě pro korupci nebo jinou neoprávněnou majetkovou výhodu. 

Bohuţel zejména zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který v sobě mimo 

otevření podnikatelského prostředí i pro ostatní soutěţitele z EU, jak vyplývá 

z důvodové zprávy k návrhu zákona 199/1994 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, 

„Transformace české ekonomiky na tržní hospodářství vyžaduje odpovídající úpravy i v 

oblasti, kde tržní mechanismy dosud nepůsobí. Je to sféra hospodaření veřejnými 

prostředky (státní rozpočet, státní fondy rozpočty okresních úřadů a samosprávných 

územních jednotek). Omezení přímého zadávání zakázek jedinému uchazeči pouze na 

nejnutnější míru vyvolává potřebu k vytvoření takového systému, který by umožňoval 

výběr nejvýhodnější z více, současně předložených nabídek. Zákon vytvoří předpoklady 

pro konkurenci mezi více uchazeči o udělení veřejné zakázky a podmínky pro všestranně 

výhodné splnění veřejných zakázek při stanovení jednotného a nediskriminačního 

postupu. Potřeba zákonné úpravy této oblasti je vyvolána nejen závazky, které Česká 

republika převzala, zejména Dohodou o přidružení k ES a dohodami s ESVO, ale i 

současným stavem zadávání veřejných zakázek, který je řešen mimo oblast právních 

předpisů. Postup podle zákona bude obligatorní pro případy veřejných zakázek 

financovaných z veřejných prostředků s výjimkou ….“), nesl i ambici zamezit korupci 

právě prostřednictvím soutěţení o nejvýhodnější nabídku, přinesl v českém prostředí 

téměř opačný a devastující efekt.  Právě veřejné zakázky, jejichţ prostřednictvím se 

rozdělují zásadní objemy finančních prostředků státního rozpočtu nebo dotací EU a 

snaha uspět v soutěţi v současné době znamenají nutnost pro soutěţitele mít 

vygenerovány nebo být připraven na vygenerování zdrojů pro korupci osob 

rozhodujících o výsledku soutěţe. Systém výběrových komisí a stanovování dalších 

soutěţních kriterií včetně kvalifikačních předpokladů se stal rozhodujícím korupčním 

prostředím. Částky poskytované v zájmu soutěţitele, ale i zadavatele resp. některých 

zúčastněných osob dosahovaly a dosahují od několika set tisíc aţ po několik desítek i 
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stovek milionů. Sám zákon pak pokud jde o dopad do podnikatelské činnosti měl velmi 

negativní vliv, kdyţ namísto odpovědnosti byť i jedné osoby za transparentní výběr 

nejvýhodnější nabídky, stala se částečná anonymita a tzv. neovlivnitelnost výběru 

„nezávislou komisí“ právě největším zdrojem korupčního jednání na straně soutěţitelů a 

nelegálních výnosů na straně osob ovlivňujících výběr. Přesto postupem času 

v důsledku prováděných novelizací citovaného zákona a trţních mechanizmů nahradil 

v některých případech systém předraţení zakázky a následné pouţití „navýšení ceny“ ke 

generování zdrojů pro nelegální výnosy, systém odírání subdodavatelů, ať jiţ smluvními 

pokutami či za pomoci šikanózních ustanovení smluvních ujednání nebo vyhledáváním 

nejlevnějších a často i nejméně kvalitních subdodávek se stejným cílem získat zdroj 

prostředků, který můţe následně pouţít jako výnos nelegální. Lze tedy konstatovat, ţe 

zejména snaha o získání co nejvyššího počtu případně co nejlukrativnější veřejnou 

státní zakázku je jedním z podstatných hnacích motorů vzniku a legalizace výnosů 

z trestné činnosti v České republice, patrně převyšujícím běţně uváděné způsoby jako 

jsou drogová delikvence, prostituce, únosy, hazardní hry atd. stejně jako důvod takové 

činnosti jako je např. podpora terorismu a současně i jedním z důvodů devastace 

poctivého obchodního styku a podnikatelského prostředí. 

Není bez zajímavosti, ţe i v této oblasti se však projevil částečný účinek norem 

namířených proti nebo ztěţujících legalizaci výnosů z trestné činnosti, a to zejména 

norem zamezujících nakládání s hotovými penězi případně namířených k identifikaci 

osob při provádění finančních operací. Placení v hotovosti, tedy pověstné obálky nebo 

kufry plné peněz běţně pouţívané aţ do účinnosti zák. o omezení plateb v hotovosti 

muselo být nahrazeno mimohotovostními převody a bylo důvodem boomu vzniku 

offshore společností zejména v oblastech daňových rájů nebo teritorií bez povinnosti 

vést účetnictví, případně obchodování z cenných papírů, dále k nárůstu tzv. hospodářské 

kriminality jako je fiktivní fakturace, porušování účetních standardů, tunelování 

vlastních společností atd. 

4.6. Vliv zákona 253/2008 Sb. na činnost advokátů 

Nový zákon je transpozicí III. AML směrnice, zavádí do českého právního řádu 

značný počet novinek týkající se povinných osob, nový způsob kontrol, které byly 

popsány výše. Zvláštní ustanovení týkající se advokátů byla v podstatě převzata 
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z úpravy předchozí. Směrnice označuje advokáty jako povinné osoby v článku 2 odst. 3. 

písm. b). V zákoně označení advokátů za povinné osoby nachází v § 1 odst. 1. písm. g). 

Advokáti patří do druhé skupiny povinných osob. Zákon 253/2008 Sb. se netýká 

všech činností advokáty provozovaných, jako např. u bank, ale jen činností 

vyjmenovaných. Zákon označuje advokáty za povinné osoby v případě úschovy peněz, 

cenných papírů nebo jiného majetku klienta, nebo v případech, kdy se činnost týká 

koupě a prodeje nemovitostí, podniků, dále pak správy peněz, obchodních podílů; 

zakládání, řízení, provozování obchodní činnosti; inkasa, platby a převody při 

hotovostním i bezhotovostním styku a dalších činnostech v zákoně vyjmenovaných
150

. 

Kromě advokátů jsou zde vyjmenováni i notáři. 

Advokáti neplní ohlašovací povinnost vůči FAÚ, ale podávají OPO České advokátní 

komoře (dále ČAK). Komora OPO přezkoumá, zda jsou splněny všechny předpoklady 

pro její podání. Coţ jsou formální náleţitosti OPO, ale také netýkají se činností, na které 

se vztahuje povinnost mlčenlivosti. Dalším důvodem pro kontrolu OPO je 

bezdůvodnost oznámení. Nesplňuje-li oznámení formální poţadavky, vrátí jej příslušná 

komora povinné osobě k doplnění. ČAK zde tedy slouţí jako mezičlánek mezi 

povinnou osobou a FAÚ s cílem ochrany práv klienta a jako filtr podaných oznámení. 

Podmínky tohoto ohlášení jsou upraveny ve stavovských předpisech, které vesměs 

vybírá ze zákona ustanovení týkající se advokátů. V nich se mimo jiné stanoví 

povinnost advokátovi podat OPO do dvou kalendářních dnů, kdy se o podezřelém 

obchodě dozvěděl
151

. Zákon stanovuje komoře lhůtu 7 dnů ode dne zjištění podezřelého 

obchodu pro předání k FAÚ
152

. Vztah funguje i opačně. V případě, ţe ministerstvo 

vznáší oprávněné poţadavky vůči advokátovi, činí tak prostřednictvím komory a jejího 

orgánu kontrolní rady.  

Základem vztahu mezi advokátem a klientem stále zůstává mlčenlivost. Pokud by 

byla mlčenlivost omezena, byl by zasaţen jeden ze smyslů advokacie. Pro toto povolání 

je stanoven odchylný reţim v důsledku ochrany ústavních práv klienta. Zjistí- li advokát 

skutečnost nasvědčující o podezřelém obchodu, má splnit ohlašovací povinnost. 

                                                
150 Zákon 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu. § 2, odst. 1, písm. g). 
151 Usnesení představenstva ČAK 2/2008, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokátů ve 

vztahu k zákonu 253/2008 Sb. 
152 Zákon 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu. §27. 
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Povinnost nevznikne, jestliţe advokát získal informace během zjišťování právního 

postavení klienta, při obhajobě nebo zastupování v soudním řízení. Jak bylo řečeno 

v kapitole 3.6.1., můţeme situace, při kterých nevzniknou, povinnost rozdělit na dvě. Za 

prvé tu jsou činnosti v souvislosti se soudním řízením. Druhou úrovní jsou činnosti 

v souvislosti s právním poradenstvím a následným ověřováním právního postavení. Pod 

tímto pojmem si lze představit organizování těch aktivit, které souvisí se zajištěním 

souladu cílu klienta se zákonem, a nikoliv činnosti, kde advokát vystupuje jen jako 

„obchodní zástupce“.   

Prolomení mlčenlivosti nepřináší jen zákon 253/2008 Sb. Trestní zákoník § 367 

40/2009 Sb. (dále TZ) obsahuje ustanovení o překáţení trestného činu. Zde je stanovena 

povinnost kaţdého, tedy i advokáta, kdo se hodnověrně dozví, ţe jiný naplňuje svým 

jednáním kvalifikovanou skutkovou podstatu trestného činu legalizace výnosů z trestné 

činnosti nebo jej připravuje, překazit jej, nebo o tom učinit oznámení státnímu zástupci 

nebo policejnímu orgánu. Někteří autoři tvrdí, ţe povinnost je splněna oznámením na 

FAÚ
153

, jiní zas vyţadují splnění výhradně OČTVR
154

. V tomto případě má uváděný 

autor odlišný názor z hlediska úpravy obecné a úpravy zvláštní, která se týká advokátů. 

Jedná se o situace ještě před dokončením trestného činu. Dle mého názoru by mělo 

postačit provést oznámení vůči FAÚ resp. Komoře. V orgánech těchto subjektů by měli 

pracovat odborníci, kteří jsou schopni rozpoznat oznámení opodstatněné od 

neopodstatněného. Tím pak nedochází k poskytování irelevantních informací a 

přetěţování OČTVR. Na advokáty a jejich zaměstnance se nevztahuje skutková 

podstata neoznámení trestného činu dle § 368 TZ, pokud se o něm dozvěděli při výkonu 

advokacie nebo právní pomoci.  

Dle některých autorů je česká úprava v porovnání se zahraničím stále ještě 

liberální. Problém nastává při hodnocení stavu, které závisí na subjektivním názoru 

povinných osob. Jako příklad uvádějí německou úpravu, která neposkytuje ţádná 

                                                
153 TVRDÝ, J; BÁRTOVÁ, A: Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu a předpisy související : Komentář. Praha : C. H. Beck, 2009. 174 s. 
154 VANTUCH, P. Nový zákon č. 253/2008 proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu. Právní fórum. 2008, 12, s. 4. 
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privilegia, tudíţ se výjimky nevztahují ani na advokáty. Kaţdý, kdo přijde do styku 

s výnosy z trestné činnosti, se vystavuje riziku, ţe bude sám stíhán pro trestný čin
155

. 

Správní dozor nad plněním povinností vyplývajících ze zákona je svěřen taktéţ 

ČAK, a to na základě podnětu ministerstva. ČAK vykonává dozor, aby bylo zamezeno 

vymáhání informací nad stanovený rámec v případech, kde je mlčenlivost prolomena. 

Provádění správního dozoru se ze zákona neúčastní FAÚ. Povinnost provedení kontroly 

je obligatorní stejně jako poskytnutí informací na jejím základě. Na podkladě těchto 

informací můţe dát FAÚ podnět komoře k vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Do kárné 

pravomoci advokátní komory svěřuje zákon správní delikty nesplnění informační 

povinnosti, nesplnění oznamovací povinnosti, nesplnění povinnosti odloţit příkaz 

klienta a nesplnění povinnosti k prevenci
156

. 

Zvláštní ustanovení o povinnost mlčelivosti v případě advokáta vůči klientovi 

zákon omezuje. Toto zúţení mlčenlivosti je zavedeno s cílem omezit legalizaci výnosů 

na minimum. Z toho důvodu zákon umoţňuje advokátovi sdělit informace o 

probíhajících postupech FAÚ a tím ho odradit od zákonem zakázané činnosti. Advokát 

můţe svého klienta informovat o nařízeném odloţení splnění příkazu, o zajištění 

majetku. Na druhou stranu nesmí advokát informovat o činnostech FAÚ související 

s jiným OPO nebo kontrolní činností
157

. 

                                                
155 BĚLOHLAVEK, A; ŘEZNÍČEK, T. Regulace finančních trhů a předcházení legalizace výnosů z 
trestné činnosti. Bulettin advokacie. 2009, 1, s. 31. 
156 Zákon 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu. § 53. 
157 TVRDÝ, J; BÁRTOVÁ, A . Zákon o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu a předpisy související : Komentář. Praha : C. H. Beck, 2009. 195-196 s. 
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5. Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti 

Zatímco zákon 253/2008 Sb. stanoví povinnosti pro subjekty, které 

potencionálně přicházejí do styku s „propírači“, trestní zákoník se zabývá samotným 

trestným činem. Nový trestní zákoník 40/2009 Sb. uvádí trestný čin legalizace výnosů 

z trestné činnosti ve dvou podobách. První z nich je spáchán úmyslně, druhý 

z nedbalosti. § 216 postihuje jednání těch osob, které zastírají původ nebo jinak usilují, 

aby bylo podstatně ztíţeno nebo znemoţněno zjištění původu věci nebo majetkové 

hodnoty získané trestným činem nebo opatřené za věc nebo majetkovou hodnotu 

získanou trestným činem. Co se týče základní skutkové podstaty, je zde sankce 

stanovena aţ na 4 roky, avšak bude-li taková věc (majetková hodnota) získána ve vztahu 

k činu, za nějţ stanoví zákon trest niţší, bude potrestán tímto trestem. Novinkou je 

nedbalostní forma tohoto trestného činu( § 217 trestního zákoníku). Ta postihuje jednání 

toho, kdo z nedbalosti pomůţe zastřít původ nebo zjištění původu věci nebo jiné 

majetkové hodnoty o větší hodnotě. K nedbalostní skutkové podstatě se někteří autoři 

vyjadřují opatrně a nejsou si jisti o správnosti kriminalizace nedbalostního jednání, 

které je snadno zneužitelné a je zcela v rozporu se zásadou subsidiarity trestní represe. 

Trestněprávní postih by měl nastat pouze u nedbalostního jednání osob, které hrubě 

poruší zvláštní povinnost danou jim zákonem či jejich povoláním, a to zejména u činů, 

kde dojde ke škodě na zdraví či smrti, ne tedy majetkového charakteru. Vždy by mělo 

navíc dojít k podrobnému zkoumání okolností, za kterých k tomuto jednání došlo“
158

. 

                                                
158 HRUŠÁKOVÁ, M., Vybrané majetkové trestné činy v novém trestním zákoníku ve srovnání s aktuální 

úpravou se zaměřením na nedbalostní trestné činy, BA, 2009, číslo 10. 73 s. 
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6.  Švýcarská úprava v boji s praním špinavých peněz 

Na závěr jsem vybral zemi, která je známá jak dokonalým bankovním systémem 

tak určitou neprůhledností. Švýcarsko bylo vţdy povaţováno za ráj peněz, které mají 

podezřelý původ. Švýcarské orgány začaly očišťovat jméno svého státu v roce 1998. 

V tomto roce se opatření v boji s praním špinavých peněz zaměřila na všechny subjekty 

finančního sektoru. Zavádí jak vlastní opatření, tak se nechá inspirovat v zahraničí 

(FATF, BASEL). Jiţ v roce 1977 se dvě švýcarské banky dohodly a následně podepsaly 

„Kodex chování“(dále Kodex), ve kterém si stanovují povinnost odmítnout provedení 

transakce z důvodu podezření, ţe prostředky pocházejí z kriminální činnosti. Toto 

opatření bylo vypuštěno ve znění Kodexu z let 1982 aţ 1992. V Kodexu byla zachována 

povinnost identifikace zdroje prostředků. Tato pravidla alespoň zakázala absolutně 

anonymní bankovní účty, nikoliv však bankovní účty, jejichţ majitele znají jen vybraní 

zaměstnanci bank. Pravidla o identifikaci klientů byla proti přísným pravidlům „Bank 

Secrecy Act“ z roku 1932 zakázáno. Banky neměly oprávnění identifikovat klienty ze 

své vlastní iniciativy. Pravidla obsaţená v Kodexu byla na takové úrovni, ţe se stala 

součástí švýcarského zákonodárství prostřednictvím „Swiss Banking Act“. Systém pro 

banky byl tedy nastaven, ale jak víme z předešlých kapitol, banky nejsou jediným 

subjektem, který můţe být vyuţíván pro praní špinavých peněz. Uvědomovali si to i 

švýcarští zákonodárci. Výsledkem jejich snaţení je pak „Federal Law on Combating 

Money Laundering in the Financial Sector“, který dopadá na všechny finanční 

zprostředkovatele přijímající peněţní prostředky od třetích osob. Tento zákon je 

vybudován na základě Kodexu a „Pokyny pro boj a prevenci s praním peněz“ 

pocházející od komise Švýcarské federální banky. Tato opatření dle mého názoru 

nezavádí nic převratného oproti úpravě Evropské. Jedná se o klasické ustanovení o 

skutečném vlastníkovi, pravidla due diligence, oprávnění neprovést obchod. Zvláštní 

pozornost je věnována prostředkům pocházejícím z korupce nebo jedná-li se o veřejné 



71 

 

prostředky. Samozřejmě pokud se před rokem 1998 tato opatření vztahovala jen na 

banky, jedná se o pokrok v boji s praním špinavých peněz
159

. 

 Z hlediska trestního práva je zajímavé ustanovení dopadající na finanční 

zprostředkovatele. Trestní zákoník pro ně stanoví sankci za opomenutí provedení jejich 

povinnosti identifikovat klienta. Toto ustanovení dopadá na subjekty finančního sektoru, 

avšak trestní zákoník nevymezuje tyto subjekty přesně, coţ znamená, ţe pod tuto normu 

spadají i právníci nevykonávající svou tradiční činnost a spíše zabývající se správou 

aktiv
160

. 

 Spolupráci s cizími orgány v trestních věcech pak poskytuje Švýcarsko na 

základě zásady obojí trestnosti a principu proporcionality. 

                                                
159 � SWISS BANKERS ASSOCIATION. Switzerland and the fight against Money Laundering. 
Swissbanking [online]. 2001,[cit. 2010-11-22]. Dostupný z WWW: <http://www.swissbanking.org/117_ 

e.pdf> 
160 STESSENS, G. Money Laundering : A New International Law Enforcement Model. New York : 

Cambridge University Press, 2000. 100 -104 s. 
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Závěr 

Praní špinavých peněz je tak, jak ho známe v dnešní podobě, u nás jiţ od dob Al 

Caponeho. Nepochybuji však o tom, ţe touha lidí zlegalizovat protiprávně nabytý 

příjem tu byla dávno předtím. Veřejně se o tomto jevu začalo hovořit aţ v souvislosti 

s aférou Watergate. Od této doby můţeme spatřovat alespoň částečnou snahu 

jednotlivých států o potlačení těchto činností, i kdyţ tyto státy stály zatím osamoceně. 

Aby subjekty dosáhly očištění svých nelegálních příjmů, musí projít operací značně 

sloţitou, při které riskují odhalení nebo v „lepším“ případě ztrátu praného majetku. 

V rámci jednotlivých fází, tedy umístění, vrstvení, a integrace, vyuţívají celé řady 

metod ať uţ osvědčených, jako například smurfing, nebo metod zcela nových, orgánům 

vymáhající právo dosud neznámým. Jde-li o peněţní prostředky, lidská invence nezná 

meze. Některé metody se mohou zdát úsměvné, avšak známe-li pozadí činností, ze 

kterých pocházejí, a komu mají slouţit, nic směšného na tom není. Ročně těmito 

operacemi projde více neţ 1,5 trilionu USD. Většinou jde o prostředky drogových 

kartelů, obchodníků se zbraněmi, únosců. Tyto peníze slouţí k refinancování jejich 

aktivit a často i k financování terorismu. Nejedná se výhradně jen o tuto skupinu osob. 

Peníze perou i osoby, které zcela legálně podnikají a osoby politicky činné.  

Při pohledu na subjekty, které jsou hlavními „hráči“ při praní špinavých peněz, 

je jasné, ţe tento jev překročil národní úroveň. Pro potlačení „praní“ musí existovat 

něco víc neţ národní strategie. Praní špinavých peněz je problémem celosvětovým a boj 

s ním vyţaduje nejuţší mezinárodní spolupráci. Opatření ve „válce s propírači“ 

přicházejí od nejrůznějších uskupení. Subjekty můţeme dělit dle různých hledisek. 

Jednou z úrovní je, ţe tyto entity vznikají speciálně pro boj s praním špinavých peněz, 

ať uţ se jedná o FATF nebo například Egmontskou skupinu. Jelikoţ má praní špinavých 

peněz nedozírné následky, nemůţe to zůstat bez povšimnutí organizací jiţ existujících, 

OSN, Rady Evropy, EU. Ty zakládají zvláštní orgány zabývající se touto problematikou. 

Dalším způsobem jak lze mezinárodní uskupení dělit je členěním dle subjektů, na které 

jejich opatření dopadají. Všeobecný vliv, dopadající na nejširší skupinu subjektů má 

například OSN, EU, FATF. Na druhou stranu jsou zde subjekty, které slouţí jednotlivým 
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druhům osob. Egmontská skupina byla vytvořena pro spolupráci finančních zpravo-

dajských jednotek, Basilejský výbor byl zaměřen na banky. Vyjmenované subjekty 

samozřejmě nejsou všechny, které existují. Vybral sem jen ty, z mého pohledu 

nejdůleţitější v evropském kontextu. Osobně za nejvýznamnější povaţuji uskupení 

FATF. Ačkoli se jedná o mezivládní orgán, jehoţ doporučení na národní i mezinárodní 

jsou nezávazná, dosahují takové úrovně, ţe státy tato pravidla implementují do svých 

právních řádů bez ohledu na to, zda jsou členy či nikoliv. Ostatní mezinárodní subjekty 

ve svých dokumentech na ně pak dost často odkazují.  

Hlavními opatřeními v boji proti praní špinavých peněz, která dokumenty 

jednotlivých uskupení uvádějí, jsou dle mého názoru povinnost identifikace, oznámení 

podezřelých obchodů, vytvoření Finančně analytické jednotky (FIU) a mezinárodní 

spolupráce.  

Povinnost identifikace klienta je odraz zásady „poznej svého klienta“. 

Prostřednictvím této povinnosti jsou získávány informace o klientovi, popř. informace o 

skutečném vlastníkovi, a dále účel a charakter obchodního vztahu. Uplatnění těchto 

principů by mělo mít za následek neprovedení transakce v případě podezření, ţe můţe 

docházet k praní špinavých peněz.  

S tím souvisí i další klíčový princip, ohlášení podezření kompetentnímu orgánu, 

kterým by měla být FIU. Tento orgán by měl být sestaven z odborníků na danou 

problematiku, kteří by v konečné fázi posuzovali, zda se jedná o čin protiprávní. 

Odbornost této jednotky by měla být vyuţívána i při tvorbě návrhů opatření v dané 

oblasti.  

Mezinárodní charakter praní špinavých peněz je očividný, proto všechny 

mezinárodní dokumenty doporučují vznik spolupráce, a to na všech moţných úrovních - 

regionální, celosvětové, mezi orgány činnými v trestním řízení, mezi FIU, i na bázi 

soukromoprávní, např. mezi bankami. 

K tvorbě opravdu účinného systému v boji s tímto jevem je dle mého názoru 

potřeba prosadit skutečně celosvětovou strategii. To je ovšem dosti problematické. 

Cestu sice ukazuje OSN v podobě svých úmluv, avšak jsou zde státy, které sice úmluvu 

schválí, nikoliv však ratifikují. Způsob, jak tomuto čelit, je spolupráce na úrovni 

regionálních uskupení (např. EU), které pak budou spolupracovat navzájem. 
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Právní úprava boje s praním špinavých peněz byla v České republice stejně jako 

v celém socialistickém bloku v důsledku politické situace výrazně zpoţděna. Po roce 

1989 jsou pomalu zaváděna opatření, která mají zamezit této činnosti. Nejprve se 

jednalo o několik jednotlivých zákonů s dílčí úpravou problematiky. Změnu přináší aţ 

rok 1996, ve kterém nabyl účinnost zákon 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti. Česká právní terminologie pouţívá tento název 

namísto praní špinavých peněz. Tento zákon je snahou sblíţit český právní řád 

s právním řádem Společenství a je v souladu se směrnicí Rady 91/308/EHS, 

o předcházení zneuţití finančního systému k praní peněz. Cílem zákona je potlačení 

trestné činnosti prostřednictvím odčerpání peněţních prostředků skupinám snaţících se 

očistit svůj nelegální výnos. Vychází se přitom ze zásady, ţe nikdo nemá mít prospěch 

ze své nelegální činnosti. První znění zavádí povinnost identifikace klientů finančními a 

úvěrovými institucemi jako jsou banky a investiční společnosti, tedy výhradně subjekty 

finančního sektoru. Aţ vývoj ukázal, ţe legalizace můţe být prováděna i skrze jiné 

subjekty jako jsou notáři, advokáti, realitní agenti apod. Tento vývoj reflektovala novela 

z roku 2004. Opět inspiraci čerpala z EU v podobě směrnice 2001/97/ES, která doplnila 

směrnici předchozí. Součástí přijetí tohoto zákona bylo i vytvoření specializovaného 

orgánu Ministerstva financí ČR, a to Finančního analytického útvaru (FAÚ). Tento 

subjekt byl vytvořen jako oprávněný orgán pro přijímání oznámení o podezřelém 

obchodu. Jedná se o českou obdobu Finanční analytické jednotky tolik prosazované 

v mezinárodních dokumentech. Zákon byl často doplňován, aby vyhověl evropským 

předpisům a trendům v boji s praním peněz. V důsledku toho ztrácel přehlednost a 

systematičnost, coţ nakonec vyústilo v přijetí zákona nového. 

Zákon 253/2008 sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu je transpozicí směrnice Komise 2005/60/ES o 

předcházení zneuţití finančního systému k praní peněz a financování terorismu. Oproti 

předchozí úpravě rozšiřuje osoby, a to hlavně v oblasti finančních institucí, na něţ 

zákon dopadá a zároveň jim stanoví více povinností. Rozděluje povinnost identifikace a 

povinnost kontroly. Rozdíl mezi těmito povinnostmi je v hodnotě obchodu a v rozsahu 

zjišťovaných údajů. Na druhou stranu přináší i podmínky pro výjimky z povinnosti 

identifikace. Ty jsou moţné v případech kdy je pravděpodobnost zneuţití systému 

k praní peněz velmi malá. Jedním ze způsobů, jak předcházet legalizaci výnosů z trestné 



75 

 

činnosti, je, ţe povinné osoby budou mít ve svých řadách zaměstnance, kteří budou 

řádně vzdělaní. Zákon proto klade důraz na průběţné vzdělávání zaměstnanců 

povinných osob. Finanční analytický úřad se jistě osvědčil a zákon ho ponechává. Tento 

orgán, který je sestavený s odborníků v dané problematice, slouţí jako síto oznámeni o 

podezřelých obchodech. Specialisté na základě svých odborných vědomostí posuzují 

povahu činu, který je předmětem oznámení. Podle výsledku je pak předají orgánům 

činným v trestním řízení nebo ne. Posuzují ve většině případů i dodrţování povinností 

stanovených zákonem pro povinné osoby. S ohledem na některé skutečnosti zmíněné 

v podkapitole  4.5. se pak pro Českou republiku resp. českou právní úpravu jeví (de lege 

lata i de lege ferenda) jako nezbytná novelizace či zásadní změna zákona o zadávání 

veřejných zakázek tak, aby systém kolektivní neodpovědnosti a utajování průběhu 

soutěţe byl nahrazen systémem odpovědnosti osoby nebo osob, které rozhodují o 

zakázce a důslednou transparentností a veřejnou kontrolou.   

 

Jak bylo uvedeno výše, normotvůrci pochopili, ţe k praní špinavých peněz 

nedochází výhradně prostřednictvím subjektů finančního sektoru. Proto zavedli opatření 

i na jiné subjekty, jako jsou i advokáti. Z toho však vznikla komplikovaná situace. 

Vztah advokát a klient je především vztahem důvěry. Na informace, které jsou předány 

s důvěrou advokátovi, by se měla vztahovat povinnost mlčenlivosti. Mlčenlivost je dle 

Etického kodexu advokátů Evropské unie základem vztahu. Činnosti, při kterých lze 

dodrţet povinnost mlčenlivosti, se rozdělují na dva druhy. Jednak v souvislosti se 

soudním řízením, kde je profesní tajemství zaručenou zásadou na spravedlivý proces. A 

jednak zákony uvádějí poskytovaní právního poradenství a následné zjišťování právní 

pozice. Co je podstatou těchto pojmů? V tomto ohledu lze přijmou Madurovo rozdělení 

činností advokáta s právním základem a činnosti advokáta čistě ekonomické tak, jak 

bylo uvedeno v kapitole 3.6.1. Aniţ bych chtěl nadrţovat zločinným skupinám, tak se 

domnívám, ţe by pro advokáta neměla být stanovena ţádná aktivní povinnost, tedy 

povinnost ohlašovací. Jedinou povinnost, kterou by advokát v těchto případech měl mít, 

je povinnost odmítnout a poučit klienta o důsledcích zamýšlených kroků, a to ať jde o 

kroky právní, nebo čistě ekonomické. Výkon činnosti advokáta je souborem aktivit. 

V případě, ţe by se ohlašovací povinnost dotýkala jen jedné ze sloţek, došlo by 

k porušení důvěry v advokáta jako osoby. Bez tohoto kreditu advokát pracovat nemůţe. 
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V současné české úpravě vítám alespoň to, ţe povinnost ohlašovat podezřelý 

obchod advokátem není vůči státnímu orgánu (FAÚ), ale vůči Kontrolní radě české 

advokátní komory, která funguje jako mezičlánek. V důsledku činnosti tohoto orgánu 

dochází k větší ochraně práv klienta. 

Podrobit advokáta ohlašovacím povinnostem je model, který byl přijat ve státech 

EU. V USA tento způsob odmítli. Vztah důvěry mezi advokátem a klientem je vztahem 

„posvátným“. Avšak zavedení povinností pro advokáty je v II. a III. AML směrnici 

obsaţena jako moţnost, ne povinnost. Závisí tedy na vůli států. Přikláním se k modelu 

přijatém v USA. Česká republika šla právě cestou zavedení oznamovací povinnosti. 

Vzhledem k tomu, ţe drtivá většina černých peněz se generuje ze státních zakázek a 

model přijatý v České republice byl dodrţován, by se mělo jednat o velký počet hlášení 

podezřelých obchodů velkých firem komoře. Některé právní kanceláře by měly problém 

a komora by byla zavalena.  
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Přílohy: 

I. Seznam zkratek 

I. AML SMĚRNICE   Směrnice Rady  91/308/EHS o předcházení zneuţití 

finančního systému k praní peněz, 

II.AML SMĚRNICE   Směrnice Rady 2001/97/ES o předcházení zneuţití 

finančního systému k praní peněz 

III.AML SMĚRNICE   Směrnice 2005/60/ES o předcházení zneuţití finančního 

systému k praní peněz a financování terorismu 

BCCI      Bank of Credit and Commerce International 

BSA      Bank Secrecy Act 

ČAK      Česká advokátní komora 

EAG       Euroasijská skupina pro boj s praním špinavých peněz 

ES     Evropské společenství 

ESD      Evropský soudní dvůr 

ESLP      Evropský soud pro lidská práva 

EU     Evropská unie 

EÚLP     Evropská úmluva o lidských právech 

FAÚ      Finanční analytický útvar 

FATF      Financial Action Task Force 

FIU      Financial Inteligence Unit 

GCC      Gulf Co-operation Council 

GPML     Global Program against Money-Laundering 

IMOLIN     The International Money-Laundering Information 

Network 

IRS      Internal Revenue Service 

LWG      The Legal Working Group 

MLA      Money Laudering Act 
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MONEYVAL  The Committee of Experts on the EvaluationofAnti-

Money LaunderingMeasures and the Financing of 

Terrorism 

OČTVR    Orgány činné v trestním řízení 

OPO      Oznámení podezřelého obchodu 

OpWG    Operational Working Group 

OSN     Organizace spojených národů 

OWG     The Outreach Working Group 

PEP    Politicky exponovaná osoba 

SAR      Suspicious Activity Report 

TWG      The Training Working Group 

TZ     Trestní zákoník 40/2009 Sb. 

UNDOC    United Nations Office on Drugs and Crime 

 



79 

 

II. Seznam použité literatury 

MONOGRAFIE: 

AZZARA, T. Tax Havens of the World, 7. Vyd.(Nassau, Bahamy: New providence 

Press, 1999 

BLAIR, W. Banks and Financial Crime. 2008. Oxford University. New York 

BOYLE, A; CHIMKIN, C. The Making of International Law. London : Oxford 

University Press, 2007.  

LIŠKA, P. Praní špinavých peněz v České republice. Praha : RADIX, 1997 

NAIM M. Černá kniha globalizace. 1.vyd. Praha: Vyšehrad, 2008 

NOŢINA, M. Mezinárodní organizovaný zločin v ČR. Praha : THERMIS, 2003 

POWIS, E. Jak se perou špinavé peníze. [s.l.] : Victoria Publishing, 1992 

REZKOVÁ, Marie. Zákon proti praní špinavých peněz s komentářem a příklady. Praha: 

Linde, 2004 

ROBINSON, J. Pánové z prádelny špinavých peněz. [s.l.] : Simon- Schuster 

STESSENS, G. Money Laundering : A New International Law Enforcement Model. 

New York : Cambridge University Press, 2000. 100 -104 s. 

TVRDÝ, J; BÁRTOVÁ, A . Zákon o některých opatření proti legalizaci výnosů z 

trestné činnosti a financování terorismu a předpisy související : Komentář. Praha : C. H. 

Beck, 2009 

VEDRAL, J. Komentář k zákon o střetu zájmů. Praha : C.H. Beck, 2006. 

WOTAVA, M., Daňové ráje.[s.l.]: Road Town: Excelent consulting, 1997/98 

 

 

 



80 

 

ODBORNÉ ČLÁNKY: 

BĚLOHLÁVEK, Alexander; ŘEZNÍČEK, Tomáš . Regulace finančních trhů a 

předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti. Bulletin advokacie. 2009 

ESD. Advokátní mlčenlivost a praní špinavých peněz. Bulletin advokacie. 2007 

HRUŠÁKOVÁ, M., Vybrané majetkové trestné činy v novém trestním zákoníku ve 

srovnání s aktuální úpravou se zaměřením na nedbalostní trestné činy, BA, 2009, číslo 

10 

MADURO.P., Attorney General´s opinion on Case C- 305/05, Brusel. 2006. 

MUCHA, J. Česká advokacie a praní peněz - Názory tuzemských autorů. Bulletin 

advokacie. 1998, 2, 

NETT, A; RŮZNAROVÁ, J. Praní špinavých peněz. Kriminalistika. 1994, 1. 

VANTUCH, P. K neúspěšnému návrhu Ministerstva financí na prolomení mlčenlivosti 

advokáta. Bulletin advokacie. 2000, 9 

VANTUCH, P. Nový zákon č. 253/2008 proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu. Právní fórum. 2008 

 

ZIMMEL, V; DVOŘÁK, V; BUDKA, I. Zisk produkovaný organizovaným zločinem, 

jeho legalizace a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, . Kriminalistika. 

2000, XXXIII. 

 

MEZINÁRODNÍ DOKUMENTY: 

40 +9 Doporučení FATF pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. 

Confidentiality if Information American Bar Association Model Rules of Professional 

Conduct 

Konvenci o praní, vyhledávaní, zadrţování a konfiskaci výnosů ze zločinu. 1990 

Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu, 1999 A/ RES/54/109  

Nařízeni 1789/2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněţních 

prostředků 

Nařízení 1889/2005 ES o kontrolách peněţní hotovosti vstupující do Společenství nebo 

je opouštějící. 



81 

 

Political Declaration and Action Plan against Money Laundering, New York, 10. June 

1998 

Prevention of Criminal use of the banking System for the purpose of  Money 

Laundering. 1988 

 

Úmluva OSN proti korupci. 2003 

Úmluva OSN proti mezinárodnímu organizovanému zločinu. 2000 

Recommendation No. R (80), on Measures against The Transfer and Safekeeping of 

Funds of Criminal Origin. 27.6.1980 

Rezoluce OSN 1373. 2001 

Směrnice 91/308/EHS o předcházení zneuţití finančního systému k praní peněz 

Směrnice 2005/60/ES o předcházení zneuţití finančního systému k praní peněz a 

financování terorismu.  

Směrnice 2006/70/ES , kterou se  stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2005/60/ES  

2001/97/ES, kterou se mění směrnici 91/308/EHS v oblasti zneuţití finančního systému 

pro praní špinavých peněz 

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY: 

Zákon 462/1991 Sb., O Úmluvě OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými 

látkami 

Zákon 557/1991 Sb., kterým se doplňuje trestní řád 

Zákon 21/1992 Sb., o bankách 

Zákon 152/1995, kterým se doplňuje trestní řad 

Zákon 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

Zákon 85/1996 Sb., o advokacii 

Zákon 328/1999 Sb., o občanských průkazech 

Zákon 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti 

Zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

Zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů 

Zákon 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu,  

 



82 

 

OSTATNÍ DOKUMENTY: 

Důvodová zpráva k zákonu  61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti 

Důvodová zpráva k zákonu  253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu 

 

Usnesení představenstva ČAK 2/2008, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech 

advokátů ve vztahu k zákonu 253/2008 Sb. 

Vyhláška 281/2008 sb., o některých poţadavcích na systém vnitřních zásad,postupů a 

kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

 

INTERNETOVÉ ODKAZY: 

http://www.anti-moneylaundering.org 

http://www.bis.org 

http://www.coe.int 

http://conventions.coe.int 

http://www.egmontgroup.org 

http://europa.eu 

http://www.imolin.org 

http://www.fatf-gafi.org 

http://www.ffiec.gov/ 

http://www.irs.gov 

http://www.mfcr.cz 

http://www.swissbanking.org 

http://www.uoou.cz/ 

http://untreaty.un.org 

http://www.anti-moneylaundering.org/
http://www.coe.int/
http://conventions.coe.int/
http://www.fatf-gafi.org/
http://www.ffiec.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.mfcr.cz/
http://untreaty.un.org/


83 

 

III. Resumé 

Economic and  legal aspect of money laundering 

The UN defines it as  "Money laundering is a process which disguises illegal 

profits without compromising the criminals who wish to benefit from the proceeds“. 

Money laundering is a dangerous activity. Funds that pass through this process become 

a source for a various criminal activities, such as terrrorism, corruption, etc. 

The thesis is composed of three main parts. First part deal with methods and 

stages of money laundering. Money laundering is a sophisticated activity, with a high 

degree of complexity, which requires a certain level of planning. entertain various 

features and steps which are necessary to clear the funds. Stages are named as 

placement, layering and integration. The first part is given to a few real examples of 

ways of money laundering. 

Money laundering is an international issue. In today's world where there is 

almost no borders is neccesary develop an appropriate international cooperation, both at 

global and regional which is one of the characters of fighting against money laundering. 

The Second part of thesis show some of  international organization engaged in this illicit 

activity, such as UN, EU, FATF, etc. It also introduce their rules and programs to fight to 

money laundering. There is a large number of international organization. It is 

impossible to introduce any of them. The choice fell on the most important international 

organization for Czech Republic. I think the most important if the organization named 

Financial Action Task Force (FATF), whose rules are used worldwide. 

Third part is subdivided into two parts. First one examines Czech legislative 

focused on money laundering from the beginning to the present, especially on the  valid 

act against money laundering which came into force in  the year 2008. The second 

objective of this part is the problem of legal practice in Czech Republic in the context of 

money laundering activity, especially issues of confidentiality of lawyer. 
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