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 Cílem práce diplomantky bylo podle jejích slov „vyhodnotit úspěšnost v boji proti 
praní špinavých peněz, a to jak z pohledu platné české legislativy, jednotlivých státních 
institucí a jejich kooperace, tak také bankovních domů a jimi aplikovaných opatření proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti.“ 
 

Diplomantka nejprve vymezila vlastní pojem legalizace výnosů z trestné činnosti 
(dále také jen „praní špinavých peněz“) „s jeho nejběžnějšími významovými konotacemi“ 
a jeho historii, a to včetně rozboru terminologie ekonomických souvislostí této kriminální 
činnosti.  

 
Poté se diplomantka věnovala analýze jednotlivých fází a metod „praní špinavých 

peněz“ a to zejména z pohledu aktuálních podob fenoménu legalizace výnosů z trestné 
činnosti a to včetně užití digitální měny Bitcoin, problematiky tzv. svěřenského fondu 
nebo internetových sázek. Tato pasáž o aktuálních trendech „praní špinavých peněz“ činí 
diplomovou práci v porovnání s ostatními pracemi zabývajícími se shodným tématem 
jedinečnou. 

 
Následující části diplomové práce jsou věnovány analýze platné české právní 

úpravy, včetně úpravy evropské a mezinárodní, a to i z pohledu nejbližší budoucnosti 
v podobě připravovaných novel. 

 
Přehled právní úpravy je v posuzované práci následován přehledem státních 

orgánů a institucí, které působí v „boji“ proti „praní špinavých peněz“, a to zejména 
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Ministerstvu financí České republiky, respektive Finančnímu analytickému útvaru, České 
národní bance a Policii České republiky. 

 
Závěrečné pasáže práce jsou věnovány analýze příslušných opatření bank proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a to včetně rozboru této problematiky v praxi 
advokátů a notářů. 

 
Problematika „praní špinavých peněz“ je velmi dynamická oblast, kde zákonodárce 

musí reagovat na realitu ekonomické kriminality. Z tohoto pohledu je práce velmi 
přínosná, neboť práce popisuje poslední trendy „šedé a černé zóny“ při „praní špinavých 
peněz“ i poslední aktivity zákonodárce v této oblasti.  

  
 Zvolené téma diplomové práce je proto vzhledem ke značnému rozsahu tématu a 
nutnosti mezioborových znalostí nepochybně náročné na teoretické znalosti, protože 
vyžaduje jak znalosti právního rámce, tak i znalosti ekonomické. Jako zdroje práce byly 
použity jak národní monografie, tak i články a zdroje cizojazyčné. 
  

Z metod použitých v diplomové práci je možné uvést zejména indukci, syntézu i 
analýzu a také komparaci. 
  
     Lze uzavřít, že cíl, který si diplomantka v úvodu své práce určila, posuzovaná 
diplomová práce naplňuje, a to podle mého názoru vyváženě a úspěšně. 
 

Práce podává strukturovaný a logický přehled problematiky legalizace výnosů 
z trestné činnosti a svým rozsahem – 64 stran psaného textu, práce bohatě splňuje 
formální požadavky na diplomovou práci. Autorka podle mého názoru využila dostatečně 
i dostupnou literaturu, včetně zahraničních zdrojů.  
 
 Úprava, grafická část i tabulky jsou provedeny na nadstandardní úrovni, stejně 
jako je výborná stylistická a jazyková úroveň diplomové práce. 

 
Otázka k zodpovězení: Jakým způsobem je definována tzv. politicky exponovaná 

osoba a jaký je přístup bank k jejich identifikaci? 
 
Vzhledem k úrovni zpracování diplomové práce po stránce formální, kde práci 

hodnotím jako dostatečně rozsáhlou a na dobré grafické úrovni, tak i kvalitě práce po 
obsahové stránce, navrhuji práci k obhajobě a doporučuji práci ohodnotit jako výbornou. 
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