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Úvod 

 

Předkládaná diplomová práce pojednává o problematice legalizace výnosů z trestné 

činnosti neboli zkráceně praní špinavých peněz. Jedná se o celosvětový fenomén, jehoţ 

hlavním cílem je pomocí nejrůznějších metod a více či méně sofistikovaných postupů 

zastřít pravý původ finančních prostředků pocházejících z trestné činnosti. Takováto 

činnost má silný potenciál na jedné straně narušit fungování národních ekonomik 

jednotlivých států, a zároveň podkopat důvěru ve finanční a bankovní systém jako 

takový na straně druhé, coţ se nejváţněji projevuje v případném odlivu domácích či 

zahraničních investorů do jiných cílových zemí. Není proto překvapující snaha států i 

mezinárodních organizací zamezovat praní špinavých peněz a předcházet tak rizikům 

s ním spojených.  

Hned v první kapitole se pokusím o co nejvěrnější vysvětlení pojmu praní špinavých 

peněz s jeho nejběţnějšími významovými konotacemi a jeho začleněním do systému 

pojmosloví ekonomické kriminality. Vzhledem k poţadovanému rozsahu práce se zde 

omezím výhradně na legální definici tohoto pojmu, jeho historii a znaky, kterými se 

praní špinavých peněz odlišuje od legálních finančních operací.  

Poté práce přechází k analýze jednotlivých fází a metod praní peněz. V této 

souvislosti povaţuji za důleţité uvést, ţe většina dostupné literatury na toto téma je 

naneštěstí jiţ poměrně značně zastaralá a současným poměrům nevyhovující. Z toho 

důvodu se budu soustředit zejména na aktuální trendy a nejnovější moderní prostředky 

slouţící k legalizaci výnosů z trestné činnosti, přičemţ opomenuta nezůstane jak oblast 

digitální peněţní měny Bitcoin, tak ani problematika zavedení nového institutu do 

českého soukromého práva, fungující jakoţto zvláštní druh správy cizího majetku, tzv. 

svěřenského fondu. 

     Tím se plynule přeneseme do kapitoly třetí, která je věnována analýze platné právní 

úpravy, a to jak v České republice, tak rovněţ v Evropské Unii, potaţmo na 

mezinárodním poli obecně. Blíţe se mimo jiné zaměříme na příslušné zákony a 

evropské směrnice, přičemţ opomenuty nezůstanou ani jejich připravované novelizace.  

     Kapitola čtvrtá poskytuje komplexní přehled o orgánech činných v boji proti praní 

špinavých peněz, přičemţ hlavní pozornost je věnována zejména Ministerstvu financí 

České republiky, respektive Finančnímu analytickému útvaru, dále České národní bance 
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a v neposlední řadě téţ Policii České republiky. Při zpracování pasáţe o Finančním 

analytickém útvaru jsem vycházela nejen z veřejně dostupných informací a závěrečných 

zpráv, ale zejména z praktických zkušeností s fungováním tohoto útvaru, které jsem 

získala během svého ročního působení v jeho řadách. 

Poté následuje spíše praktická část věnující se detailněji jednotlivým opatřením bank 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o 

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

z vyhlášky České národní banky 281/2008 Sb., o některých poţadavcích na systém 

vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, ve znění vyhlášky 129/2014 Sb. V této kapitole se budu snaţit 

zachytit, jak boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti probíhá v praxi, ať uţ v rámci 

preventivních opatření bank, tak během samotného procesu boje proti praní špinavých 

peněz, kterému jsou banky a další finanční instituce vystaveny. 

Na závěr bych ráda provedla posouzení dopadu právní úpravy na právní praxi, 

především co se týče zahrnutí advokátů a notářů mezi osoby povinné k oznamování 

podezřelých obchodů a finančních transakcí. Budu se zde snaţit nalézt odpověď na 

otázku, jak AML zákon dopadá na výkon jejich právní praxe a jakým způsobem můţe 

narušovat zákonem stanovené povinnosti vůči klientovi, zejména co do povinnosti 

mlčenlivosti. 

Cílem práce je 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. Za tímto účelem bude uţita zejména metoda analytická, vycházející z platné 

právní úpravy, tedy zejména příslušných zákonů, vyhlášek a směrnic. Kromě 

legislativních zdrojů jsou dále nejčastěji vyuţívány citované odborné publikace, výroční 

zprávy různých institucí a aktuální data z internetových online studií a článků. Z toho 

důvodu se jeví jako poměrně důleţitým zmínit, ţe daná diplomová práce vychází 

z právních předpisů platných ke dni 24. srpna 2014. 
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1. Pojem praní špinavých peněz 

     Dříve, neţ se pustíme do samotné analýzy, bude důleţité si v této kapitole nejprve 

definovat pojem praní špinavých peněz, se kterým budeme v rámci celého textu 

pracovat a z jehoţ primárního porozumění se odvíjí zvládnutí následných kapitol. 

     Praní špinavých peněz je dnes jiţ celosvětově přijatý termín pro legalizaci výnosů 

z trestné činnosti, přičemţ při bliţším prozkoumání obou pojmů, dojdeme k závěru, ţe 

je zde určitý rozdíly. Pojem legalizace výnosů z trestné činnosti je totiţ z logického 

hlediska širším, neţ pojem praní špinavých peněz, neboť výnosem z trestné činnosti 

nemusí nutně být pouze peněţní prostředky. Často se v praxi můţeme setkat s tím, ţe 

takovým výnosem jsou např. cenné papíry, směnky, či jakýkoli jiný majetek obecně.  

     Přes tuto menší nesrovnalost je pojem praní špinavých peněz ve světě běţně 

pouţívaným, a pokud bychom pátrali po jeho původu, dostaneme se do Spojených států 

amerických 30. let minulého století, kdy zdrojem peněz získávaných z trestné činnosti 

byl hlavně prodej drog. Tyto peníze byly následně legalizovány přimícháváním 

k trţbám z veřejných prádelen, které byly v mnoha případech vlastněné zločineckými 

strukturami. V tisku se výraz praní špinavých peněz poprvé ve Spojených státech 

oficiálně objevil aţ o více neţ 30 let později, a to ve spojení s aférou Watergate.
1
  

     Praní špinavých peněz ve své podstatě je činnost, jejímţ hlavním zamýšlením cílem 

je zastřít původ výnosů takovým způsobem, který vyvolá zdání, ţe byl tento výnos 

nabyt zcela legálně.
2
 Praní peněz představuje určité finální završení celého procesu 

zahlazení stop nezákonného jednání, které současně umoţní pouţít takto získané 

prostředky v legální ekonomice. Legalizace výnosů z trestné činnosti tak narušuje 

fungování celé národní ekonomiky tím, ţe uměle navyšuje např. ceny nemovitostí nebo 

znevýhodňuje a tím zároveň vytlačuje legální firmy z trhu.
3
  

     V českém (ale například i slovenském) prostředí pojem praní špinavých peněz 

pouţíváme spíše jako hovorový a v legislativní mluvě dáváme přednost pojmu 

legalizace výnosů z trestné činnosti. Naproti tomu ale ekvivalenty pojmu praní 

                                                           
1
 Aféra je datována do roku 1972, kdy se do sídla Demokratické strany – budovy Watergate, vloupali 

muţi, najatí Výborem pro znovuzvolení prezidenta Nixona za účelem instalace odposlouchávacího 

zařízení. Tento výbor měl zároveň slouţit jako nástroj legalizace finančních prostředků, které Richard 

Nixon obdrţel na svou volební kampaň od místních pochybných kruhů.  
2
 KALABIS, Z., Boj bank proti praní špinavých peněz, s. 7. 

3
 JUDA, M., Špinavé peníze. 
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špinavých peněz nalezneme v právních řádech zemí s jazykem anglickým (money 

laundering), německým (die Geldwäsche) nebo francouzským (blanchiment d´argent). 

     Termín legalizace výnosů z trestné činnosti máme v českém právu definován 

v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu (dále jen „AML
4
 zákon“). V § 3, který se věnuje 

přesnému vymezení základních pojmů, nalezneme v prvém odstavci legální definici 

pojmu, podle které legalizací výnosů z trestné činnosti je takové jednání, které sleduje 

zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné 

činnosti, s cílem vzbudit zdání, ţe jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se 

zákonem. A je přitom zcela irelevantní, zda k takovému jednání došlo na území České 

republiky nebo v zahraničí.  

     Zákon v daném paragrafu dále uvádí demonstrativní výčet případů jednání, která se 

za legalizaci výnosů z trestné činnosti povaţují a která tak můţeme spatřovat v: 

a) přeměně nebo převodu majetku z trestné činnosti, za účelem jeho utajení nebo 

zastření jeho původu nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní 

páchání takové činnosti, aby unikla právním důsledkům svého jednání,  

b) utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, pohybu majetku nebo 

nakládání s ním nebo změny práv vztahujících se k majetku z trestné činnosti,  

c) nabytí, drţení, pouţití majetku z trestné činnosti nebo nakládání s ním 

d) zločinném spolčení osob nebo jiné formě součinnosti za účelem jednání 

uvedeného pod písmeny a), b) nebo c).
5
  

     Na evropské úrovni uţívá legislativa po vzoru velkých evropských zemí termín praní 

špinavých peněz, jak ostatně vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2005/60/ES ze dne 26. října 2005, o předcházení zneuţití finančního systému k praní 

peněz a financování terorismu (dále také „AML směrnice)
6
, kterou se budeme blíţe 

zabývat v kapitole věnované právnímu rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti. Věcná náplň pojmu zůstává naprosto totoţná a evropská legální definice 

pojmu praní špinavých peněz se nijak neliší od české definice legalizace výnosů 

                                                           
4
 Zkratka AML se pouţívá pro zkrácení anglického výrazu Anti-Money Laundering = „proti praní peněz“.  

5
 Zákon č. 253/2008, § 3 odst. 1. 

6 Daná směrnice má zabránit tomu, aby si kaţdý členský stát přijal vlastní ochranu finančních systémů, 

která by ale ve svém důsledku mohla ohrozit fungování vnitřního trhu, zásady právního státu a veřejného 

pořádku Společenství. Navíc taková potřeba koordinačních opatření vyplývá uţ ze samé podstaty volného 

pohybu kapitálu a s ním souvisejícího volného pohybu finančních sluţeb. 
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z trestné činnosti, coţ je z logiky věci dáno transpozicí směrnice do našeho právního 

řádu právě prostřednictvím AML zákona.  

     Je nasnadě, ţe v uvedených jednáních, můţeme rozpoznat určité základní znaky, 

které jsou všem uvedeným jednáním společné a které je odlišují od běţných finančních 

operací.
7
 Jedním ze základních znaků činnosti, který nám signalizuje podezření je původ 

peněžních prostředků vycházející z nelegální trestné činnosti, který se snaţíme praním 

peněz zastřít. Nejčastěji se jedná o velký peněţní obnos, který několikanásobně 

převyšuje zisk z běţné trestné činnosti a do jehoţ legalizace je zapojeno vícero 

pověřených osob, fiktivních firem apod.  

     Dalším znakem je snaha utajit pravého vlastníka peněz a jejich zdroj. Děje se tak 

skrze rychlou proměnu podob finančních prostředků skrze různé elektronické, investiční 

a obchodní operace či dle zdrojů těchto prostředků, kdy pro určitý typ trestné činnosti 

jsou charakteristické hotovostní prostředky (např. z obchodu s narkotiky) a pro jinou 

činnost naopak bezhotovostní převody (např. z operací investičních společností). Tím 

dochází ke změně uţitých metod k legalizaci takových výnosů. 

     Třetím navazujícím znakem je snaha zamezit sledování toků prostředků 

prostřednictvím celého souboru operací, které finanční tok maskují, nejčastěji rychlým 

střídáním bezhotovostních a peněţních transakcí, anonymních a neanonymních 

obchodů, fiktivních a legálních firem, přeshraničními transfery, operacemi na peněţním 

a jiném trhu, atd. Velké mnoţství bankovek o nízké nominální hodnotě je např. měněno 

na bankovky vyšších hodnot, v cenné papíry, akcie či ve finanční závazky.  

     Vše je zastřešeno nutnou kontrolou nad celým procesem, aby na ţádném místě takto 

řetězených transakcí nedocházelo k úniku peněz či informací, jeţ by následně mohly 

ohrozit úspěšnost celé akce, jak po stránce finanční, tak bezpečnostní.
8
 Nelegální zisky 

mohou pocházet z celé řady zdrojů, mezi nimiţ to nejčastěji bývají nedovolené obchody 

se zbraněmi či narkotiky, nezákonné převádění osob přes hranice, nebo prostituce.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 DVOŘÁK, V., Ekonomické a kriminální aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti, s. 11. 

8 SLOUPENSKÝ, A., ŢEHRA, F., Bankovní bezpečnost, s. 23. 
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2. Jednotlivé fáze a metody praní peněz 

     Proces praní špinavých peněz můţeme rozdělit do určitých po sobě následujících 

etap, vycházejících ze způsobu nakládání s finančními prostředky, které jsou 

předmětem legalizace. Celý proces začíná fází umístění peněz do legálního prostředí, 

která je následována zastřením jejich nelegálního původu a vše vrcholí ve své fázi třetí, 

kdy dochází k integraci finančních prostředků. Přestoţe kaţdá z těchto etap je vedena za 

jiným účelem a sleduje jiný smysl, jsou všechny nutné pro to, aby legalizace byla plně 

úspěšnou.  

     Co se metod praní peněz týče, jedná se o jednu z nejdůleţitějších proměnných 

v procesu legalizace výnosů z trestné činnosti a její nesprávná volba můţe mít za 

následek nízkou efektivitu výsledku. Pouţití konkrétní metody je závislé na dvou 

faktorech, a to na zdroji financí, tedy z jaké trestné činnosti je nelegální výnos 

generován, a na formě tohoto výnosu.
9
 

2.1 Fáze praní peněz 

     Konečným cílem jednotlivých etap praní peněz je zamezení identifikace původního 

zdroje finančních prostředků včetně jejich majitele a kompletní zastření celého procesu 

legalizace příjmů z trestné činnosti. 

     Hned v úvodní fázi na sebe plynule navazujícího sofistikovaného procesu je důleţité 

proměnit fyzickou sumu bankovek ze své reálné hmatatelné hotovostní podoby do 

podoby bezhotovostní – tedy podoby umoţňující snazší manipulaci s vysokým obnosem 

na bankovních účtech. Druhá fáze nastává s rozpadem pevné struktury hotovostních 

finančních prostředků pozvolna přecházejících do virtuálního světa jedniček a nul. 

V této etapě tak dochází k reálnému překročení hotovostní a bezhotovostní hranice a 

postupnému vytrácení se na řadě bankovních účtů ve spleti nákupů, převodů a dalších 

bezhotovostních operací. Cílem je naprosté znemoţnění identifikace původního zdroje 

daných finančních prostředků, majitele i veškerých krycích operací. Poslední fáze 

legalizace vrací celý proces ve své podstatě opět na začátek. Vyuţité finanční 

prostředky se totiţ v této etapě navracejí zpět – tentokrát však jiţ „zcela čisté a legální“. 

Dosud utajený majitel tak dostává své vloţené prostředky zpět očištěné.   

                                                           
9
 DVOŘÁK, V., Ekonomické a kriminální aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti, s. 12. 
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     Na obrázku č. 1 jsou ve své grafické podobě znázorněny jednotlivé fáze procesu 

praní špinavých peněz, kterými se budeme detailněji zabývat v následujících kapitolách. 

Graf pochází od Úřadu pro drogy a kriminalitu náleţející pod Organizaci spojených 

národů, tzv. UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).
10

 

 

Graf č. 1: Schéma praní špinavých peněz 

 

 

 

Zdroj: The Money-Laundering Cycle, UNODC 

2.1.1. Umístění  

     Placement, tedy tzv. umístění či „namáčení“, představuje prvotní fázi procesu 

legalizace výnosů z trestné činnosti. Ve většině případů bývá identifikována se 

shromáţděním velkých finančních obnosů v hotovosti. Právě s důrazem na potřebu 

očištění těchto velkých částek ze strany organizovaného zločinu s provázáním na řadu 

nelegálních obchodů a trestnou činnost se jedná o jednu z nejtěţších a nejdůleţitějších 

etap celého procesu, ve které je potřeba dané peněţní prostředky nechat nejprve zmizet, 

aby bylo moţné je posléze nechat znovu vynořit jiţ zcela čisté. 

                                                           
10

 Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) byl vytvořen s cílem posílit úlohu OSN v oblasti kontroly 

drog, prevence zločinnosti a terorismu. Otázka praní špinavých peněz je zmiňována v rámci programu 

prevence kriminality, kde úřad nejen usiluje o lepší uplatňování zákonů a podporuje stabilní soudní 

systémy, ale zvláštní pozornost věnuje boji s mezinárodním organizovaným zločinem, nezákonným 

obchodem s lidmi a střelnými zbraněmi, finanční kriminalitou, korupcí a terorismem. 
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     Nejvhodnější způsob, jak hotovostní prostředky velkého mnoţství přeměnit 

v prostředky bezhotovostní, představují různé formy tzv. structuringu
11

, který je jednou 

z nejčastěji vyuţívaných metod této úvodní etapy. Odpověď na nabízející se otázku, 

proč je právě výše uvedená přeměna tak důleţitým faktorem a charakterizujícím prvkem 

celé úvodní fáze, je třeba hledat v nařízení zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb 

v hotovosti.
12

 Pokud si budeme chtít více přiblíţit samotný structuring a zejména 

instituce, které jsou pro rozdělování prostředků nejvhodnější a taktéţ nejvíce 

zneuţívané, nabízí se nám v první řadě bankovní instituce. Nicméně výše uvedené 

nařízení zákona o omezení plateb v hotovosti dostává do hry i další subjekty nabízející 

obdobné sluţby finančního charakteru, jiţ však méně sledované ze strany vládních 

autorit a policejních orgánů. V těchto případech lze tak zmínit např. úvěrová druţstva, 

pojišťovny, penzijní fondy včetně sluţeb investičních společností nebo např. hotelů.
13

  

     K tomu, aby však bylo moţné v rámci přerozdělování peněz vyuţívat metod 

structuringu a vhodně zahlazovat stopy, je potřeba přidat další zásadní proměnnou do 

vzorce legalizace trestné činnosti. V těchto případech mluvíme zejména o vyuţití 

vhodných prostředníků tzv. bílých koní.
14

 Díky těmto prostředníkům dochází ke 

zneuţití bankovní instituce. Vše je realizováno prostřednictvím ukládání finančních 

obnosů sice v podobě menších částek, ale na o to větší řadu účtů u různých bank 

v různých částech světa.  

     Ve své nejjednodušší podobě je vyuţívána taktéţ transformace papírových peněz 

menší hodnoty na hodnotu vyšší. Známé a často vyuţívané jsou v těchto případech 

metody praní peněz prostřednictvím řady známých a pro tyto účely vhodných podniků a 

subjektů. Jedná se zejména o herny, noční podniky, kasina atd. Vyuţívány jsou taktéţ 

řady dalších pololegálních či jinak zcela legálních aktivit a oblastí spojených s rychlou 

likviditou finančních prostředků (reality a obchod s nemovitostmi atd.).  

     Tím jsou hotovostní rizikové prostředky přeměněny na méně nápadné virtuální 

převody, vydávající se napříč bezhotovostními účty aţ na konkrétní ústřední účet všech 

                                                           
11

 Structuring znamená rozdělování prostředků na menší částky a jejich rozmístění do různých institucí. 
12

 Nařízení ukládá finančním institucím povinnost provést platbu převyšující stanovený limit 350.000,- 

Kč bezhotovostně. Pouţívání většího mnoţství hotovosti je tak obvykle v tomto kontextu povaţováno za 

podezřelé. 
13

 SLOUPENSKÝ, A., ŢEHRA, F., Bankovní bezpečnost, s. 161. 
14

 Bílí koně (anglicky money mule) jsou prostředníci, kteří často nevědomky pomáhají k praní špinavých 

peněz. Jejich nábor probíhá většinou e-mailem jako nabídka na práci, která spočívá v převodu peněz mezi 

různými účty za slušnou provizi. 
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pečlivě naplánovaných bankovních operací. Tyto převody jsou jiţ posléze zcela legální 

a mohou být připisovány zpět na účty různých bank v různých zemích světa.
15

 

Internacionalizace oběhu finančních prostředků dostává nelegální výnosy z trestné 

činnosti zpět do oběhu v podobě nepřímého financování další trestné činnosti jako je 

např. nákup nemovitostí, cenných papírů, drahých kovů, šperků atd. 

     Vedle výše popsaného structuringu je potřeba zmínit u fáze „umístění – placementu“ 

taktéţ další velmi často pouţívaný způsob, který představuje směšování špinavých 

peněz s legálně získanými prostředky subjektů, které mají organizační strukturu více či 

méně provázánu na organizovaný zločin. V těchto případech jsou vyuţívány zejména 

trţby z běţné podnikatelské činnosti advokátních kanceláří, poradenských společností 

nebo téţ běţných restaurací, kdy je legalizace nelegálních prostředků vzájemným 

propojením dokončena. Výhoda směšování legálních prostředků s  nelegálními je 

zaloţena na vlivu určitě zločinecké organizace na daný subjekt. V případech, kdy tento 

zásadní vliv chybí, musí být k celkové legalizaci vyuţívány více vrstvené činnosti např. 

v podobě prodeje různých sluţeb či informací, nebo fiktivních firem.
16

  

2.1.2. Vrstvení 

     Poté, co byly splněny podmínky první fáze, následuje fáze druhá nazývaná layering, 

neboli vrstvení či „namydlení“. Tato fáze je sloţena z několika provázaných činnosti 

umoţňujících ve své podstatě to nejzákladnější, a to oddělení nelegálně získaných 

finančních výnosů od jejich původního zdroje. Důleţitost této etapy se zrcadlí zejména 

v „očištění“ a nově získané identitě nelegálních výnosů splňujících regule, normy a 

předpisy legálně získaných prostředků. Layering je úzce propojen s úvodní etapou 

umístění a bývá finančně i časově velmi náročný, včetně důrazu na potřebu zapojení 

řady dalších osob mnohdy bez znalosti skutečného původu peněz.  

     Důvod i záměr realizace druhé fáze představuje jednak utajení stop z důvodů jejich 

moţného vysledování a taktéţ zakrytí nelegálně získaných finančních prostředků. Krycí 

operace se zaměřením na zastření původního zdroje jsou posléze prováděny většinou 

prostřednictvím několika desítek transakcí, ať uţ hotovostních či bezhotovostních. 

V těchto případech se jedná zejména o převody z účtu na účet do různých bank různých 

                                                           
15

 DVOŘÁK, V., Ekonomické a kriminální aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti, s. 28.  
16

 BUDKA, I., DVOŘÁK, V., ZIMMEL, V., Risk produkovaný organizovaným zločinem. 
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zemí. Tyto převody bývají navíc prokládány výběry v hotovosti, dalšími vklady na 

tuzemské či zahraniční účty, nebo např. nákupy cizí měny, fingovanými výhrami 

v kasinech, sázkových kancelářích nebo nákupem cenných papírů. Finanční instrumenty 

jsou následně svým prodejem směněny za další vhodné snadno zpeněţitelné komodity, 

jako je zlato, staroţitnosti, obrazy, drahé kameny nebo téţ nemovitosti. Tímto 

způsobem se vynaloţené finanční prostředky opět vracejí do spletitého virtuálního světa 

prostředí bankovních účtů. Vše probíhá samozřejmě kontinuálně, zdánlivě nesouvisle a 

zároveň mezi mnoha bankovními účty i bankovními institucemi s nezbytným vyuţitím 

daňových rájů s nízkou úrovní zdanění, zemí, které dodrţují bankovní tajemství klienta, 

a zemí, které nemají pevnou politiku boje proti praní špinavých peněz.
17

 Vše s jediným 

cílem – a to co nejvíce zamezit identifikaci skutečného toku těchto nelegálně nabitých 

prostředků.   

     Metamorfóza hotovostních prostředků tak nabývá díky výše uvedeným zastíracím 

praktikám mnohých forem v podobě nově získaných zdánlivě „legálních“ prostředků 

připravených k návratu ke svému původnímu majiteli.   

2.1.3. Integrace 

     Integrace neboli sjednocení, či tzv. „ždímání“ představuje závěrečnou fázi celého 

procesu legalizace finančních prostřední z trestné činnosti. V této fázi dochází ke 

zdánlivému propojení dvou ekonomik - na jedné straně legální, neodvratně spjaté s její 

nelegální podobou. Jedná se o konečné očištění původního zdroje nelegálně nabitých 

finančních prostředků a jejich návrat původnímu drţiteli. Navrácené finanční prostředky 

jsou v řadě případů nejen „čisté“, ale často téţ i běţně zdanitelné, navíc s budoucím 

investičním potenciálem a moţným výnosem v řadě odvětví spjatých s organizovaným 

zločinem i rozvojem dalších navazujících nelegálních aktivit (provoz kasin, heren, 

zlatnictví, směnáren či restaurací). Takové investice usnadňují nový proces legalizace i 

páchání dalších trestných činů včetně rozvoje celého zločinného podsvětí (nákupy 

nemovitostí, zakládání obchodních společností atd.).18 Domněle legální společnosti s  

vlivem prorůstajícím do politického prostředí a napojením na řadu nelegálních aktivit, 

hrají posléze svoji nezanedbatelnou roli v celé společnosti a získávají značnou obchodní 

                                                           
17

 DVOŘÁK, V. Ekonomické a kriminální aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti, s. 29. 
18

 BUDKA, I., DVOŘÁK, V., ZIMMEL, V., Risk produkovaný organizovaným zločinem. 
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výhodu. Řádné podnikatelské subjekty se tímto způsobem dostávají do značně 

znevýhodněného postavení, včetně mnohem draţších finančních zdrojů.
19

 Organizované 

zločinecké skupiny tímto způsobem získávají oproti legálním subjektům značný vliv i 

moc s vyuţitím řady praktik zahrnujících korupci i vydírání.  

     Zaznamenány jsou téţ případy návratu vypraných a zlegalizovaných finančních 

prostředků zpátky do zemí svého původu prostřednictvím půjček od zahraničních firem 

nebo mohou slouţit k zakládání vlastních bank ve státech východní Evropy. 

     Modelový příklad celého procesu praní špinavých peněz zachycující všechny tři 

popsané fáze znázorňuje následující Graf č. 2.  

 

Graf č. 2: Schéma praní špinavých peněz 

 

Zdroj: časopis Ekonom 

2.2.  Metody 

     Jak minulé kapitoly vyplývá, můţeme identifikovat určité metody, které se 

v průběhu praní špinavých peněz nejčastěji vyskytují. Některé jsou typické pouze pro 

určitou fázi, jiné jsou univerzálního charakteru a můţeme je proto nalézt ve kterékoli 

etapě legalizace výnosu z trestné činnosti. 

     Z teoretické i praktického hlediska lze identifikovat mnoho metod, jak legalizovat 

výnosy z trestné činnosti. Mezi nejznámější a nejvíce vyuţívané patří vedle utajování 

                                                           
19

 LIŠKA, P., Praní špinavých peněz v České republice, s. 17-19. 
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výnosů uvnitř legálních obchodních struktur, uţití falešné totoţnosti, vyuţití 

prostředníků tzv. bílých koní, uţití anonymního majetku a řady dalších. To jaká 

konkrétní metoda a za jakých okolností bude posléze vyţita, záleţí zejména na dvou 

níţe uvedených faktorech. První představuje samotný zdroj nelegálního výnosu – tedy 

stručně řečeno vlastní druh kriminality, který stojí v pozadí daných příjmů. Druhým 

faktorem je poté forma výnosu získaného trestnou činností.
20

 

     Právě oblast metod praní špinavých peněz doznala v posledních letech značných 

proměn a nových trendů. Fenomén globalizace, otevřenosti a globálního propojení světa 

i jednotlivých ekonomik světa představuje prvotní příčinnou souvislost v podobě 

následného přímého oslabení regulace těchto ekonomik (mizející státní hranice, 

usnadnění vzájemného obchodního styku, devizového kontroly, cla, on-line transakce 

atd.). Vedlejším účinkem byl na jedné straně zrod vhodného prostoru pro praní peněz, 

na straně druhé doprovázen nemoţností vhodného a dostačujícího monitoringu, 

regulace, sledování a odhalování transakcí ze strany státních institucí, které by dokázaly 

udrţet krok se svými protivníky. Znatelný rys potírání a postihování všech činností 

procesu legalizace výnosů z trestné činnosti byl úrodnou půdou pro neustále se měnící, 

zdokonalující a sofistikovanější metody vyuţívané k jejich obcházení. Od původních 

jednoduchých modelů a metod se tak postupem času přešlo aţ k zakládání společností a 

organizací specializovaných na praní peněz.  

Zbyněk Kalabis ve své knize Boj bank proti praní špinavých peněz uvádí mezi 

nejvýznačnější metody legalizace následující aktivity
21

: 

o utajování nebo ukrývaní výnosů z trestné činnosti uvnitř legálních 

společností nebo za jejich pomoci, 

o pouţívání falešných totoţností nebo nastrčených osob (bílé koně), 

o vyuţívání různých právních řádů ku svému prospěchu, 

o pouţívání anonymního majetku. 

V následujících subkapitolách si tyto metody jednotlivě probereme. 

 

                                                           
20

 DVOŘÁK, V., Ekonomické a kriminální aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti, s. 32.  
21

 KALABIS, Z., Boj bank proti praní špinavých peněz, s. 18. 
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2.2.1. Utajování výnosů 

     Jak jiţ samotný název dané metody napovídá, představuje utajování výnosů 

slučování legálních a nelegálních finančních prostředků z činností obchodních 

společnosti s cílem zastření jejich původu. Tento postup skýtá několik výhod. V prvé 

řadě se jedná o ovládnutí a získání kontroly nad danou obchodní společností, a to buď 

přímo prostřednictvím vlastnických práv samotné zločinecké skupiny, včlenění do 

vlastnické struktury akcionářů a společníků, osobních kontaktů a známostí, anebo jiné 

vzdálenější kontroly např. pomocí prostředníků. Takto je výrazně sníţeno riziko 

odhalení, prozrazení či úniku informací mimo společnost. Ve druhé řadě není kolísání 

účetních obratů na první pohled nakolik podezřelé a ani bankovní instituce nepřikládají 

většímu převodu finančních prostředků společností např. mezi mateřskou a dceřinou 

společností na mezinárodní úrovni takový důraz. Spletitost organizačních struktur, 

vlastnických práv skutečných vlastníků i statutárních zástupců společností představuje 

pro bankovní instituce v mnohých případech nepřekonatelnou a zcela nepropustnou 

hradbu moţné osobní identifikace. V mnoha případech je tak ukrývání (utajování) 

výnosů z nelegální činnosti uvnitř na první pohled „legálních“ společností součástí 

legalizačních aktivit.  

     S tím úzce souvisí forma finanční kriminality, kterou se neblaze proslavila Česká 

republika - tzv. tunneling, neboli „tunelování“. Tunelování je charakterizováno jako 

vyvedení finančních prostředků zpravidla z prosperující společnosti mimo její dosah do 

jiných, pro tento účel zaloţených společností nebo zahraničních finančních ústavů, za 

účelem obohacení fyzické osoby, která měla rozhodovací pravomoc nad těmito 

prostředky.
22

 Tunelování jako forma kriminality se u nás začalo objevovat po revoluci, 

kdy bohuţel česká legislativa zaostávala za velmi rychle se rozvíjejícím ekonomickým, 

a zejména finančním, sektorem. Určitou výhodou tunelování, pakliţe se to dá takto 

nazvat, je jeho jednoduchost a snadná proveditelnost. Jediný komplikovanější moment 

představuje následná potřeba legalizace takto shromáţděných prostředků, řešená 

především jejich převodem do zahraničí. 

                                                           
22 CHMELÍK, J., HÁJEK, P., NEČAS, S., Úvod do hospodářské kriminality, s. 54. 
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2.2.2. Falešná totožnost 

     Jiţ několikrát byla v předešlých odstavcích i kapitolách zmíněna důleţitost vyuţití 

prostředníků v podobě tzv. bílých koní, tedy osob, které stojí v převáţné většině mimo 

zločinecké skupiny a nepřitahují k sobě větší pozornost. Tyto vybrané osoby poskytují 

posléze řadu rozličných finančních sluţeb a transakcí na účtech vlastněných těmito 

organizacemi na základě předem slíbené úplaty.  

     Z právního hlediska jde ve většině případů o vhodně vybrané osoby ve smyslu osob 

sociálně slabých, osob ve finanční tísni a osob bez jakéhokoliv personálního vztahu 

k páchané trestné činnosti. Samotný výběr těchto osob se posléze negativně odráţí i do 

případného budoucího vyšetřování, kdy právě účast těchto osob v celém procesu praní 

špinavých peněz celé šetření znesnadňuje.  

     Obdobně jako např. při teroristické činnosti a dalších nelegálních zločineckých 

praktikách, vyuţívají organizované skupiny při legalizaci výnosů z trestné činnosti 

falešné nebo odcizené doklady - občanské průkazy, cestovní pasy, či jakékoliv jiné 

identifikační doklady, které mohou být posléze lehce zneuţity v rámci prokázání 

totoţnosti při uzavírání smluv či u ţádostí o bankovní úvěr a řadě dalších. 

2.2.3. Využívání různých právních řádů ke svému prospěchu 

     V rámci problematiky praní špinavých peněz nelze opomenout daňové ráje a 

offshore podnikání, související se zneuţíváním cizích právních řádů. Offshore 

podnikání představuje podnikání v jedné zemi, týkající se majitelů v zemi jiné, 

respektive jejich majetku. Úřady z první zmíněné země neuvalují na toto podnikání z 

různých důvodů daňovou povinnost a ani jej ţádným jiným způsobem nezatěţují.  

     Mezi další právní a ekonomická opatření, která taktéţ velmi napomáhají samotné 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a představují tak značnou výhodu zločineckých 

skupin, patří nízké daňové zatíţení, mírná finanční regulace nebo téţ téměř nulová 

informační povinnost zakladatele. Nízká a nejasná transparentnost u řady těchto 

společností však právě z těchto důvodů vede a priori ke skepsi a nedůvěře ze strany 

ostatních institucí státních i soukromých subjektů.  
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2.2.4. Anonymní majetek 

     Vyjma bílých koní a dalších protiopatření vyuţívají v řadě případů zločinecké 

organizace z důvodu zamezení moţného vyšetřování taktéţ anonymní majetek. Ve své 

podstatě se tak můţe jednat o celou škálu majetku od finanční hotovosti, drahých kovů, 

diamantů, staroţitností, obrazů aţ např. o elektroniku, automobily či nemovitosti 

zapsané v katastru nemovitostí. Tento majetek je tak moţné přepsat na bílé koně, 

příbuzné, obchodní partnery a další obchodně blízké osoby. 

     Anonymní majetek tvoří samostatnou kapitolu, které je třeba věnovat potřebnou 

pozornost. Kromě výše uvedeného majetku, můţe být zajímavým anonymní majetek 

v podobě akcií, konkrétně akcií na majitele, tedy anonymní forma cenného papíru, ke 

které byla v České republice vedena velmi dlouhou dobu odborná diskuse.  

     Oblíbenost akciových společností, které disponují akciemi na majitele, je zejména v 

České republice poměrně značná. Tyto akcie doposavad umoţňovaly nejen anonymní 

akcionářskou strukturu, ale téţ i administrativně velmi snadné převody. Akcionářská 

práva s akciemi na majitele v její listinné podobě vykonává osoba, která se takovou 

akcií prokáţe, resp. akcie předloţí. Ironií této situace je fakt, ţe ani sama akciová 

společnost neví a nemá přehled o tom, kdo je jejím akcionářem, aţ do okamţiku, kdy 

akcionář svá akcionářská práva začne vykonávat. 

      Zejména v posledních letech se otázka existence akcií na majitele opakovaně 

objevovala a diskutovala v mnoha tištěných i elektronických médiích, společně se 

snahou tyto anonymní akcionářské struktury omezit. Účel byl více neţ jasný - akcie se 

často stávaly nástrojem korupčních jednání a nástrojem k legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a poskytovaly téţ poměrně široký prostor pro zakrývání svých skutečných 

vlastníků. K roku 2013 fungovalo v České republice kolem 13 tisíc firem, které měly 

tzv. anonymní akcie. Za to bylo Česko kritizováno jak protikorupčními organizacemi, 

tak mezinárodními institucemi, jako např. OECD.
23

 

     Podíváme-li se za hranice České republiky a budeme-li vše pozorovat z pohledu 

evropské perspektivy, zjistíme, ţe různé evropské státy přistupují k regulaci listinných 

akcií na majitele různě. Pokud jsou jiţ anonymní vlastnické struktury povoleny, omezují 

přístup do oblastí, kde mohou případně získávat veřejné prostředky. Jiné státy zakazují 

                                                           
23 IHNED.cz, Konec akcií na majitele. Své skutečné vlastníky budou muset odhalit stovky firem. 
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anonymní vlastnické struktury akciových společností zcela.
24

 Na komunitární úrovni v 

současné době neexistuje právní úprava, která by členským státům ukládala regulovat 

anonymní akcionářskou strukturu, s výjimkou povinnosti zveřejňovat určité typy 

dokumentů (např. zakladatelské dokumenty, některé dokumenty týkající se statutárních 

orgánů, účetní závěrky, apod.). 

     Výše uvedené problémy týkající se akcií na majitele byly vyřešeny zákonem č. 

134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností 

a o změně dalších zákonů, který nabyl účinnosti dne 30. 6. 2013. Daný zákon dle nové 

právní úpravy stanoví, ţe od 1. 1. 2014 jiţ není moţné, vydávat akcie na majitele, které 

nejsou imobilizovány, tedy nelze vydávat listinné akcie na majitele, které drţí přímo 

akcionář.
25

 Tentýţ přístup zachovává i nový zákon o obchodních korporacích č. 

90/2012 Sb., který nabyl účinnosti taktéţ k 1. 1. 2014, a který počítá téţ s tím, ţe akcie 

na majitele bude moţné vydávat pouze jako zaknihovaný cenný papír nebo 

imobilizovaný cenný papír.
26

  

     U akcií na jméno dochází také k jistým změnám. Zákon o transparentnosti akciových 

společností nově stanovil povinnost akcionářů s akciemi na jméno sdělit společnosti 

bankovní účet, na který mu budou vyplácena veškerá peněţitá plnění spojená 

s vlastnictvím akcí, a to nejpozději do dne konání nejbliţší valné hromady po 30. 6. 

2013. Daný bankovní účet bude posléze zapsán do seznamu akcionářů společnosti. Po 

konání valné hromady můţe společnost vyplácet dividendu k akciím na jméno jiţ pouze 

na bankovní účet zapsaný v seznamu akcionářů společnosti.  

     Nová právní úprava této oblasti má své mnohé zastánce, ale i kritiky. Ti jí nejčastěji 

vyčítají jistou neefektivnost při dosahování sledovaného účelu, a zároveň jistou slabost, 

neboť absentuje jakákoli skutečná sankce hrozící společnostem při nedodrţení 

zákonného postupu. Pavel Dudák, partner praţské kanceláře Vilímková, Dudák & 

Partners k tomu uvádí: „Nadále existuje celá řada způsobů, jak skutečnou vlastnickou 

strukturu zakrýt. Typicky například založením české společnosti, jejímž jediným 

akcionářem bude zahraniční společnost se sídlem v zemi, kde akcie na majitele 

povoleny jsou a budou. Další možností je správa akcií vlastním jménem na cizí účet. V 

některých zemích to můžou dělat advokáti, banky nebo poradenské společnosti. U těch 

                                                           
24

 DBK Partners, advokátní kancelář, Konec listinných akcií na majitele. 
25

 Zákon č. 134/2013, § 2 odst. 2. 
26

 Zákon č. 90/2012, § 263 odst. 2.  
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rovněž není možné zjistit, kdo je faktickým vlastníkem majetku. A konečně je možností, 

jak nový zákon obejít, v ČR osvědčené založení společnosti s nastrčenými bílými 

koňmi.“
27

 A dále: „Akciové společnosti s anonymním vlastnictvím budou moci fungovat 

s určitými omezeními i po roce 2014. Nebude sice možné na valné hromadě schvalovat 

účetní závěrky, volit orgány po uplynutí funkčního období dosavadních apod., ale 

neodevzdané akcie budou prohlášeny za neplatné až po 4 letech,"
28

 shrnuje Pavel 

Dudák. 

2.2.5. Nové trendy 

     Mezi novinky v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti můţeme zařadit -   

internetové sázkové kanceláře, předplacené platební karty a dárkové karty, vyuţití 

mobilních telefonů, virtuální praní peněz, virtuální měnu Bitcoin a svěřenské fondy. 

V následujícím textu si je jednotlivě probereme. 

 

Internetové sázkové kanceláře 

     V tomto případě vzniká riziko, jak na straně klienta – zejména z důvodu omezené 

moţnosti identifikace
29

, tak rovněţ na straně provozovatele, kdy mnoho sázkových 

kanceláří sídlí v off-shore centrech, kde nejsou nastavena potřebná legislativní pravidla. 

Internetové sázkové kanceláře se nejčastěji pouţívají ve fázi vrstvení.
30

 

 

Předplacené platebních karty a dárkové karty 

     Tyto jsou v poslední době zaváděny i v České republice a jejich uţívání je světovým 

trendem.
31

 Jejich nejslabšími místy je jednak skutečnost, ţe se nepočítají do omezení 

hotovosti pro převoz přes hranice, a dále je jimi moţné platit online na internetu, vybírat 

peníze z bankomatu, nebo jejich prostřednictvím zaslat peníze bezhotovostně do 

zahraničí. OSN ve svém dokumentu Účinnější boj proti praní špinavých peněz k tomu 

uvádí: „Také anonymita poskytovaná internetovými platebními systémy, předplacenými 

                                                           
27

 IHNED.cz. Právní rádce. Transparentnost akciových společností – bude nový zákon uţitečný? 
28

 Tamtéţ. 
29

 Jedinou podmínkou finančního převodu od provozovatele k hráči je jeho provedení na účet nebo 

kreditní kartu vedenou pod jménem, které se shoduje se jménem majitele sázkového účtu. 
30

 JUDA, M., Nové trendy v praní špinavých peněz. 
31

 Celkový objem finančních prostředků na těchto kartách je v současné době 107 miliard USD. U nás se 

prozatím pouţívají předplacené platební karty velkých obchodních center. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Det
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kreditn%C3%AD_karta
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kartami a mobilními platbami představuje ideální a jednoduchý způsob pro zneužití. 

Například předplacené platební karty distribuované vydavateli kreditních karet mohou 

být využity k nákupu zboží či výběru hotovosti po celém světě. Jejich nákupem ve velkém 

množství může být jejich smysl zneužit. K tomu se přidává mezinárodní charakter řady 

těchto systémů, což členským státům znemožňuje regulovat či sankcionovat společnosti, 

které tyto karty poskytují.“32
 

 

Mobilní telefony 

     Tento způsob umoţňuje pachateli sloţit peníze v hotovosti na jednom místě a vybrat 

je pomocí mobilu na místě jiném. Platí pro ně totéţ, co je uvedeno v citované pasáţi 

dokumentu OSN pro předplacené platební karty. 

 

Virtuální praní peněz  

     Děje se tak zejména prostřednictvím online her typu Second Life nebo World of 

Warcraft. V případě hry Second Life se jedná o 3D virtuální svět, ve kterém je 

pouţívána vlastní virtuální měna, tzv. Linden dolar, za kterou hráč můţe nakupovat 

libovolné věci. Hra umoţňuje Linden dolary vydělávat, a to buďto virtuální prací, nebo 

např. vyplňováním dotazníků. Při tomto způsobu legalizace výnosů z trestné činnosti 

jsou vytvořeny účty hráčům, reálné peníze vyměněny za virtuální pouţívané ve hře, ty 

následně převedeny jinému hráči a opět vybrány v hotovosti. Není proto divu, ţe si této 

praxe povšimlo americké ministerstvo financí, přesněji jeho část (FinCEN), která bojuje 

s finančními zločiny a zajišťuje bezpečnost v oblasti financí. Tato sloţka velmi rychle 

zareagovala a v březnu 2013 vydala nařízení pro všechny virtuální měny. Linden dolary 

tak nyní spadají pod „virtuální měny centralizovaného typu“, které mají své uţivatele 

(hráče), administrátory a směnárníky, kteří jsou povinni psát pravidelná souhrnná 

hlášení a jsou povinni evidovat veškerý pohyb měny.
33

 Následkem tohoto nařízení 

začalo docházet k plošnému zavírání směnáren této měny po celém světě. 

 

 

 

                                                           
32

 United Nations. 12. kogres OSN o prevenci kriminality a trestním soudnictví. Účinnější boj proti praní 

špinavých peněz. 
33

 VirtualWiki. Změny v TOS – podrobnější vysvětlení. 
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Virtuální měna Bitcoin
34

  

     Virtuální měny závisejí na privátně organizovaných komunitách spojených v 

kybernetickém síťovém prostoru. Tím je sice eliminováno riziko úředně ovlivňovaných 

devalvací či revalvací, ale vyvstává otázka nebezpečí závislosti na technologických 

prostředcích, anonymita vlastnictví a převodů, či veliká volatilita. Z hlediska výše 

zmíněného nařízení Amerického ministerstva financí z loňského roku, Bitcoin spadá 

pod virtuální měnu decentralizovaného typu, tedy je navrţen tak, aby nikdo, ani autor 

nebo jiní jednotlivci, skupiny či vlády, nemohl měnu ovlivňovat, padělat, zabavovat 

účty, ovládat peněţní toky nebo způsobovat inflaci.  

     Přesto rizika pouţití této měny nadále trvají a potvrzují je nedávné události, kdy 

např. počátkem tohoto roku byli v USA obviněni dva provozovatelé směnáren Bitcoinu 

z praní špinavých peněz, které pouţívaly k nákupu narkotik.
35

 Rovněţ podle zprávy 

amerického Kongresu, povaţuje většina vlád zemí světa Bitcoin za potenciální nástroj 

k praní špinavých peněz. Země nemají pro tuto měnu konkrétní zákony, jedinými 

dvěma výjimkami v této chvíli je Čína, která pouţívání měny Bitcoin zcela zakázala, a 

Brazílie, která se naopak chystá tuto měnu formálně respektovat. Americká vláda 

připravuje regulaci formou speciálních licencí (BitLicense), které si bude muset pořídit 

kaţdá firma, která s virtuální měnou pracuje.
36

  

     Kurz virtuální měny Bitcoin je vysoce nestabilní a podléhá extrémním výkyvům, 

čehoţ důvodem je jistě i skutečnost, ţe se nejedná o všeobecně uznávanou a přijímanou 

měnu a pohyby jeho hodnoty ukazují, ţe je povaţován spíše za vysoce spekulativní 

investici. Celé záleţitosti si jiţ všiml věcně příslušný Finanční analytický útvar 

Ministerstva financí (dále také „FAÚ“), který v září loňského roku vydal dokonce 

oficiální metodický pokyn o přístupu povinných osob k digitálním měnám. Zde FAÚ 

vyzývá povinné osoby, aby v souvislosti s nákupem či prodejem virtuální měny byla 

jako velmi riziková nahlášena kaţdá platba nad hodnotu 1.000 EUR a vţdy jako 

podezřelý obchod oznámena transakce nad hodnotu 15.000 EUR.
37

 

                                                           
34

 BitCoin byl vytvořen v roce 2009 anonymním vývojářem pouţívající pseudonym Satoši Nakamoto. 

Měna je navrţena tak, aby ji nemohli ovlivňovat vlády ani centrální banky. Kybernetické mince "razí" síť 

počítačů se specializovaným softwarem, naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové mince stabilním, ale 

stále klesajícím tempem. Počet mincí v oběhu má dosáhnout nakonec 21 milionů, coţ má být kolem roku 

2140. 
35

 Novinky.cz. Majitele směnárny Bitcoinů a jeho komplice obvinili v USA z praní peněz. 
36

 PC World. Většina zemí světa povaţuje Bitcoin za nástroj k praní špinavých peněz. 
37

 Všehrd. Špinavý Bitcoin? 
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Svěřenské fondy 

     Jedná se o nový institut, zavedený do našeho právního řádu novým občanským 

zákoníkem č. 89/2012 Sb., jakoţto zvláštní druh správy cizího majetku.
38

 Podstatou 

svěřenského fondu je moţnost účelového vyčlenění majetku. Zakladatel, ať uţ fyzická 

či právnická osoba, vkládá do fondu majetek, přičemţ jeho účel a podmínky dalšího 

vyuţití mohou být téměř libovolné. Klíčový je moment, kdy podle občanského 

zákoníku majetek ve svěřenských fondech nepatří nikomu.
39

  

     Institut je nejčastěji kritizován pro svoji nízkou transparentnost a špatnou 

kontrolovatelnost. Jedním z nejvýznamnějších argumentů proti svěřenským fondům je 

neexistence jejich rejstříku, byť neveřejného. Nabízí se navíc domněnka, ţe vedle 

legitimního uţití pro strukturaci osobního a rodinného majetku se tímto otevírá nová 

cesta pro skrytí a legalizaci nečistě nabytého majetku, kdy jako velmi rizikové je 

chápáno moţné zneuţití postavení svěřenského správce, na kterého zákon neklade 

adekvátně vysoké nároky. Svěřenské fondy se tak mohou stát nástrojem pro praní 

špinavých peněz nebo ukrytí majetku před věřiteli či dokonce před vlastní rodinou.
40

   

     Problémem tedy není úprava hospodaření uvnitř fondu, ale anonymita osoby, která 

majetek vloţila. Na tento bod se má soustředit nová Směrnice o předcházení zneuţití 

finančního systému k praní špinavých peněz a financování terorismu (nová AML 

směrnice), jejíţ návrh jiţ předloţila Evropská komise. Tato směrnice se snaţí posílit 

transparentnost vlastnických poměrů nejen společností, ale i svěřenských fondů a jiných 

obdobných entit. V případě přijetí dané směrnice v navrhovaném znění, bude muset být 

svěřenský fond nejen neustále informován o svém zakladateli a obmyšleném, ale téţ 

připravený takovou informaci na vyţádání poskytnout příslušné finanční zpravodajské 

jednotce.  

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Zákon č. 89/2012 Sb., § 1448 – 1451. 
39

 Osobou, která se o majetek svěřený fondu stará, je správce. Příjemcem vloţeného majetku či zisku, 

který majetek ve fondu generuje, je pak tzv. obmyšlený. 
40

 Investujeme.cz. Praní peněz uvnitř svěřenských fondů. 
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3. Právní úprava  

     Intervence státu a státních orgánů v oblasti právní úpravy a regulace boje proti praní 

špinavých peněz sehrává zásadní a nezaměnitelnou úlohu. Stejně jako v případě řady 

států Evropské unie, dochází i v rámci České republiky na poli boje proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti k více či méně úspěšným snahám cíleným na maximální 

potírání všech činností porušujících zákon.  

     V této kapitole si postupně probereme platnou právní úpravu jak v legislativním 

prostředí České republiky, tak rovněţ na úrovni Evropské unie a v oblasti 

mezinárodního práva obecně.   

 3.1. Česká republika 

     Obdobně jako v jiných zásadních oblastech rozvoje naší republiky i celého státu, 

znamenal značný předěl v otázkách boje proti nelegálním peněţním transakcím a 

zločineckým praktikám rok 1989. V tomto období lze zaznamenat první konkrétní 

snahy a opatření, která byla do této doby díky studené válce, ţelezné oponě a 

nepochybné izolaci Československé socialistické republiky z obou stran finančního 

spektra mimo zájem. Změna přichází s rokem 1989, vznikem Československé 

federativní republiky a našim snahám o návrat do Evropy. To s sebou přináší jisté 

kroky, které nám mají na jedné straně po splnění všech ekonomických i politických 

kritérií přinést touţebný návrat mezi evropské státy, ale na straně druhé otevírá volný 

prostor téměř bez pravidel, regulí a státních zásahů. Prostor vycházející vstříc novým 

podnikatelským aktivitám a podmínkám, prostor absence právní úpravy, prostor 

korupce a celkové transformace nám dosud známého finančního a bankovního 

prostředí. Nedílnou součástí těchto turbulentních změn je i vstup nových forem 

organizovaného zločinu společně s prvními zaznamenanými případy finanční a 

hospodářské kriminality.  

     V této nové atmosféře bylo nezbytné, aby i Česká republika pruţně reagovala na 

nové prostředí a nové výzvy a začala se blíţe orientovat na oblast boje proti finanční 

kriminalitě, zapojovat do mezinárodních institucí a více se podílet na mezinárodní 

spolupráci. To vše ruku v ruce v souladu s postupy a rozkrýváním nelegální činnosti ze 

strany Policie ČR a opatřeními soudů při následném vyšetřování.  
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     Přesto byla právní úprava detailněji se zabývající otázkou praní špinavých peněz, 

začleněna do českého právního řádu aţ téměř po sedmi letech. Roku 1996 přijímá 

Česká republika zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, který doplňovala vyhláška 

Ministerstva financí č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními 

institucemi, zabývající se oznamováním podezřelých obchodů. K datu účinnosti tohoto 

zákona (1. července 1996) byl v rámci Ministerstva financí vytvořen Finanční 

analytický útvar, o němţ bude blíţe pojednáno v následující kapitole věnující se 

orgánům činným v boji proti praní špinavých peněz.  

     Jak jiţ bylo výše předestřeno, kromě pádu ţelezné opony měl zásadní vliv na nové 

směřování ČR její vstup do Evropské unie, který se oficiálně uskutečnil dne 1. 5. 2004.  

Potřeba splnění všech politických a ekonomických podmínek v rámci harmonizace naší 

a evropské právní úpravy, kodaňských kritérií a řady dalších kroků, které bylo nutné 

učinit před naším vstupem do EU, to vše sehrálo zásadní roli při tvorbě nové legislativy.     

V této souvislosti je potřeba zmínit zejména pilířový AML (č. 253/2008 Sb.), který 

bude z hlediska jeho důleţitosti detailněji popsán v následující podkapitole. Zákon 

nahradil k 1. září 2008 předchozí a jiţ mnohokrát novelizovaný zákon č. 61/1996 Sb. a 

implementoval do českého právního řádu směrnici Evropského Parlamentu a Rady 

2005/60/ES ze dne 26. října 2005 (dále jen „AML směrnice“), o předcházení zneuţití 

finančního systému k praní peněz a financování terorismu. 

3.1.1. Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti    

          legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

     Jak jiţ bylo zmíněno výše, stal se AML zákon základem a klíčovým prvkem boje 

České republiky proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Tento zákon má svůj zásadní 

přínos hned v několika oblastech. Stal se nejen základním kamenem, na kterém bylo 

moţné dále stavět další moţná opatření a kroky ČR v boji proti praní špinavých peněz, 

ale téţ přinesl mnoho významných změn díky implementaci AML směrnice, která nově 

definovala pojem legalizace výnosů z trestné činnosti, sníţila hranici pro identifikaci 

klientů, rozšířila seznam povinných osob, stanovila hloubkové kontroly klientů i 

zjednodušený proces převzetí identifikace klienta).  
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     AML zákon je rozdělen na 7 částí. Úvodní první část jako u většiny obdobných 

zákonů definuje zejména samotný smysl a účel zákona, včetně vymezení základních 

pojmů ve vztahu k legalizaci výnosů z trestné činnosti (legalizace výnosů z trestné 

činnosti, podezřelý obchod, identifikační údaje, skutečný majitel, politicky exponovaná 

osoba a další pojmy, důleţité pro potřeby zmiňovaného zákona). Dále je zde moţné 

nalézt definici povinné osoby, kterou je zejména úvěrová či finanční instituce, ale zákon 

pamatuje i na další osoby, které mohou mít zásadní vliv na praní špinavých peněz (např. 

provozovatelé kasin a heren, obchodníci s nemovitostmi, daňoví poradci, auditoři, 

účetní, soudní exekutoři, notáři i advokáti).
41

  

     Na definici povinné osoby navazuje druhá část zákona stanovením povinností pro 

povinné osoby. Hlava první se blíţe věnuje identifikaci (včetně celé řady výjimek z této 

povinnosti) a kontrole klienta, a to zejména ve smyslu stanovení hranice 1000 Eur pro 

vznik povinnosti identifikace. Nedílnou součástí jsou téţ příklady povinné identifikace 

bez ohledu na výši uzavíraného obchodu. Je zde téţ blíţe specifikován postup, dle 

kterého by mělo být při identifikaci postupováno, včetně vymezení kontroly klienta 

(získávání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu, zjišťování skutečného 

majitele, získávání informací potřebných k průběţnému sledování obchodního vztahu a 

přezkoumávání zdrojů peněţních prostředků).  

     Postupem při podezřelém obchodu (jak postupovat, komu, jakou formou a v jaké 

lhůtě podezřelý obchod nahlásit) se blíţe zabývá druhá polovina této druhé části zákona. 

Na tomto místě jsou téţ uvedeny další povinnosti povinných osob, jako např. povinnost 

vypracovávat systém vnitřních zásad (přehled znaků podezřelých obchodů, které se 

mohou vyskytovat při činnosti povinné osoby), způsob provedení identifikace klienta či 

postupy provádění kontroly a uchovávání údajů týkajících se klientů i uskutečněných 

obchodů. S tím velmi úzce souvisí povinnost školit své zaměstnance či určit kontaktní 

osobu, která bude mít na starost plnění oznamovací povinnosti a bude zajišťovat styk s 

Ministerstvem financí. Všechny uvedené postupy budou blíţe rozebrány v kapitole 5., 

věnující se opatření bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. 

     Část třetí poskytuje informace týkající se činnosti Ministerstva financí a dalších 

orgánů. Ministerstvo financů můţe na základě této části vyţadovat nezbytné informace 

pro plnění povinností dané tímto zákonem – tedy informace jednak od Policie ČR, 

                                                           
41

 Zákon 253/2008 Sb., § 2 odst.2. 
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zpravodajských sluţeb, ale téţ i orgánů veřejné moci. Závěr třetí části je věnován 

správnímu dozoru nad plněním povinností daných tímto zákonem. 

    Ustanovení výjimek z mlčenlivosti a povinnosti mlčenlivosti jako takové je věnována 

čtvrtá část zákona AML. 

     Přeshraničním převozům a jejich oznamovací povinnosti včetně role a činnosti 

celních úřadů se jiţ blíţe zaobírá pátá část. Převoz platných platidel (v české či cizí 

měně), cestovních šeků, cenných papírů a hodnotových komodit včetně dalších 

investičních nástrojů v hodnotě 10 000 € a vyšší má za povinnost ohlásit jak fyzická, tak 

i právnická osoba. Pokud jsou tyto předměty zasílány do nebo z České republiky mimo 

EU, má osoba povinnost předloţit zásilku ke kontrole celnímu úřadu.  

     Předposlední část zákona se věnuje správním deliktům a to jmenovitě z pohledu jak 

porušení povinnosti mlčenlivosti, neplnění povinností spojených s identifikací a kontrolou 

klienta, nesplnění informační a oznamovací povinností, tak i dalších povinností týkajících 

se tohoto zákona včetně stanovení sankcí za výše uvedená porušení.  

     Závěrečná sedmá část obsahuje společná a závěrečná ustanovení.  

3.1.2. Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti 

     Dalším zákonem, který je důleţité v souvislosti s bojem proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti uvést, je zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, který 

určuje, kdy jsou fyzické i právnické osoby povinny provést platbu bezhotovostně 

prostřednictvím peněţního ústavu. 

     Veškeré platby převyšující hranici 350.000,- Kč musí být ze strany plátce učiněny 

v podobě bezhotovostní formy. Tato povinnost se nevztahuje na platby daní, poplatků a 

cla, platby pojistného, důchodů a další. Kaţdá fyzická osoba, která provede hotovostní 

platbu či přijme platbu v hotovosti přesahující stanovený limit, dopouští se přestupku, 

za který lze uloţit pokutu aţ 500.000,- Kč.
42

 Limity a další opatření aplikovaná v rámci 

právní úpravy představují velmi významný prvek znesnadňující legalizaci výnosů 

z trestné činnosti. Pachatelé jsou na základě těchto opatření nuceni legalizovat své 

výnosy prostřednictvím finančních institucí a dostávají se tak pod drobnohled interních 

postupů samotných bankovních institucí. 

                                                           
42

 Pokud se téhoţ dopustí právnická osoba, nebo podnikající fyzická osoba, jedná se o správní delikt, za 

který lze uloţit pokutu aţ do výše 5.000.000,- Kč. 
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3.1.3. Vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém   

           vnitřních zásad 

     Z důvodu zpřesnění jednotlivých ustanovení AML zákona vydala Česká národní 

banka 1. srpna 2008 vyhlášku č. 281/2008 Sb., o některých poţadavcích na systém 

vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu. Tato vyhláška zpřesňuje v kontextu boje proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti ustanovení AML zákona a stanovuje téţ speciální poţadavky 

na systém vnitřních zásad a kontrolních opatření. 

     Vyhláška upravuje poţadavky na postup kontroly klienta a stanovování jejího 

rozsahu dle rizikovosti závislé na typu klienta, typu obchodního vztahu, produktu nebo 

obchodu. Dále vyhláška stanoví metody a postupy pro posuzování rizik, řízení rizik, 

vnitřní kontrolu a zajišťování kontroly nad dodrţováním povinností stanovených AML 

zákonem, uplatňovaných v rámci systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních 

opatření osobami, vůči nimţ vykonává dohled ČNB. Dále jsou stanovena moţná 

pravidla přijatelnosti klienta a související kategorizace klientů bankou. Vše s důrazem 

na rizikové klienty, jako hlavní sledované subjekty. Banka rizikovost klienta hodnotí na 

základě souvislosti jeho osoby či obchodu se státem, který neuplatňuje opatření proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti, podle nejasného původu peněţních prostředků, 

neprůhledné vlastnické struktury, neobvyklého způsobu uskutečnění obchodu atd. 

     V dané vyhlášce je rovněţ zakotvena povinnost instituce v rámci vnitřních 

kontrolních činností nejméně jednou ročně vypracovat zprávu hodnotící její činnost v 

oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.  

     Dne 26. července 2014 nabyla účinnosti vyhláška ČNB č. 129/2014, kterou je 

původní vyhláška novelizována. Je jí rozšířen výčet subjektů, na které dopadají 

poţadavky vyhlášky (zejména o centrální depozitář zaknihovaných cenných papírů a 

osoby vedoucí evidenci cenných papírů a investičních nástrojů). Naopak jsou zároveň 

z její působnosti vyňaty osoby oprávněné k bezhotovostním obchodům s cizí měnou 

nebo k poskytování peněţních sluţeb podle devizového zákona. O ostatních změnách 

bude pojednáno v příslušných pasáţích o jednotlivých opatřeních bank, na které se tato 

vyhláška vztahuje.  
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3.1.4. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

     Jak jsme jiţ uvedli v kapitole věnující se novým trendům v metodách praní 

špinavých peněz, je to právě občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který do našeho 

právního řádu zavedl nový institut svěřenského fondu. 

     V souvislosti novým občanským zákoníkem, je třeba dále zohlednit § 2662 tohoto 

zákoníku, který nově zavádí obecný smluvní typ „smlouvy o účtu“. Pod tyto smlouvy 

lze zahrnout jak běţný, tak i vkladový účet. Nahlédneme-li do důvodové zprávy, 

najdeme zde i výklad k samotnému paragrafovému ustanovení ve smyslu sbliţování 

právní úpravy obou výše jmenovaných typů účtů a ve své podstatě tedy i ztráty potřeby 

jejich bliţšího rozlišení. Ve srovnání s původní právní úpravou jiţ taktéţ v zákoníku 

nedohledáme poţadavky týkající se písemné podoby smlouvy o účtu, označení majitele 

účtu, upřesnění obsahu smlouvy a další.  

     Občanský zákoník rovněţ provedl terminologickou změnu, kdy místo pojmu 

„banka“ zavádí novou formulaci „ten, kdo vede účet“. Zákonodárce to zdůvodňuje 

nevhodností vázání označení jedné ze smluvních stran na její regulaci z hlediska 

veřejného práva. 

3.1.5. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

     Z hlediska pojetí trestného činu má v boji proti praní špinavých peněz své 

opodstatnění téţ zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

který pamatuje na trestněprávní odpovědnost plynoucí přímo ze skutkové podstaty 

legalizace výnosů z trestné činnosti.
43

 

     V hlavě páté trestního zákoníku, která shrnuje trestné činy proti majetku, nalezneme 

§ 216 Legalizace výnosů z trestné činnosti a § 217 Legalizace výnosů z trestné činnosti 

z nedbalosti. Trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, se dle trestního 

zákoníku dopustí ten, kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíţeno 

nebo znemoţněno zjištění původu jednak věci nebo jiné majetkové hodnoty, získané 

trestným činem, nebo rovněţ věci pořízené za takovou věc či jinou majetkovou 

hodnotu. Stejně tak je trestný i ten, kdo jinému spáchání takového činu umoţní.  

                                                           
43

 Není bez zajímavosti, ţe legalizace výnosů z trestné činnosti byla upravena jako samostatný trestný čin 

aţ v roce 2002, a to na základě závazku plynoucího ze Štrasburské konvence z roku 1990. Do té doby 

byla legalizace výnosů z trestné činnosti klasifikována jako trestný čin podílnictví. 
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     Samotný trestný čin přitom nevyţaduje úmyslné jednání, neboť v souladu s trestním 

zákoníkem se tohoto činu můţe dopustit i osoba jednající ve formě nedbalosti (§ 217).  

3.1.6. Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 

     S účinností od 1. ledna 2012 došlo v českém trestním právu k podstatné změně 

nahlíţení na to, kdo všechno můţe být pachatelem trestného činu. Aţ dosud se 

vycházelo z principu individuální odpovědnosti konkrétní fyzické osoby. S účinností 

zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 

nastává moţnost trestního stíhání rovněţ pro osoby právnické, tedy obchodní 

společnosti, různé spolky, nadace atd. Zákon upravuje podmínky trestní odpovědnosti 

právnických osob, tresty a ochranná opatření, které lze za spáchání stanovených 

trestných činů právnickým osobám uloţit, a postup v řízení proti právnickým osobám. 

     V souladu s tímto zákonem je trestným činem právnické osoby čin spáchaný jejím 

jménem, v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, a to za podmínky, ţe tak jednal 

statutární orgán dané právnické osoby nebo jiná osoba oprávněná jednat jménem nebo 

za právnickou osobu, osoba vykonávající řídící nebo kontrolní činnost nebo 

vykonávající rozhodující vliv na řízení dané právnické osoby. V neposlední řadě je pak 

právnická osoba trestně odpovědná, i pokud se jedná o jednání jejího zaměstnance.  

     Trestný čin je právnické osobě přičitatelný v případě, ţe zaměstnanec jednal nejen na 

základě pokynu právnické osoby, ale i proto, ţe orgány právnické osoby neprovedly 

taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich 

lze spravedlivě poţadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad 

činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimţ jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná 

opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu. V tomto 

případě se tedy jedná zejména o nedodrţení předepsaných opatření AML zákona, 

zejména zavedení vnitřní kontroly a komunikace, vypracování systému vnitřních zásad, 

postupů a kontrolních opatření. 

     Ke spáchání trestného činu ve formě nedbalosti pak postačuje, ţe právnická osoba 

jinému z nedbalosti umoţní zastřít původ nebo zjištění původu věci ve větší hodnotě, 

která byla získána trestným činem, nebo jako odměna za něj. 
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 3.2. Evropská unie 

     Stejně jako Česká republika, přistupuje i Evropská unie k problematice praní 

špinavých peněz a moţného financování terorismu mimořádně váţně. Nejenţe se tak 

dané oblasti věnuje, ale vytváří i příznivé podmínky pro účinný boj proti veškerým 

protizákonným aktivitám a činnostem.  

     Páteřní článek představuje AML směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2005/60/ES, která být téţ někdy označována s přídomkem III.
44

 AML směrnice vychází 

z tzv. doporučení FATF, o kterých bude blíţe pojednáno v následující kapitole 

věnované mezinárodněprávní úpravě. AML směrnice rozšířila okruh povinných osob a 

taktéţ i definici prostředků, jimiţ má být ze strany členských států praní peněz 

zabráněno. Směrnice stanovila téţ mnohá podrobná pravidla týkající se zejména 

hloubkové kontroly klientů (zesílenou i zjednodušenou), oznamovací povinnosti, 

uchovávání záznamů a statistických údajů, či donucovacích opatření (vnitřní postupy, 

školení, zpětné vazby, dohled, spolupráce, sankce).  

     V souvislosti se směrnicí AML byly přijaty další navazující předpisy, a to zejména: 

 směrnice Komise 2006/70/ES ze dne 1. srpna 2006, kterou se stanoví prováděcí 

opatření k AML směrnici ve věci definice „politicky exponovaných osob“, 

stanovení technických kritérií pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly 

klienta, či výjimky na základě finanční činnosti vykonávané příleţitostně nebo 

ve velmi omezené míře, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 

o kontrolách peněţní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící, 

upravující oznamovací povinnost při převozu hotovosti přes vnější hranice 

celního prostoru EU; dané nařízení se vztahuje téţ na cenné papíry a cenné 

komodity (drahé kovy, kameny), 

                                                           
44

 Navazuje na směrnici Rady ES o předcházení zneuţití finančního systému k praní špinavých peněz č. 

91/308/ES, která byla přijata na základě mezinárodních dokumentů, jako je úmluva OSN proti 

nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (tzv. Vídeňská konvence), nebo úmluva 

Rady Evropy o praní, sledování, zabavování a propadnutí příjmů z trestné činnosti. Tato směrnice měla 

zejména funkci preventivní, kdyţ označila legalizaci výnosů z trestné činnosti za úmyslné jednání a 

nerozlišovala, zda k legalizaci došlo na území EU či nikoliv, pokud se důsledky tohoto konání projevily 

na jejím území. Tato směrnice byla novelizována roku 2001, kdy zaloţila povinným subjektům povinnost 

identifikační a povinnost ohlašovací.  
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 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 

2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněţních prostředků. 

Nařízení stanovuje povinnost všem poskytovatelům a zprostředkovatelům 

elektronického platebního styku podávat informaci nutnou k identifikaci plátce 

zároveň s převodem finančních prostředků.
45

 

     Na počátku loňského roku Evropská komise zveřejnila návrh nové směrnice o 

předcházení zneuţití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (tzv. 

nová AML směrnice). Ta by měla být přijata spolu s nařízením o informacích 

doprovázejících převody peněţních prostředků. Nová právní úprava přináší celou řadu 

změn, např. rozšiřuje okruh osob, na které dopadají povinnosti v oblasti prevence praní 

peněz (o provozovatele všech sázkových her a osoby přijímající při prodeji zboţí či 

sluţeb hotovost nad limit 7500 EUR), zavádí povinnost členských států systematicky 

hodnotit rizika praní špinavých peněz a přijímat adekvátní opatření k jejich omezení, 

modifikuje reţim identifikace zákazníků na reţim zjednodušené či zpřísněné 

identifikace, rozšiřuje definici politicky exponované osoby (o tuzemské osoby, osoby 

činné pro mezinárodní organizace a instituce a členy orgánů obchodních společností 

ovládaných státem), a zesiluje spolupráci národních finančních analytických útvarů.
46

 

Návrh nové AML směrnice jiţ schválil Evropský parlament.  

     Co se institucionální zabezpečení boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti týče, 

funguje v Evropské komisi Výbor pro prevenci praní špinavých peněz a financování 

terorismu.
47

 Česká republika je jeho členem od roku 2002 a na jeho zasedání, vysílá 

vţdy dva zástupce z Finančního analytického útvaru. Náplň a činnost výboru tvoří 

zejména příprava a implementace evropské legislativy v oblasti boje proti legalizaci 

výnosů, formování postojů EU k činnosti organizace FATF a zároveň následná 

transformace daných kritérií a doporučení do evropské legislativy. 

     V březnu 2012 byl navíc zřízen Zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, 

korupci a praní peněz, který funguje v rámci Evropského parlamentu a který v loňském 

roce připravil akční plán EU na období 2014-2019. Jeho naplnění by EU umoţnilo 

bojovat proti organizovanému zločinu na mezinárodní, evropské a národní úrovni. Čelní 

postavení v něm zaujímá zabavení finančních aktiv organizovaného zločinu a zakročení 

                                                           
45

 KALABIS, Z., Boj bank proti praní špinavých peněz, s. 23-26. 
46

 HUSTÁK, Z., Praní špinavých peněz – Evropská unie zpřísní pravidla. 
47

 Dříve nazýván Kontaktní výbor expertů pro problematiku praní špinavých peněz. 
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proti jeho zdrojům příjmů. Dále plán navrhuje, aby hospodářské subjekty pravomocně 

odsouzené za organizovanou trestnou činnost, korupci nebo praní peněz byly v celé EU 

vyloučeny z účasti na veřejných zakázkách. Za účelem účinnějšího boje proti aktivům 

organizovaného zločinu poslanci vyzývají ke zrušení bankovního tajemství a odstranění 

daňových rájů v EU. Navrhují rovněţ zabavený majetek vyuţít k sociálním účelům. 

     Roku 2006 byla navíc vytvořena Platforma evropských finančních zpravodajských 

jednotek. Členem tohoto uskupení, které řeší technické aspekty implementace směrnic a 

doporučení, je i česká finanční zpravodajská jednotka - Finanční analytický útvar, o 

které bude blíţe pojednáno v následující kapitole.  

3.3.  Mezinárodní právo 

     Mezinárodní spolupráce na poli boje proti praní špinavých peněz představuje zásadní 

prvek. Obsahem následujících podkapitol bude detailní rozbor činnosti několika 

vybraných a z hlediska své činnosti nejdůleţitějších organizací zabývajících se bojem 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti na mezinárodní úrovni. Bude se jednat o FATF 

(Financial Action Task Force on Money Laundering), Moneyval a Egmontskou 

skupinu. Opomenuta nebude téţ ani role Mezinárodního měnového fondu a Světové 

banky včetně základních mezinárodněprávních dokumentů. 

3.3.1. Finančně-akční výbor proti praní špinavých peněz (FATF) 

     Finančně-akční výbor proti praní špinavých peněz byl jakoţto mezivládní orgán 

ustaven v Paříţi v roce 1989. Důvodem, který vedl přední představitele skupiny G7
48

 

k jeho zřízení, byl nárůst organizovaného zločinu spojeného se značným zvýšením 

objemu vyuţívaných nelegálních finančních prostředků. FATF má celkem 36 členů 

(včetně Evropské komise) a 8 přidruţených členských uskupení. Na činnosti výboru se 

podílí téţ přes 20 mezinárodních organizací, které disponují statusem pozorovatele. 

     Výbor FATF se podílí na vzniku potřebné politické vůle a utvoření vhodného 

politického klimatu k dosaţení legislativních a regulačních reforem. Záměr výboru je 

ukryt ve snaze stanovit a uvést v ţivot standardy, právní a regulační opatření včetně 

dalších souvisejících hrozeb pro integritu mezinárodního finančního systému při 

                                                           
48

 G7 je sdruţení sedmi nejvyspělejších států světa – Kanady, Francie, Německa, Itálie, Japonska, 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spojených států Amerických. 
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současném sledování trendů a nových metod. Z těchto důvodů sdruţuje výbor 

odborníky z finančních ústavů a orgánů činných v trestním řízení, a dále téţ experty 

legislativních orgánů z 28 členských států.
49

 

     Výbor FATF přijal v roce 1990 zprávu známou jako „40 doporučení FATF v boji 

proti praní peněz“. Konkrétní doporučení, která ve svém textu definuje, se stala posléze 

mezinárodně přijímaným standardem a jejich principy základem příslušné legislativy. 

Doporučení taktéţ rozšířila zdroje nezákonných výnosů včetně stanovení oborů 

podnikání, které mohou být zneuţity v rámci nelegálního financování a praní špinavých 

peněz. Na základě útoků z 11. září 2001 vydal FAFT 8 tzv. Zvláštních doporučení. O 

čtyři roky později v roce 2005 byla tato doplněna v souvislosti s přeshraničním 

převozem hotovosti o doporučení deváté. Mezinárodně uznávaný standard v boji proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu tak obsahoval do roku 2012 

celkem 49 opatření, která podepsalo více jak 130 států světa.  

     Téměř tři roky byla revidována doporučení FATF s cílem posílit preventivní opatření 

a více chránit finanční systém tím, ţe vlády získají silnější nástroje pro postihování 

závaţných trestných činů. Výbor FATF díky tomu přijal nová doporučení v únoru 

2012.
50

 Zásadní změny jsou následující: 

a) zpřesnění postupu při posouzení rizik, které musí uplatnit země a povinné osoby 

(dále jen „profesní subjekty“), aby lépe rozeznaly rizika praní peněz a financování 

terorismu, s nimiţ se setkávají, a uzpůsobily své systémy dohledu, čímţ by umoţnily 

vhodně vyuţívat své finanční prostředky podle povahy zjištěných rizik, 

b) objasnění povahy povinností profesních subjektů – upřesnění rozsahu povinností 

transparentnosti totoţnosti skutečných majitelů společností a příjemců 

bezhotovostních převodů a určení totoţnosti politicky exponovaných osob, 

c) zavedení účinnějších prostředků na vyšetřování orgánů pověřených trestním stíháním 

a finančních zpravodajských jednotek a posílení výměny informací v oblasti 

vyšetřování, kontroly a stíhání závaţných trestných činů, 

d) zahájení nového cyklu vzájemného hodnocení členů od roku 2014.
51

 

                                                           
49

 DVOŘÁK, V., Ekonomické a kriminální aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti, s. 56.  
50

 Doporučení je celkem 40 a dokument nese název Mezinárodní standardy v boji proti praní peněz, 

financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení. 
51

 Evropský hospodářský a sociální výbor. Stanovisko Evropského hospodářského sociálního výboru 

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních 



33 

 

     Mimo výše popsané tvoří náplň FATF monitoring jednotlivých kroků svých členů. 

Z těchto důvodů Výbor vydává veřejná prohlášení o rizikových jurisdikcích (Public 

Statement)
52

 nebo taktéţ FATF dokument „Improving Global AML/CFT Compliance: 

On-going process“
53

. S cílem ochránit mezinárodní finanční systém před zneuţitím, 

provádí výbor FATF identifikaci národní úrovně zranitelnosti. Subjekty jsou dále 

povinny hlásit transakce vyvolávající moţná podezření z  činností, jeţ mohou 

vykazovat stopy praní peněz či financování terorismu. Za tímto účelem jsou zřízeny 

finanční zpravodajské jednotky, u nás se nazývá Finanční analytický útvar. Česká 

republika není členem výboru
54

, ale pouze tzv. regionálního uskupení – tedy výboru 

Moneyval při Radě Evropy, jehoţ činnost bude náplní následující subkapitoly. 

3.3.2. Moneyval 

     Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz, neboli 

Moneyval
55

, vznikl roku 1997 a sdruţuje členské státy Rady Evropy, které se nesdruţují 

v FATF. V dnešní době má tak Moneyval 28 stálých členů, 2 členy dočasné (Rakousko 

a Velká Británie) včetně 13 organizací s postavením pozorovatel (např. Mezinárodní 

měnový fond, Světová banka, Interpol, Evropská komise).
56

 Výbor Moneyval se roku 

2011 dočkal nového statutu nezávislého monitorovacího orgánu Rady Evropy přímo 

podléhajícímu Výboru ministrů. 

      Jako v případě předešlého výboru FATF představuje primární úlohu výboru 

Moneyval monitoring systému boje proti praní špinavých peněz v jednotlivých 

členských zemích. Ke sledovávání a vyhodnocování jsou zřizovány specializované 

komise. Náplň činnosti Moneyvalu vychází z doporučení FATF a opírá se zejména o 

hodnocení členských států v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti. Pro 

Českou republiku bylo zásadní zejména několik kol hodnocení zaměřených na prevenci 

                                                                                                                                                                          
prostředků a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního 

systému k praní peněz a financování terorismu. 
52

 Prohlášení FATF apeluje na členy a další země s ohledem na potřeby přijetí opatření vůči určitým 

zemím. 
53

 Dokument zveřejňuje země, jejichţ systém boje proti praní peněz vykazuje určitě nedostatky, přestoţe 

se v rámci akčního plánu FATF zavázaly k jejich odstranění. 
54

 Česká republika zaţádala o členství ve výboru FATF v roce 1998. 
55

 V angličtině plný název zní:  Committee of experts on the evaluation of anti-money laundering 

measures and the financing of terrorism. 
56

 FATF. Moneyval. 
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praní špinavých peněz57, která se uskutečnila v letech 1998, 2001, 2005 a 2010. Česká 

republika je v současné době zastoupena ve výboru Moneyvalu třemi stálými členy vţdy po 

jednom za Ministerstvo financí, Ministerstvo spravedlnosti a ČNB.  

3.3.3. Egmonstká skupina 

     Spolupráci finančních zpravodajských jednotek na mezinárodní úrovni reprezentuje 

Egmontská skupina. Ta, byla zaloţena v bruselském paláci Egmont Arenberg roku 

1995. Egmontská skupina se stala téţ místem pravidelných schůzek zpravodajských 

jednotek v otázkách výměny a sdílení informací, zkvalitnění práce atd. Skupina 

disponuje v současné době po celém světě více neţ stovkou členů, o jejichţ členství 

rozhodují ředitelé finančních zpravodajských jednotek v rámci svých zasedání.  Dvakrát 

do roka se také scházejí tzv. Egmontské pracovní skupiny, které se zabývají právem, 

vzděláváním, vnějšími vztahy, informačními technologiemi či výměnou informací. Od 

svého vzniku v roce 1996 je členem rovněţ Finanční analytický útvar.  

3.3.4. Světová banka, Mezinárodní měnový fond 

      Světová banka a Mezinárodní měnový fond vydaly společně roku 2002 

„Metodologii boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu“. Součástí dané 

metodologie je vzájemná dohoda obou institucí, týkající se kontroly souladu praxe 

jednotlivých zemí s daným dokumentem. V kontextu vydaných dokumentů nelze 

opomenout ani hodnotící zprávy - „Zpráva o dodržování standardů a kodexů“ a 

„Podrobná hodnotící zpráva o boji proti praní špinavých peněz a financování 

terorismu“. Podrobná hodnotící zpráva se detailněji věnuje nedostatkům v systému boje 

proti praní špinavých peněz. 

     Roku 2003 byly kladné hodnocené státy Česká republika, Izrael a Spojené státy 

americké, které se do hodnocení dobrovolně přihlásily. Finální zpráva poukazovala 

pouze na drobné nedostatky, které následně vedly k přijetí částečných nápravných 

opatření (zejména vzhledem k povinnostem dohledových orgánů a pravomocem 

finanční zpravodajské jednotky).   

                                                           
57

 Posudky jsou zaloţeny na hodnocení expertů z Moneyval a expertů z vybraných pěti států. 
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3.3.5. Příslušné mezinárodněprávní dokumenty 

     K  podstatným dokumentům z hlediska mezinárodněprávní regulace praní špinavých 

peněz a financování terorismu můţeme zařadit následující úmluvy, jejichţ podrobná 

analýza by zdaleka přesáhla rámec dané diplomové práce, a proto si je uvedeme alespoň 

ve výčtu: 

o Deklarace principů Basilejského výboru ze dne 12. prosince 1988, 

o Úmluva Rady Evropy o praní, sledování, zabavování a propadnutí příjmů 

z trestní činnosti ze dne 8. listopadu 1990, tzv. Štrasburská konvence, 

o Úmluva OSN č. 462/1991 o nezákonném obchodování s psychotropními 

látkami (Vídeňská konvence), 

o Mezinárodní úmluva o potlačení financování terorismu z 9. prosince 1990 

přijatá z iniciativy OSN v New Yorku, 

o Neapolská politická deklarace a Celosvětový akční plán proti 

organizovanému transnacionálnímu zločinu z listopadu 1994, 

o Úmluva o praní špinavých peněz, pátrání, zabavení a konfiskaci příjmů 

plynoucích ze zločinu a o financování terorismu ze dne 16. května 2005, tzv. 

Varšavská dohoda. 
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4. Orgány činné v boji proti praní špinavých peněz  

  

Po přehledu základních právních předpisů, ze kterých boj proti praní špinavých 

peněz vychází, se nyní zaměříme na orgány, které se této činnosti věnují a boj proti 

praní peněz provádějí v praxi. 

V České republice mezi nejdůleţitější organizace na tomto poli patří v první řadě 

Ministerstvo financí, potaţmo Finanční analytický útvar, který pod něj administrativně 

spadá. Dále sem patří Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) a 

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) působící v rámci Policie ČR. 

V neposlední řadě proti praní špinavých peněz bojuje z hlediska svých kompetencí téţ 

Česká národní banka. Činnost všech těchto organizací je zaloţena na vzájemné 

kooperaci a současném sdílení a předávání informací. 

 4.1. Finanční analytický útvar 

Od roku 1994 byl boj proti praní špinavých peněz v ČR zabezpečován Sluţbou 

policie pro odhalování korupce a závaţné hospodářské trestné činnosti
58

, jejíţ 

kompetence byly poměrně široké, ovšem nezasahovaly do sféry zvláštních oprávnění 

vůči finančním institucím. Z toho důvodu byl zákonem č. 61/1996 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
59

 zřízen v rámci Ministerstva 

financí ČR speciální útvar – Finanční analytický útvar.  

Jeho vznik byl přímou reakcí na přijetí doporučení Finančního akčního výboru 

FATF (viz minulá kapitola), kterými byla uloţena povinnost hlásit transakce 

vyvolávající podezření z praní peněz. V jednotlivých zemích začaly vznikat speciální 

útvary, jejichţ úkolem je hlášení přijímat a prošetřovat. Jedná se o finanční 

zpravodajské jednotky, jejichţ příslušné pravomoci se odvíjí od jejich zařazení ve státní  

správě. Z tohoto hlediska rozlišujeme dva základní typy finančních zpravodajských 

jednotek, a to administrativní a policejní.
60

 Obecně řečeno, administrativní jednotky 

mají snadnější přístup k bankovním údajům či informacím z oblasti cenných papírů, u 

                                                           
58

 Jedná se o původní název dnešního Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, zkratka 

ÚOKFK.  
59

 Tento zákon byl s účinností od 1. 9. 2008 nahrazen zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.  
60

 Finanční analytický útvar Ministerstva financí ČR. Historie a základní charakteristika boje proti praní 

špinavých peněz v České republice.  
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nichţ je pro policejní typ jednotky vyţadován souhlas státního zástupce nebo soudce. 

Na druhé straně má ale jednotka zařazená pod policii k dispozici prostředky tzv. 

operativního šetření.  

Finanční analytický útvar je jednotkou administrativního typu, jaké nalezneme např. 

v Belgii, Francii, Nizozemí, Polsku, Itálii, Španělsku, USA, Kanadě a Rusku. Naopak 

policejní typ jednotek existuje na Slovensku, v Německu, Švédsku, Velké Británii, 

Rakousku, či Finsku.61 Existuje ještě justiční typ jednotky, která kombinuje oba výše 

uvedené typy, ale která se vyskytuje pouze sporadicky, např. v Dánsku. 

Finanční analytický útvar zajišťuje v rozsahu své působnosti především tyto úkoly
62

: 

 provádí sběr a analýzu údajů o podezřelých obchodech, 

 zajišťuje výkon koncepční činnosti, zpracovává komplexní návrhy na rozvoj 

a dotváření systému opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu a pro oblast uplatňování mezinárodních sankcí, 

 zpracovává návrhy zákonů a prováděcích předpisů, včetně jejich 

harmonizace s právními předpisy ES/EU a přípravy pozic ČR k návrhům 

nových předpisů a dalších dokumentů EU, 

 spolupracuje s mezinárodními organizacemi, s orgány se stejnou věcnou 

působností jiných států, s ústředními správními úřady a s právnickými 

osobami, 

 vydává rozhodnutí ve správním řízení podle zvláštních právních předpisů a 

zastupuje ministerstvo v soudním řízení správním, 

 zajišťuje organizačně školení v oblasti své působnosti. 

 

Tyto úkoly můţeme rozřadit do tří základních činností útvaru, které 

v organizační struktuře odpovídají náplni jednotlivých oddělení: 

1) analytická činnost,  

2) kontrolní činnost,  

3) mezinárodní spolupráce. 
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 Tamtéţ.  
62

 Ministerstvo financí. Odbor 24 – Finanční analytický útvar. 
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Graf č. 3: Organizační schéma Finančního analytického útvaru 

 

Zdroj: Výroční zpráva 2013, FAÚ 

 

Jak vyplývá z grafu č. 3, v čele útvaru stojí ředitel, jehoţ přímým nadřízeným je 

náměstek ministra financí. Celý útvar, čítající přibliţně 40 zaměstnanců, je z hlediska 

prováděné činnosti rozdělen do čtyř základních oddělení, a to mezinárodní a právní, 

analytické, kontrolní a oddělení sběru a zpracování dat.  

Nejdůleţitějším z hlediska praktického boje proti praní špinavých peněz je 

analytické oddělení, jeţ provádí analýzu tzv. OPO, tedy oznámení podezřelých 

obchodů, zasílaných v první řadě bankami a jinými finančními institucemi.
63

 Pro tyto 

účely disponuje několika speciálními pravomocemi:  

- od finančních institucí můţe poţadovat veškeré informace o klientech a  

 prováděných obchodech, 

- má neomezený přístup k veškerým údajům finančních úřadů a Střediska cenných 

papírů, 

- můţe pozastavit peněţní transakci aţ o 72 hodin, coţ je zákonem
64

 stanovená 

lhůta pro prošetření transakce.  

V případě pozitivního nálezu oprávněného podezření ze spáchání trestného činu 

právě toto oddělení podává trestní oznámení orgánům činným v trestním řízení. 

Vzhledem k širokým pravomocem je proto nabíledni, ţe na všechny pracovníky 

                                                           
63

 Velmi podstatným pokrokem v oblasti hlášení podezřelých obchodů je vytvoření softwarové aplikace 

MoneyWeb Lite, která slouţí k oznamování podezřelých obchodů elektronickou formou. 
64

 Tuto lhůtu stanoví ve svém § 20 zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu. 



39 

 

analytického oddělení (ale i celého útvaru) se vztahuje povinnost mlčenlivosti o 

průběhu oznámení a šetření podezřelého obchodu, a to i vůči subjektu, kterého se dané 

šetření týká.
65

 Přesto se v médiích opakovaně objevuje podezření z úniku informací 

v souvislosti s politicky významnými kauzami, jako byl případ firmy Promopro v roce 

2011
66

 či v poslední době medializované trestní oznámení na vedení Skupiny ČEZ.
67

  

 

Graf č. 4: Statistika činnosti FAÚ v letech 2010-2013 
 

 

Zdroj: ČTK
68

 

Z údajů grafu č. 4 je zřejmé, ţe rok od roku roste počet přijatých oznámení o 

podezřelém obchodu od povinných subjektů, kdy za rok 2013 jich bylo registrováno 

rekordních 2721, coţ zejména při uvědomění si celkového počtu přibliţně 20 analytiků 

pracujících v tomto oddělení, je opravdu úctyhodné číslo. Z toho 547 oznámení bylo 

vyhodnoceno jako opodstatněných, a proto na jejich základě došlo k podání trestního 

oznámení. Díky tomu byly zajištěny peněţní prostředky v celkové hodnotě přibliţně     

3 mld. Kč. Je jistě zajímavým zjištěním, ţe zejména, co se týče mnoţství zajištěných 

peněţních prostředků, vzrostla efektivita činnosti FAÚ během posledních čtyř let 

desetinásobně, ovšem je třeba si uvědomit vliv jedné z největších kauz, kterou 

                                                           
65

 Povinnost mlčenlivost nalezneme v § 38 zákona č. 253/2008 Sb, o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, přičemţ navazující § 39 podává taxativní výčet 

výjimek z této povinnosti. 
66

 Více informací zde: iDNES.cz, Udělejte si přehled v kauze ProMoPro, která vypukla před měsícem. 
67

 Více informací zde: iDNES.cz, Obvinění Babišových cifršpionů vyvrátíme, věří šéf ČEZ.  
68

 ČTK, Statistiky činnosti Finančního analytického útvaru v roce 2013. 
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v loňském roce útvar řešil a při které zajistil téměř 2 mld. prostředků.
69

 Celkový nárůst 

všech tří proměnných je ale nezpochybnitelný a souvisí mimo jiné i s rostoucí kvalitou 

poskytnutých informací povinnými osobami. 

 

Tabulka č. 1: Souhrnná tabulka činností FAÚ 2011-2013 

 

Zdroj: Výroční zpráva 2013, FAÚ 

 

Mimo hlášení od povinných osob, zpracovává analytické oddělení rovněţ informace 

pro Policii ČR, Národní bezpečností úřad, finanční a celní správu, ale i pro partnerské 

zahraniční instituce. Jak můţeme vidět v tabulce č. 1, počet dotazů ze zahraničí dosáhl 

za rok 2013 počtu 195, přičemţ ve stejném počtu případů se FAÚ dotazovalo za 

hranicemi našeho státu. Tato doţádání se nejčastěji týkají informací o majitelích účtů, o 

bankovních převodech či obsahují informace z databáze o podezřelých obchodech.  

Kontrolní oddělení má na starosti kontrolu finančních institucí z hlediska jejich 

dostatečného zabezpečení proti praní špinavých peněz. Kontrolní činnost je prováděna 

v součinnosti s ČNB a FAÚ zde vystupuje jako dozorový a správní orgán při kontrole 

                                                           
69

 Jedná se o kauzu nestandardních toků finančních prostředků plynoucích z úvěrů poskytnutých 

spořitelním druţstvem, během níţ byly zajištěny prostředky ve výši 1,7 mld. Kč.  
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systému vnitřních zásad dané finanční instituce. Kontrola můţe být prováděna dvěma 

způsoby, buď korespondenčně, nebo na místě. Nedostatky zjištěné během kontrol 

mohou být jednak věcné, spočívající v nedostatečné nebo zcela absentující identifikaci 

klienta, v neuspokojivém proškolení zaměstnanců či v chybném uchovávání dokumentů 

a dokladů. Procesní chyby nastávají zejména v nedostatečné připravenosti a nedodrţení 

lhůty dodání poţadovaných dokumentů ke kontrole. Finanční analytický útvar 

poskytuje povinným osobám metodickou pomoc při uplatňování systému vnitřních 

zásad. Jak vyplývá z vyjádření ředitele FAÚ ve sdělovacích prostředcích
70

, v současné 

době je kontrolní oddělení personálně poddimenzované, a proto je momentálním cílem 

útvaru toto oddělení posílit, aby mohl být následně zvýšen počet kontrol povinných 

osob, a to zejména těch nebankovních, jako jsou např. směnárny.  

Kromě kontroly nad finančními institucemi vykonává Finanční analytický útvar 

dohled nad dodrţováním mezinárodních sankcí.
71

 V roce 2013 to byla zejména 

omezující opatření proti Íránu, KLDR, Sýrii, ale např. i proti Bělorusku. V jednotlivých 

sankčních reţimech je FAÚ oprávněn rozhodovat i o případných výjimkách, pokud 

takovou výjimku připouští příslušný předpis EU nebo rezoluce Rady bezpečnosti.  

Mezinárodní a právní oddělení se vedle účasti na legislativní činnosti věnuje téţ 

výměně informací s příslušnými zahraničními orgány a institucemi Evropské unie či 

s některými mezinárodními organizacemi (viz graf č. 5).  

Graf č. 5: Mezinárodní spolupráce FAÚ 

 

Zdroj: Výroční zpráva 2013, FAÚ 
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 Např. televizní pořad České televize Otázky Václava Moravce s datem 30. března 2014. 
71

 Na základě zákona č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí. 
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Od roku 1996 je Finanční analytický útvar součástí Egmontské skupiny, přičemţ 

stálé delegáty má ČR v operativní pracovní skupině (zajišťuje operativní kooperaci při 

mezinárodní výměně informací) a ve skupině pro IT (řeší oblast softwaru a 

elektronického propojení mezi jednotkami). 

Oddělení sběru a zpracování dat jakoţto oddělení podpůrné a servisní pro celý útvar 

je odpovědné za ukládání a ochranu dat, se kterými všechna ostatní oddělení při své 

činnosti nakládají.  

Co se aktuálního vývoje týče, musíme zmínit sílící snahu o zvýšení veřejné kontroly 

Finančního analytického útvaru a o jeho vymanění ze sféry Ministerstva financí ČR. 

Opakovaně vyvstává otázka, zda ředitel útvaru nemá být místo ministrem financí 

jmenován celou vládou. Přímo v programovém prohlášení současné vlády nalezneme 

pasáţ, ve které si vláda klade za cíl zajištění apolitičnosti, nezávislosti a vyšší 

výkonnosti FAÚ MFČR, jehoţ odpovědnosti a kompetence musí být spojeny 

s garantovanou apolitičností, vyšší analytickou i exekutivní výkonností.
72

  

 4.2. Policie České republiky 

V rámci policie registrujeme na poli legalizace výnosů z trestné činnosti dva zásadní 

útvary. Jedná se o Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální 

policie a vyšetřování (ÚOKFK SKPV) a Útvar pro odhalování organizovaného zločinu 

služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOOZ SKPV).  

Útvar odhalování korupce a finanční kriminality byl zřízen roku 2003 nařízením 

Ministerstva vnitra č. 71/2001, kterým se stanoví organizace Policie České republiky. 

Hlavní náplní útvaru je odhalování a vyšetřování korupce, závaţné hospodářské 

finanční a trestné činnosti včetně trestné činnosti na úseku daní a praní špinavých peněz. 

Během svého šetření zpracovává analýzy, vyhodnocuje bezpečnostní situace a následně 

zajišťuje co největší objem výnosů ze závaţné trestné činnosti.  

Útvar se dělí do sedmi základních odborů, zaměřených na konkrétní trestné činnosti 

(např. Odbor korupce a ochrany zájmů EU, Odbor výnosů a praní peněz, Odbor závaţné 

hospodářské trestné činnosti). Jak vyplývá z údajů grafu č. 5, v roce 2013 tvořila 

legalizace výnosů z trestné činnosti 7 % z celkového nápadu trestné činnosti ÚOKFK. 

                                                           
72

 Vláda ČR, Programové prohlášení vlády České republiky, bod 11.3. 
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Zajištěné hodnoty u tohoto trestného činu dosáhly celkové výše 942 milionů Kč 

z hlediska celé policie, přičemţ přímo u ÚOKFK tato výše činí 789 milionů korun. 

 

Graf č. 6: Zajištěné hodnoty ÚOKFK u trestného činu legalizace výnosů z trestné 

činnosti v letech 2011-2013    

 

 

Zdroj: Vyhodnocení činnosti ÚOKFK za rok 2013
73

 

 

Graf č. 7: Struktura nápadů trestné činnosti u ÚOKFK v roce 2013    

   

Zdroj: Vyhodnocení činnosti ÚOKFK za rok 2013
74
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 Útvar odhalování korupce a finanční kriminality sluţby kriminální policie a vyšetřování. Vyhodnocení 

činnosti za rok 2013. 
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Útvar pro odhalování organizovaného zločinu vznikl v lednu 1995 jako útvar 

zabývající se tvorbou koncepčních materiálů a konkrétních návrhů opatření, které 

povedou ke zvýšení efektivity boje s organizovaným zločinem. Útvar funguje na 

celorepublikovém principu a při své práci úzce spolupracuje s dalšími institucemi. 

Útvar má sedm odborů, které se věnují jednotlivým druhům organizovaného zločinu 

(např. Odbor nelegálních obchodů, Odbor terorismu a extremismu, Odbor padělání). 

Jakékoliv poznatky týkající se praní peněz jsou předávány Útvaru pro odhalování 

korupce a finanční kriminality, který s nimi dále nakládá. Oba útvary spolu velmi úzce 

spolupracují, jak to ostatně bylo názorně vidět při poslední velké akci, která se týkala 

zatčení praţského podnikatele Ivo Rittiga v únoru tohoto roku.
75

 

Z hlediska aktuálního dění můţeme zmínit meziresortní dohodu ministerstva financí 

a ministerstva vnitra, na jejímţ základě došlo v červnu 2014 ke zřízení tzv. daňové 

Kobry spadající pod ÚOKFK.
76

 Jedná se o speciální skupinu pro boj proti velkým 

daňovým únikům a daňové kriminalitě. Do týmu Kobry patří odborníci z řad policie, 

celní, daňové i finanční správy. Členové Kobry se zabývají identifikací, odhalováním a 

potíráním vybraných daňových úniků jak po stránce daňové, tak po stránce trestní. 

Společným řešením případů se zajistí dokonalý přístup k informacím a důkazním 

prostředkům, které budou v rámci řízení vyuţitelné pro všechny zúčastněné strany. 

Tým, ve kterém působí rovněţ analytici, metodik v oboru daňové problematiky a 

specialista na zajišťování výnosů z trestné činnosti, bude v budoucnu ještě posílen. 

 4.3. Česká národní banka 

Česká národní banka jako centrální banka státu vykonává dohled nad finančním 

trhem. Je povinna provádět dohled nad finančními institucemi, zejména bankami, a to i 

v rovině plnění jejich zákonných povinností jakoţto povinných osob v boji proti praní 

peněz. Mimo to je také aktivní v oblasti vzdělávání svých zaměstnanců a zaměstnanců 

jiných finančních institucí s ohledem na jejich odpovědnost a pravomoc v oblasti boje 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Významně spolupracuje s Finančním 

analytickým útvarem v rámci jeho kontrolní činnosti.  

                                                                                                                                                                          
74

 Tamtéţ. 
75

 Více informací: Novinky.cz, Policie zatkla lobbistu Rittiga a obvinila ho z praní špinavých peněz. 
76

 Ministerstvo financí, Daňová „Kobra“ startuje. 
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V souvislosti s výkonem činnosti ČNB při uplatňování opatření proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti lze zmínit zejména vyhlášku ČNB 281/2008 Sb. ze dne 1. 

srpna 2008, o některých poţadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních 

opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění 

vyhlášky 129/2014 Sb. Tato vyhláška s odvoláním na § 56 AML zákona upravuje 

poţadavky na postup provádění kontroly klienta a stanovování rozsahu jeho kontroly 

dle individuálního rizika v závislosti na typu obchodního vztahu, produktu nebo 

obchodu. Zároveň se soustředí na úpravu metod a postupů pro posuzování rizik, řízení 

rizik, vnitřní kontrolu v rámci systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření 

osobami uvedenými v § 2 vyhlášky, vůči nimţ vykonává ČNB dohled. 

Vedle toho ČNB vydává rovněţ tzv. úřední sdělení. Např. se jedná o sdělení ze dne 

26. května 2009 k některým poţadavkům na systém vnitřních zásad, postupů a 

kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 

které bylo vydáno k výše popsané vyhlášce ČNB.  

V současné době se ČNB podílí na vzniku Centrálního registru bankovních účtů, 

který připravuje Bankovní asociace. Centrální registr účtů má za cíl usnadnit a zrychlit 

činnost policie. Pokud chtějí v současné době policisté zjistit majitele bankovního účtu, 

musí oslovit všechny finanční instituce na trhu (téměř 80 subjektů). Dotaz navíc musí 

povolit státní zástupce a jeho vyřízení trvá měsíc i déle. Díky centrálnímu registru účtů 

bude  policie moci oslovit jedním dotazem všechny finanční instituce najednou a 

vyřízení bude trvat pouze 24 hodin. Dle nastavených parametrů, bude registr přehledem 

informací o tom, kde má která osoba účet, ale nebude obsahovat údaje o pohybech na 

účtu, ani o jeho zůstatcích.
77

  

 

Je zřejmé, ţe kromě výše uvedených institucí se na boji proti praní špinavých peněz 

podílí i další orgány a sloţky, jako např. státní zastupitelství či soudy. Ovšem tři výše 

probrané instituce tvoří jistou páteř celého systému, na jejímţ fungování zejména záleţí, 

zda boj proti praní špinavých peněz bude úspěšným, či nikoliv. 
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 Ministerstvo vnitra, První krok na cestě ke zřízení centrálního registru účtů. 
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5. Opatření bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

     Po úvodní teoretické kapitole, právním zasazení problematiky a analýze orgánů 

zabývajících se bojem proti praní špinavých peněz se nyní dostáváme k praktičtěji 

pojaté kapitole, snaţící se zachytit, jak boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

probíhá v praxi a na svém počátku, tedy u bank a dalších finančních institucí, jakoţto 

povinných osob dle AML zákona. 

     V současné době jiţ není pochyb o tom, ţe ţádná banka ani finanční ústav není přes 

veškerá moţná opatření zcela odolný proti moţnému zneuţití v případech týkajících se 

právě legalizace výnosů z trestné činnosti. Z procentuálního vyjádření vyplývá, ţe aţ 90 

% z celkového mnoţství nahlášených podezřelých transakcí se týká právě bank. 

Bankovní instituce jsou tak na jedné straně vystaveny tlaku směrem ke spokojenosti 

svých klientů, tlaku konkurence i velkému mnoţství dennodenně prováděných 

finančních operací, a na straně druhé vnitřním kontrolním mechanismům a 

administrativním opatřením snaţícím se moţnému zneuţití zabránit. Ve své podstatě má 

vliv praní špinavých peněz prostřednictvím finančních institucí nepřímé dopady nejen 

na banky samotné, jejich důvěryhodnost a bezpečnost, ale téţ na celý bankovní systém. 

     Banky jsou tak nuceny stále zlepšovat a zdokonalovat své proti-legalizační kroky. 

Jednotlivá praktická opatření, která musí banky dodrţovat, aby jednaly v souladu 

s AML zákonem a další příslušnou legislativou, si probereme v této kapitole. Opatření 

si rozdělíme do dvou skupin, a to na opatření preventivní, do kterých spadá systém 

vnitřních zásad, politika „poznej svého klienta“ a pravidla přijatelnosti klienta. Druhou 

skupinu tvoří opatření aplikovaná u jednotlivých podezřelých klientů či obchodů. 

5.1. Preventivní opatření bank proti praní špinavých peněz 

   Jak jiţ bylo výše naznačeno, jsou banky jedním z nejvíce ohroţených a zneuţívaných 

subjektů při snahách o praní špinavých peněz. Z těchto důvodů je více jak nutné, aby 

byly tyto bankovní a finanční instituce schopné adekvátně a zejména včas reagovat na 

moţné pokusy o zneuţití.  

     Obdobně jako i v jiných oblastech lidské činnosti je primárním krokem moţných 

ochranných opatření prevence - tedy zejména preventivní opatření, která musí banky dle 

zákona AML povinně vytvářet. Daná opatření mají jasný záměr. Jednak jsou cílena na 
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klienty i samotné zaměstnance bank s ohledem na moţné porušení a zneuţití zákonů a 

taktéţ se snaţí odhalovat moţné pokusy legalizace jiţ ve svém zárodku. 

     Prevence bank a finančních institucí stojí zejména na: 

a) komplexních interních postupech, které jsou zaměřeny na eliminaci všech forem 

legalizace výnosů z trestné činnosti, 

b) systému analýz informací o klientech a jimi prováděných převodech finančních 

prostředků včetně dalších obchodů, společně se sdílením těchto informací všemi 

zainteresovanými útvary banky.
78

 

     Je vhodné uvést, ţe efektivita a úspěšný výsledek všech výše uvedených opatření 

stojí ve svém důsledku na odborně proškoleném a schopném personálu finanční 

instituce.  

5.1.1. Systém vnitřních zásad 

     Dle ustanovení § 21 odst. 2 AML zákona, je kaţdá banka povinna písemně 

vypracovat vlastní „systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění 

povinností stanovených tímto zákonem“ (dále jen „systém vnitřních zásad“), jakoţto i 

interní metodickou normu včetně instruktáţního manuálu k provádění všech povinností 

povinných osob. Takový systém, ve většině případů vypracovaný oddělením 

Compliance, představuje souhrn interních směrnic, postupů a jiných nástrojů (formuláře 

atd.). Ty stanovují konkrétní a přesné postupy zaměstnanců v souladu se zákonem proti 

praní špinavých peněz. Celý dokument systému vnitřních zásad je povinná osoba 

povinna doručit do 60 dní ode dne, kdy se stala povinnou osobou Ministerstvu financí 

nebo České národní bance (v závislosti na druhu finančního ústavu). Oznámení o 

změnách v systému vnitřních zásad je povinna doručit do 30 dnů ode dne jejich přijetí.
79

 

Vedle AML zákona stanovuje náleţitosti systému vnitřních zásad téţ vyhláška 

České národní banky č. 281/2008 Sb., o některých poţadavcích na systém vnitřních 

zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu, ve znění vyhlášky 129/2014. Zejména se jedná o tyto konkrétní 

součásti vyhlášky: demonstrativní výčet znaků potenciálně podezřelých obchodů, 

způsob identifikace klienta, postup při provádění kontroly klienta, metody a postupy pro 
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posuzování rizik, řízení rizik a vnitřní kontrolu, postupy pro uchovávání a sdílení 

informací o klientech, postup banky a jejích jednotlivých pracovníků při zjištění 

podezřelého obchodu, technická a personální opatření, která zajistí provedení odkladu 

splnění příkazu klienta.
80

  

V rámci vnitřní kontrolní činnosti je banka povinna nejméně jednou v roce 

vypracovat tzv. hodnotící zprávu, která sumarizuje zejména, zdali: 

 postupy a opatření jsou dostatečně účinné, a zda 

 v systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření byly v uplynulém 

období zjištěny nedostatky, a jaká rizika z toho mohou pro instituci plynout.
81

 

Součástí hodnotící zprávy jsou také statistické údaje o oznámeních o podezřelých 

obchodech za uplynulé období a v případě zjištění nedostatků téţ návrh na jejich 

odstranění. 

5.1.2. Zásada „poznej svého klienta“ 

     Zásada vycházející z bankovních interních pokynů a taktéţ ze systému vnitřních 

zásad, která se ve své praktické rovině zaměřuje na důkladnou analýzu a odhad rizika 

konkrétního klienta bývá ve světě boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti známa 

jako zásada „poznej svého klienta“, anglicky „know your customer“, která tak  

představuje další významný preventivních nástroj.  

V rámci dané zásady jsou nejčastěji prověřováni: 

 potenciální klienti z hlediska toho, zda se nejedná o osoby, vůči nimţ jsou 

uplatňována sankční opatření, 

 stávající klienti a další osoby s nimi spojené z hlediska jejich skutečné identity, 

nezbytných identifikačních údajů, udání zdroje jejich peněţních prostředků 

nebo majetku a další informace o účelu a zamýšlené povaze obchodu, 

 politicky exponované osoby, na které je kladen zvýšený dohled, 

 skuteční majitelé podnikatelských právnických osob a příjemci výnosů a 

rozdělování prostředků neziskových organizací.
82
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     Ekvivalent této zásady lze shrnout téţ pod anglickou zkratku SMART - specifické 

(Specific), měřitelné (Measurable), dosaţitelné (Achievable), realistické (Realistic) a 

časově ohraničitelné (Timebound).
83

  

5.1.3. Pravidla přijatelnosti klienta 

     Moţné rizikové faktory opírající se o vyhlášku České národní banky č. 281/2008, o 

některých poţadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky 

219/2014, jsou výchozím hlediskem přijatelnosti konkrétního klienta. Bankovní 

instituce provádí dle daných pravidel kategorizaci klientů do 4 skupin: 

1. Nepřijatelný - pokud je klient zařazen do této skupiny, nebude s ním uzavřen 

ţádný obchodní vztah nebo s ním bude jiţ současný vztah ukončen. V těchto případech 

se jedná o nejvyšší kategorii, kdy se jedná např. o klienta odmítajícího svoji identifikaci 

a předání dalších moţných základních údajů či klienta, který figuruje na seznamu 

sankcionovaných subjektů vedených mezinárodními organizacemi. 

2. Vyšší riziko znamená potřebu zvýšené pozornosti, která však nebrání 

moţnému smluvnímu vztahu. V těchto případech jde zejména např. o neziskové 

organizace, společnosti se sídlem v zemích, které se nepodílejí na boji proti praní 

špinavých peněz nebo téţ o politicky exponované osoby.  

3. Klienti, u nichţ si jejich běţné bankovní operace nevyţadují zvýšené 

opatrnosti či pozornosti a kteří nevykazují další moţné podezřelé atributy, jsou zařazeny 

do kategorie – normální riziko. 

4. Zvláštní kategorií je klient s nízkým rizikem, který se pohybuje ve spektru 

normálního nebo vyššího rizika. Z pohledu banky není ţádný zvláštní důvod pro bliţší 

kontrolu takového klienta. Pouze je monitorován z hlediska případného provádění 

neobvyklých obchodních operací.   
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 5.2. Postupy bank v boji proti praní špinavých peněz podle AML   

        zákona 

     Jiţ několikrát zmiňovaný a citovaný AML zákon sehrává v rámci postupů bank a 

boje proti praní špinavých peněz velmi jasnou roli v podobě určujícího rozsahu úkolů a 

činností povinných osob při jakémkoliv podezřelém obchodu, ale téţ při samotné 

identifikaci klientů. Kaţdá z bank má tak moţnost jasně si definovat míru zásahu do 

práv klientů při stanovování moţných podezřelých transakcí i obchodu. Vše 

samozřejmě s prioritním ohledem na vlastní interní postupy a opatření a taktéţ 

s ohledem na základní poţadavky AML zákona.  

5.2.1. Identifikace a kontrola klienta 

     Primárním stavební prvek celého systému kontrolních mechanismů představuje 

identifikace a kontrola klienta. Jedná se o páteřní systém v podobě postupů a základních 

vodítek pro zajištění věrohodnosti daného klienta. 

 
Identifikace klienta 

     Informace představují pro banku v případě identifikace konkrétního klienta zcela 

zásadní a nezbytný prvek všech dalších navazujících kroků. Smyslem identifikace je na 

základě získaných informací rozkrýt moţné pozadí celého obchodu společně 

s odhalením skutečného záměru dané transakce i jejího následného vyuţití. Tedy jakési 

vysledování skutečného toku peněz. Poţadované identifikační údaje jsou přesně 

specifikovány v § 5 AML zákona.
84

  

 

Povinnost identifikace 

     Identifikace klientů je velmi jasně řízena zákonem AML  v § 7, dle kterého mají 

banky povinnost identifikovat klienta vstupujícího s ní do obchodního vztahu v hodnotě 

nejméně 1000 EUR. Původní znění zákona znalo povinnost identifikace aţ od hranice 
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hodnoty 15000 EUR, ovšem z důvodu omezení moţnosti rozdělování transakcí na malé 

částky za účelem utajení klienta, byla hranice sníţena na nynějších 1000 EUR.  

     Zákon zároveň bankám udává povinnost provádět identifikaci vţdy, pokud jde o: 

o podezřelý obchod 

o vznik obchodního vztahu 

o uzavření smlouvy o účtu, vkladu na vkladní kníţce nebo vkladním listu, o nájmu 

bezpečnostní schránky nebo o úschově, o ţivotním pojištění (můţe-li klient 

jednostranně hradit další pojistné nad sjednaný rámec)  

o nákup nebo přijetí kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty, pouţitého 

zboţí bez dokladu o jeho nabytí ke zprostředkování jejich prodeje anebo 

přijímání věcí do zástavy, nebo 

o výplatu zůstatku zrušeného vkladu z vkladní kníţky na doručitele. 

 

Provádění identifikace 

     Vlastní identifikace klienta je prováděna odpovědným pracovníkem banky a 

vyplněním tzv. – Identifikační karty klienta.
85

 Součástí této karty je i Poučení o 

zpracování osobních údajů.
86

 Samotná identifikace klienta fyzické osoby vychází 

z kontroly průkazu totoţnosti. V případě, ţe jde o klienta právnickou osobu, prokazuje 

se na základě dokladu jeho právní existence. Z hlediska identifikace se kontrolují běţné 

a základní údaje (pravost, podoba, exspirace dokladů atd.) včetně jejich zaznamenání 

(druh a číslo průkazu, stát jeho vydání, doba platnosti). Sporný bod zejména z pohledu 

ochrany osobních údajů představuje oprávnění banky pořizovat si kopie identifikačních 

dokladů, které je moţno pořizovat pouze na základě souhlasu klienta. Problém 

nesouhlasu řada bank i finančních institucí velmi diplomaticky řeší opsáním potřebných 

identifikačních údajů do Identifikační karty klienta. 

     Zákon výslovně vyţaduje, aby první identifikace klienta proběhla za fyzické 

přítomnosti identifikovaného. Při dalších obchodech s jiţ identifikovaným klientem, 

povinná osoba pouze ověří totoţnost klienta (např. pomocí elektronického klíče či 

podpisového vzoru), coţ můţe být provedeno i bez jeho fyzické přítomnosti. Zákon ale 
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rovněţ nabízí dvě moţnosti, jak provést prvotní identifikaci v případě, kdy se jí fyzická 

osoba osobně neúčastní: 

a) vzdálená identifikace, tj. identifikace provedená notářem, nebo v přenesené 

působnosti krajským úřadem, nebo obecním úřadem obce s rozšířenou 

působností – tato identifikace je moţná pouze v případě váţných důvodů a na 

základě ţádosti (ať uţ klienta samotného nebo povinné osoby), 

b) převzetí identifikace od jiné právnické osoby, kdy povinná osoba akceptuje 

předchozí provedení identifikace jinou úvěrovou nebo finanční institucí (včetně 

zahraniční) za podmínek stanovených v § 11 odst. 2 AML zákona. 

 

Kontrola klienta 

     Kontrolu klienta je povinná osoba dle AML zákona povinna provést v následujících 

případech: 

e) před uskutečněním jednotlivého obchodu v hodnotě 15000 EUR nebo 

vyšší, 

f) v případě obchodu, na který se vztahuje povinnost identifikace, 

g) obchodu s politicky exponovanou osobou, 

h) v době trvání obchodního vztahu. 

     Předmětem kontroly jako takové je v první řadě získání informací o účelu a 

zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu. Dále se jedná o zjišťování 

skutečného majitele v případě právnické osoby, získání informací potřebných pro 

provádění průběţného sledování obchodního vztahu a v neposlední řadě téţ 

přezkoumávání zdrojů peněţních prostředků. Smyslem a účelem výše prováděných 

kontrol je přezkoumat, zda odpovídají prováděné transakce daného klienty sděleným 

informacím bance. Kontrola klienta je prováděna v rozsahu potřebném pro posouzení 

moţného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti v závislosti na typu klienta, 

obchodního vztahu, produktu nebo obchodu.  

     Výchozím bodem kontroly je samotný kontakt s klientem a jeho součinnost. 

V případě nesplnění této základní podmínky nesmí vstoupit banka do smluvního vztahu 

s daným klientem. Součinnost klienta lze spatřovat ve vysvětlení původu finančních 

prostředků, poskytnutí podkladů či dalších potřebných relevantních dokumentů. 

 

 



53 

 

Neuskutečnění obchodu 

     Pro řadu případů, kdy je potřeba ze strany banky efektivní a rychlé intervence ve 

smyslu zamezení moţnému pokusu o legalizaci výnosů z trestné činnosti, napomáhá 

svými ustanoveními AML zákon řadou vhodných opatření. Institut neuskutečnění 

obchodu specifikovaný v § 15 AML zákona, je právě jedním z nich. Tento institut 

stanoví, ţe pokud je dána identifikační povinnost a klient odmítne identifikaci, 

neposkytne součinnost při kontrole, nebo z jiného důvodu nelze provést identifikaci 

nebo kontrolu klienta, anebo má-li odpovědná osoba provádějící identifikaci 

pochybnosti o pravdivosti informací, má banka právo odmítnout uskutečnění obchodu 

nebo uzavření obchodního vztahu. Banka můţe téţ odepřít provedení transakce 

v případech, kdy není doloţen původ pouţitého majetku. Toto ustanovení se týká 

zejména politicky exponovaných osob, u nichţ je potřeba zvýšené transparentnosti 

získaného majetku. 

5.2.2. Postup při podezřelém obchodu 

     Pojem podezřelý obchod je definován v § 6 AML zákona ve třech rovinách. Jednak 

jako obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci 

výnosů z trestné činnosti (nebo podezření, ţe v obchodu uţité prostředky jsou určeny 

k financování terorismu), anebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření 

nasvědčovat. Zákon podává demonstrativní výčet okolností, které lze za takovou 

podezřelou „jinou skutečnost“ povaţovat. Jedná se zejména o uskutečňování výběrů a 

převodů těsně po hotovostních vkladech, provedení nápadně více peněţních operací 

během krátké doby, velký počet zřízených účtů, či bezdůvodné převody majetku. 

Zároveň zákon určuje tři případy, ve kterých se o podezřelý obchod jedná vţdy, a to 

pokud: 

a) klientem či skutečným majitelem je osoba, vůči níţ ČR uplatňuje 

mezinárodní sankce, 

b) předmětem obchodu je zboţí nebo sluţby, vůči nimţ ČR uplatňuje 

mezinárodní sankce, 

c) klient se odmítá podrobit kontrole nebo odmítá uvést identifikační údaje 

osoby, za kterou jedná. 
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Vyhodnocování podezřelého obchodu 

     Jaké kroky musí banka v případě zjištění konkrétního nesouladu a rizikového faktoru 

učinit a co vše musí vyhodnotit, pokud se jedná o moţný podezřelý obchod? To jsou 

otázky, kterými se banka musí zabývat vţdy, kdyţ je zjištěno moţné nebezpečí u 

klientů s vyšším rizikem nebo u nepřijatelných klientů. V těchto případech přichází na 

řadu vypracování hlášení o podezřelé osobě obsahující jednak údaje o obchodu i 

konkrétním klientovi, s cílem potvrzení původní domněnky podezřelého obchodu.  

 

Oznámení podezřelého obchodu  

     V případech potvrzení daného podezření musí dojít ze strany odpovědného 

pracovníka banky k okamţitému informování a předání všech potřebných informací 

přímému nadřízenému pracovníkovi, potaţmo předání příslušnému oddělení. Ve většině 

případů sehrává tuto roli v bance oddělení Compliance. Na základě předešlých 

informací je vyhotoveno oznámení o podezřelém obchodu (OPO), které se zasílá 

Finančně analytickému útvaru. K plnění oznamovací povinnosti určí povinná osoba 

konkrétního zaměstnance tzv. kontaktní osobu, o jejímţ určení musí být Finanční 

analytický útvar informován.
87

  

      Oznámení je, vyjma jeho provedení přímo ústně do protokolu, taktéţ moţno učinit 

písemně (doporučeným dopisem či elektronicky pomocí speciální aplikace MoneyWeb 

nebo MoneyWeb Lite
88

). V případě písemného oznámení musí navíc splňovat potřebné 

náleţitosti, kterými jsou především identifikační údaje oznamovatele, dále identifikační 

údaje toho, koho se oznámení týká, popis předmětu a podstatných okolností (např. 

důvod transakce, popis platebních prostředků, okolnost platby, časové údaje, čísla účtů, 

ze kterých a na které mají být finanční prostředky převedeny, identifikace majitelů účtů 

i jejich disponentů, měna, čím je obchod podezřelý, chování účastníka i jeho doprovodu 

atd.), informace o provedení či odloţení obchodu, kontaktní informace. 

     Samozřejmostí výše uvedeného oznámení je časové hledisko. Kaţdý podezřelý 

obchod musí být bez prodlení (s ohledem na případný zásah státních orgánů) a 

nejpozději do 5-ti kalendářních dní ode dne jeho zjištění oznámen Ministerstvu financí, 

respektive Finančnímu analytickému útvaru.
89
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 Zákon č. 253/2008 Sb., § 22. 
88

 Ministerstvo financí, Oznámení podezřelého obchodu. 
89

 Zákon č. 253/2008 Sb., § 18 odst. 1. 
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Odklad splnění příkazu klienta 

 

     Banka má téţ v případech souvisejících s rozpoznáním a ohlášením podezřelého 

obchodu právo odkladu splnění příkazu klienta, a to v případě, ţe hrozí nebezpečí, ţe 

bezodkladným splněním příkazu by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíţeno zajištění 

výnosu z trestné činnosti. Odklad můţe být proveden aţ na dobu 24 hodin od podání 

oznámení o podezřelém obchodu. V situacích, kdy není dvaačtyřicetihodinová lhůta na 

prošetření podezřelé transakce dostačující, je moţné ji ze strany ministerstva prodlouţit. 

(odklad je podmíněn vyrozuměním Finančně analytického útvaru). Celková doba 

odkladu však nesmí být delší neţ 72 hodin od přijetí oznámení.
90

 

     Lhůty spojené s tímto odkladem jsou dále zohledněny i v dalším postupu. Poté, kdy 

shledá ministerstvo oznámení jako odůvodněné, podává trestní oznámení a neprodleně 

téţ informuje banku (příkaz klienta je proveden po uplynutí 3 kalendářních dnů ode dne 

podání trestního oznámení).  

5.2.3. Další povinnosti povinných osob 

     Jednou z důleţitých povinností je uchovávání informací, mající své logické 

opodstatnění. Uchování těchto citlivých dat vychází jak z AML zákona, tak z dalších 

ustanovení zákona o bankách. Jde převáţně o případy uchování materiálů pro případné 

budoucí odhalení nelegálních transakcí při legalizaci výnosů z trestné činnosti.   

     AML zákon této problematice věnuje celou Hlavu II, podle které je banka povinna 

uschovat všechny identifikační údaje zjištěné při identifikaci a kontrole klienta po dobu 

deseti let od ukončení obchodního vztahu s klientem. Údaje a doklady o obchodech 

spojených s povinností identifikace uchovává nejméně 10 let po uskutečnění obchodu 

nebo ukončení obchodního vztahu. Informace týkající se klientských finančních 

transakcí najdou své opodstatnění téţ v oblasti účetnictví, kdy jsou poţadovány ze 

strany ČNB, a to po dobu 10-ti let, která je uloţena bankám pro jejich ukládání.
91

  

     Další ze zákonem stanovených povinností povinných osob je zajištění školení svých 

zaměstnanců. Všichni zaměstnanci, kteří se mohou při své pracovní činnosti setkat 

s podezřelými obchody, jsou povinně nejméně jednou za 12 kalendářních měsíců 

                                                           
90

 Zákon č. 253/2008 Sb., § 20, odst. 1-3. 
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 Tamtéţ, § 16. 
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proškolováni v typologii a znacích podezřelých obchodů a v postupech následujících při 

zjištění podezřelého obchodu. O účasti a obsahu školení vede povinná osoba evidenci.
92

 

 Z hlediska zákonných povinností nemůţeme pominout ani informační povinnost, 

která přichází na řadu v případě ţádosti ministerstva. Povinná osoba pak musí sdělit 

údaje o obchodech souvisejících s povinností identifikace nebo ohledně nichţ 

ministerstvo provádí šetření. Zároveň musí povinná osoba předloţit doklady o těchto 

obchodech nebo k nim umoţnit přístup a poskytnout informace o osobách, které se 

jakýmkoliv způsobem účastnily takových obchodů. 

 Na závěr musíme zdůraznit povinnost mlčenlivosti, která se vztahuje kromě 

povinné osoby a příslušné zaměstnance rovněţ na pracovníky ministerstva a jiných 

dozorčích úřadů.
93

 Mlčenlivost musí být zachována o skutečnostech, týkajících se 

oznámení a šetření podezřelého obchodu, úkonů ministerstva nebo plnění informační 

povinnosti. O těchto záleţitostech je navíc dle dikce zákona povinen zachovávat 

mlčenlivost kaţdý, kdo se o nich dozví.   
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6. Dopad právní úpravy na právní praxi 

     V této závěrečné kapitole bych se ráda zabývala dopadem platné právní úpravy 

legalizace výnosů z trestné činnosti na právní praxi. Analýza bude provedena z pohledu 

samostatně výdělečně činných právníků (zejména advokátů) jakoţto povinných osob dle 

AML předpisů. Především nás zajímá otázka toho, jak AML zákon dopadá na výkon 

jejich právní praxe a jakým způsobem můţe narušovat zákonem stanovené povinnosti 

vůči klientovi, obzvláště, co se týče povinnosti mlčenlivosti. 

     Základní evropská AML směrnice (2005/60/ES), která byla transponována AML 

zákonem, ve svém článku 2 udává výčet osob a institucí, na které se její úprava 

vztahuje. Kromě obligátních úvěrových a finančních institucí výslovně zmiňuje pod 

písm. b) notáře a jiné samostatně výdělečně činné právníky, kteří do jejího reţimu 

spadají v případě účasti na jakékoliv finanční transakci nebo transakci s nemovitostmi, 

nebo napomáhání při plánování nebo provádění transakcí pro svého klienta, které se 

týkají: 

a. nákupu nebo prodeje nemovitého majetku nebo podnikatelských subjektů, 

b. správy peněz, cenných papírů nebo jiných aktiv klienta, 

c. otevírání nebo správy bankovních nebo spořicích účtů nebo účtů cenných papírů, 

d. organizování příspěvků potřebných k vytvoření, provozování nebo řízení 

společnosti, 

e. vytváření, provozování nebo řízení svěřenectví, společností nebo podobných 

útvarů společností. 

     Zároveň tato směrnice upřesňuje, ţe notáři a jiní samostatně výdělečně činní právníci 

podléhají jejím ustanovením, pokud se účastní finančních nebo podnikových transakcí, 

včetně poskytování daňového poradenství, kde je největší riziko, ţe sluţeb těchto 

právníků můţe být zneuţito za účelem praní špinavých peněz nebo financování 

terorismu.
94

  

     Co se advokátů týče, směrnice uznává, ţe by nebylo vhodné ukládat jim povinnost 

ohlašovat podezření v těch případech, pokud zjišťují právní postavení klienta nebo jej 

zastupují v soudním řízení. „Musí existovat výjimky z povinnosti ohlašovat informace 

získané před soudním řízením, během něj či po něm, nebo v průběhu zjišťování právního 

                                                           
94 

 Evropská unie. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES o předcházení zneužití 

finančního systému k praní peněz a financování terorismu, bod odůvodnění č. 19.  
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postavení klienta.“
95

 Na právní profesní tajemství se ale nelze odvolávat v těchto 

případech: 

1. právní poradce se sám účastní praní peněz; 

2. právní poradenství je poskytováno za účelem praní peněz; 

3. právník si je vědom toho, ţe klient vyhledal právní poradenství za účelem 

praní peněz. 

     Článek 23 AML směrnice dává členským státům moţnost dvou výjimek z úpravy. 

V odst. 2 se jedná o výjimku z povinnosti podávat oznámení o podezřelých transakcích, 

pokud jde o „informace, které příslušníci právních profesí obdrží od svého klienta nebo 

které o klientovi získají během zjišťování jeho právního postavení, během jeho obhajoby 

nebo zastupování v soudním řízení nebo v souvislosti s takovým řízením.“
96

 Odst. 1 

daného ustanovení navíc umoţňuje určit příslušný orgán stavovské samosprávy 

příslušné profese, jemuţ by měla být předkládána oznámení o podezřelých transakcích 

v prvním stupni. 

     Článek 42 příslušné AML směrnice zaúkoloval Evropskou komisi k předloţení 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění této směrnice, včetně zvláštního 

přezkumu zacházení s advokáty a jinými samostatně výdělečně činnými právníky. 

V této zprávě z roku 2012 se uvádí, ţe všechny členské státy vyuţily moţnosti 

začlenění výjimky dle čl. 23 odst. 2 AML směrnice do svých vnitrostátních právních 

předpisů. Bohuţel ale jiţ v této souvislosti nedošlo k bliţšímu popisu toho, kdy je 

důleţitější podat oznámení neţ zachovat důvěrnost informací o klientovi. To se stalo 

zdrojem znepokojení mezi právníky, kteří se obávají, ţe plněním povinnosti ukládané 

směrnicí porušují povinnost advokáta zachovávat profesní tajemství a základní právo na 

spravedlivý proces a řádnou obhajobu.  

     K této otázce vydal Soudní dvůr rozhodnutí
97

, podle kterého lze mít za to, ţe 

povinnosti v oblasti boje proti praní peněz, jeţ jsou právníkům ukládány, neporušují 

právo na spravedlivý proces (zaručené článkem 47 Listiny základních práv EU a 

článkem 6 Evropské úmluvy o lidských právech). Povinnosti stanovené ve směrnici se 

vztahují na právníky, pouze pokud jde o činnosti, které se zpravidla ze své podstaty 
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 Tamtéţ, bod odůvodnění č. 20.  
96

 Tamtéţ, článek 23 odst 2.   
97

 Soudní dvůr, Rozsudek ze dne 26. června 2007 ve věci Ordre des barreaux francophones et 

germanophone a další proti Conseil des Ministres. 
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odehrávají v kontextu, jenţ nemá ţádnou souvislost se soudním řízením, a spadají tudíţ 

mimo oblast působnosti práva na spravedlivý proces. Pakliţe se tyto vyjmenované 

činnosti týkají přímo obhajoby nebo zastupování klienta v soudním řízení nebo 

poradenství ohledně zahájení soudního řízení nebo vyhnutí se soudnímu řízení, je tento 

právník osvobozen od povinností podávat informace a spolupracovat podle čl. 23 

odst. 1 AML směrnice. Tímto je zaručeno právo klienta na spravedlivý proces. Právo na 

spravedlivý proces by dle závěru Soudního dvora mělo být chráněno ve všech 

příslušných situacích stanovením dostatečně podrobných a jasných vnitrostátních 

pravidel, jeţ by právníkům umoţňovala rozlišovat mezi situacemi, kdy se uplatní 

povinnost podat oznámení, a situacemi, kdy se tato povinnost neuplatní. Rozhodnutí 

soudu v této souvislosti odkazuje na připravovanou revizi AML směrnice.  

     Kromě výše uvedeného rozhodnutí Soudního dvora, můţeme odkázat rovněţ na 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) ze dne 6. prosince 

2012 ve věci Michaud vs. Francie, které konstatuje, ţe povinnost advokátů oznamovat 

podezření z praní špinavých peněz nepředstavuje nepřiměřený zásah do povinnosti 

mlčenlivosti.
98

 ESLP tak rozhodl zejména proto, ţe povinnost ohlásit podezření se týká 

pouze činností, které jsou vzdálené od úlohy advokátů obhajovat a které jsou podobné 

těm, které vykonávají jiné profese a které podléhají také této oznamovací povinnosti. 

Navíc se na advokáty oznamovací povinnost výslovně nevztahuje v případech, kdy je 

spojena se soudním řízením a v zásadě kdyţ poskytují právní rady. Povinnost 

oznamovat podezření se tak nedotýká podstaty výkonu advokátní činnosti, která je 

základem povinnosti mlčenlivosti.
99

 

     Zpráva o uplatňování AML směrnice dále konstatuje, ţe mnoţství oznámení o 

podezřelých transakcích ze strany některých nefinančních profesí, a advokátů zejména, 

je velmi nízké. Evropská komise se tímto stavem cítí znepokojena a dává najevo svou 

snahu počty oznámení z této cílové skupiny zvýšit. V této souvislosti opětovně 

připomíná určité zmatení právnické obce, která ţádá o vysvětlení, o jaké transakce, při 
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  V daném případě se jednalo o to, ţe Francie transponovala evropskou AML směrnici, coţ vedlo k 

zakotvení povinnosti advokátů oznamovat podezření z praní špinavých peněz ve vztahu k jejich klientům 

při poskytování právní pomoci. To některé z nich vedlo k podezření Francie z porušení čl. 8 Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv.  
99

  INDRUCHOVÁ, E., Povinnost advokátů oznamovat podezření z praní špinavých peněz nepředstavuje 

nepřiměřený zásah do povinnosti mlčenlivosti.  
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kterých se na ně vztahuje oznamovací povinnost, se konkrétně jedná.
100

 Komise 

naznačuje, ţe v této otázce má dojít k jedné z důleţitých změn v připravované nové 

AML směrnici.  

     Podle našeho AML zákona jsou advokáti povinni o praní špinavých peněz 

informovat Českou advokátní komoru, která oznámení přezkoumá z hlediska obsahu 

všech podstatných náleţitostí. Pokud je oznámení shledáno jako vyhovující, je bez 

zbytečného odkladu (nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne zjištění podezřelého 

obchodu) zasláno Finančnímu analytickému útvaru. Z kaţdoročního přehledu počtu 

advokáty zaslaných oznámení vyplývá, ţe se nejedná o institut příliš vyuţívaný, neboť 

za minulý rok Finanční analytický útvar obdrţel 10 podnětů (z celkových 2721).  

     Současný ředitel Finančního analytického útvaru Libor Kazda opakovaně upozorňuje 

na problém nastavení AML zákona. „Advokátní komora to dělá ze svého pohledu a my 

nemáme možnost to jakkoliv zkontrolovat. Když máme podezření, že to nefunguje, u 

povinných osob jako bank, můžeme do toho kontrolní činností nějak zasáhnout a zjistit, 

zda je zákon dodržován, či nikoliv.“
101

 Ředitel Kazda v této souvislosti zmiňuje potřebu 

legislativní změny, která by umoţnila analytikům zjistit, zda advokáti zákon neporušují.  

     V posledních letech se otevírá nejen otázka, zda advokáti a další příslušné právnické 

profese dostatečně dodrţují AML zákon a informují o podezřelých finančních 

transakcích svých klientů, ale rovněţ problematika podílu samotných advokátů na 

procesu praní špinavých peněz. Někteří advokáti byli obviněni z toho, ţe s praním 

špinavých peněz měli osobně napomáhat.
102

 

     Je tedy zřejmé, ţe se jedná o nelehkou problematiku. Na jedné straně bojujeme proti 

nelegální činnosti, kterou se snaţíme maximálně eliminovat zakotvením oznamovací 

povinnosti pro různé profesní skupiny, které se s takovou činností mohou setkat, ovšem 

na straně druhé je taková snaha vykupována ztrátou určitých svobod a znejistěním 

základních pilířů, na kterých dané profese stojí.  

     Důvěrnost vztahu mezi advokátem a jeho klientem představuje základ pro účinné 

poskytování právních sluţeb, ne-li přímo jeden ze znaků právního státu. Bylo by 
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  Evropská komise, Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice 

2005/60/ES o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu.  
101

 Lidovky.cz. Advokáti hlásí zlomek podezřelých transakcí. Kontrol se bát nemusí . 
102

 Stíháni jsou advokáti z kauzy lobbisty Ivo Rittiga za napomáhání při legalizaci výnosů z trestné 

činnosti v kauze jízdenek praţského Dopravního podniku a.s.. Protikorupčí policií je rovněţ stíhán 

obhájce podnikatele Tomáše Pitra v souvislosti s praním špinavých peněz ohledně pohonných hmot.  
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nešťastné, pokud by boj proti praní peněz měl současně znamenat omezení základního 

práva občana na poskytování právní pomoci. AML právní úprava představuje určitým 

způsobem kontroverzní prolomení povinnosti mlčenlivosti advokáta, coţ je hlasitě 

kritizováno evropskými advokátními organizacemi jako nepřípustné obětování důvěry 

klienta ve jménu veřejného zájmu. Bylo by ovšem velmi smutné a z dlouhodobého 

hlediska poměrně krátkozraké dát přednost bezpečí před svobodou, pokud můţeme na 

celý problém uplatnit určitou míru zjednodušení. 

   Princip důvěrného nakládání s informacemi je v obecném kontextu automaticky 

povaţován za prvořadý, jakoţto základní právo i povinnost kaţdého advokáta. 

Legalizace výnosů z trestné činnosti má bezesporu potenciál podkopat demokratické 

instituce a velmi negativně ovlivňovat národní ekonomiku. Nelze ale v zájmu odhalení 

této nelegální činnosti ohroţovat výkon společensky cenné sluţby spočívající v 

poskytování právního poradenství, tak aby klienti měli strach informovat advokáta o své 

činnosti. Princip důvěrného zacházení s informacemi je nezbytný pro zachování 

samotné podstaty vztahu mezi advokátem a klientem. Advokát se ve svém vztahu ke 

klientovi nachází v pozici poradce či obhájce, ale jistě ne v pozici kontrolora. Je 

nelogickým a přiznejme, ţe aţ hraničící s neetičností, pokud jsou občané právním 

řádem na jedné straně vyzýváni, aby advokátům sdělovali veškeré relevantní informace 

o svém případu, a advokáti na druhé straně nuceni k tomu, aby svěřené informace 

předávali státním úřadům. 

     Nelze se proto divit, ţe počet oznámení předaných Českou advokátní komorou 

Finančnímu analytickému útvaru není vysoký. Jednak se pro potenciální pachatele 

legalizace výnosů z trestné činnosti nabízejí mnohem jednodušší a méně riskantní 

způsoby, jak tak učinit, neţ prostřednictvím advokáta. Zároveň jsem toho názoru, ţe se 

skutečně nejedná o záleţitost, s níţ by se advokáti při své praxi tak často setkávali.  
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Závěr 

     Tímto předkládaná diplomová práce dospěla ke svému závěru, ve kterém nyní 

provedeme shrnutí práce a jejích nejdůleţitějších zjištění. 

     Nejprve jsme si v kapitole prvé definovali samotný pojem praní špinavých peněz, 

respektive legalizace výnosů z trestné činnosti a uvedli jeho historii jak v celosvětovém, 

tak i domácím kontextu. Můţeme shrnout, ţe mezi základní znaky praní špinavých 

peněz patří nelegální původ peněz, snaha utajit jejich pravého vlastníka, zamezit 

sledování toků a v neposlední řadě téţ bedlivá kontrola nad celým procesem.  

     Dále byly poměrně důkladně probrány fáze praní špinavých peněz, kdy celý proces 

začíná fází umístění peněz do legálního prostředí. Poté následuje zastření nelegálního 

původu peněz a vše vrcholí třetí fází v integraci finančních prostředků. Jak bylo vše 

vysvětleno a popsáno za uţití názorných grafů, kaţdá z fází je velmi důleţitá a 

neopomenutelná, přičemţ úspěšnost kaţdé z nich vychází z náleţitého provedení a 

ukončení etapy předchozí. 

     S jednotlivými fázemi velmi úzce souvisí metody legalizace výnosů z trestné 

činnosti, mezi které patří hlavně metoda utajování výnosů (včetně české speciality, 

tunelování), falešná totoţnost, vyuţití různých právních řádů s důrazem na daňové ráje, 

anonymní majetek a problematika akcií na majitele. Jak bylo předestřeno, změna právní 

úpravy v souvislosti s akciemi na majitele je bezesporu krokem správným směrem, ale 

jak bylo rovněţ ukázáno, skýtá nejedno slabé místo, které bude třeba do budoucna 

odstranit, pakliţe má být právní úprava v eliminaci praní špinavých peněz efektivní.  

     Z nových metod praní peněz současnosti byly probrány především předplacené 

platební karty a dárkové karty, virtuální praní peněz v internetových online hrách, 

virtuální měna Bitcoin a záleţitost svěřenských fondů. Svěřenské fondy jsou jedním 

z témat, které bude důleţité do budoucna sledovat, neboť stávající úprava otevírá dveře 

moţným finančním machinacím. Je smutnou skutečností, ţe aktuálně připravovaná 

novela občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. se změnou nastavení podmínek existence 

svěřenských fondů, alespoň prozatím, nepočítá.  

     Ve třetí kapitole byl předloţen obsah nejdůleţitějších zákonů a právních dokumentů 

týkajících se praní špinavých peněz, a to jak z hlediska české právní úpravy, tak rovněţ 

práva EU a mezinárodního práva obecně. Intervence státu a státních orgánů v oblasti 

právní úpravy boje proti praní špinavých peněz sehrává zásadní a nezastupitelnou 



63 

 

úlohu. Stejně jako v případě řady států EU, dochází i v rámci České republiky na poli 

boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti k více či méně úspěšným snahám zamezit 

praní peněz. Obdobná situace panuje i na úrovni mezinárodních organizací, kde je téţ 

moţné zaznamenat řadu opatření i činností zaměřených obzvláště na oblast právní 

úpravy a legislativy. AML směrnice i český AML zákon, který ji transponoval do 

našeho právního řádu, představují výchozí dokumenty celé právní úpravy, na které 

navazují zákony další. V českém prostředí se jedná o zákon o omezení plateb 

v hotovosti, vyhlášku ČNB o poţadavcích na systém vnitřních zásad, občanský a trestní 

zákoník, a poměrně nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Na půdě 

Evropské unie je v současné době schvalována nová AML směrnice, která slibuje 

nemálo novinek a jejíţ obsah bude muset být následně zohledněn ve všech příslušných 

zákonech členských států. 

     Můţeme s úspěšností tvrdit, ţe v posledních letech zaznamenáváme v oblasti boje 

proti praní špinavých peněz zvýšenou aktivitu. Děje se tak nejen díky procesu 

harmonizace poskytování finančních sluţeb v zemích Evropské unie, ale také díky 

celosvětové globalizaci poskytování těchto sluţeb, která s sebou přináší vyšší nároky na 

mezinárodní spolupráci jednotlivých zemí v prevenci a odhalování organizovaného 

zločinu. Organizacemi, které se tomuto tématu z globálního hlediska věnují, jsou 

především FATF, Moneyval, Egmontská skupina a v neposlední řadě téţ Světová banka 

a Mezinárodní měnový fond.  

     Z českých orgánů, které mají boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti tzv. 

v popisu práce, je to v první řadě Finanční analytický útvar, který nejenţe analyzuje 

došlá oznámení o podezřelých obchodech, ale také kontroluje finanční ústavy jakoţto 

povinné osoby, zda dodrţují všechny zákonné povinnosti z AML zákona vyplývající. 

Z dalších orgánů můţeme jmenovat dva speciální útvary z řad Policie ČR - Útvar 

odhalování korupce a finanční kriminality a Útvar pro odhalování organizovaného 

zločinu. Nesmíme opomenout ani roli ČNB jakoţto dohledového orgánu nad bankami, 

stanovující povinným osobám prostřednictvím vyhlášek poţadavky nad rámec AML 

zákona, zejména co se týče systému vnitřních zásad a kontrolních opatření.  

     Příslušná opatření bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti můţeme rozdělit na 

opatření preventivní a opatření pouţívaná při zjištění praní peněz. Mezi preventivní 

opatření patří zejména systém vnitřních zásad, politika „poznej svého klienta“ (v rámci 
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které dochází k prověření stávajících i potenciálních klientů, politicky exponovaných 

osob a skutečných majitelů finančních prostředků), a pravidla přijatelnosti klienta, která 

určují míru rizika pro kaţdého jednotlivého klienta. Na tomto místě můţeme 

konstatovat, ţe aplikovaná opatření jsou poměrně značně efektivní ve snaze eliminovat 

riziko praní peněz jiţ ve svém počátku, tedy při navázání prvního kontaktu s bankou. 

     Pakliţe banka odhalí nelegální finanční praktiku s podezřením na legalizaci výnosů 

z trestné činnosti, disponuje několika silnými nástroji. Jednak se jedná o identifikaci 

klienta, která je povinná především u transakcí nad 1000 EUR a u všech obchodů, které 

jsou jakkoliv podezřelé. Identifikace je prováděna prostřednictvím identifikační karty, 

s moţností vzdálené identifikace notářem či příslušným úřadem, či převzetím 

identifikace od jiné finanční instituce. Kontrola klienta jakoţto zesílený nástroj přicházíí 

na řadu u obchodů nad 15000 EUR, u obchodů s povinností identifikace, či u politicky 

exponovaných osob. Ve všech případech je vyţadována součinnost klienta, která 

pakliţe je odepřena, můţe mít za následek neuskutečnění obchodu. 

      Další úroveň při sílícím podezření bankovního úředníka představuje vyhodnocení 

podezřelého obchodu, které pakliţe je pozitivní, následuje jeho bezodkladné oznámení 

kontaktní osobou Ministerstvu financí, respektive Finančnímu analytickému útvaru. 

Banka v daný okamţik disponuje právem odkladu splnění příkazu klienta, a to na dobu 

24 hodin, která můţe být výjimečně prodlouţena na 72 hodin. Odklad splnění příkazu 

klienta představuje z právního hlediska skutečně silný prvek v boji proti praní 

špinavých peněz, který pokud by byl naduţíván v neopodstatněných případech, mohl by 

značně zkomplikovat finanční politiku postiţených klientů. Naštěstí ale praxe toto 

nepotvrzuje, coţ pouze potvrzuje premisu dobře proškolených zaměstnanců bank v této 

věci, coţ je ostatně jednou ze zákonných povinností finančního ústavu. 

     V poslední kapitole jsme se hlouběji zamysleli nad dopady AML právní úpravy na 

praxi právnických profesí, zejména advokátů. Budoucí scénář vývoje, který by 

naznačoval snahy vyčlenit advokáty ze sféry povinných osob AML předpisů je zřejmě 

v nedohlednu. Taková úvaha není aktuální rovněţ vzhledem ke skutečnosti, ţe za 10 let, 

kdy tato úprava existuje, se jiţ určitým způsobem ustálila a dosavadní judikatura na 

evropské úrovni opakovaně konstatuje slučitelnost této úpravy s povinností mlčenlivosti 

uloţené určitým právnickým profesím. Osobně ale neshledávám jako příliš ţádoucí 

současné snahy o pomyslné utaţení smyčky kolem advokacie a vymáhání na této 
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profesi větší angaţovanosti, co se mnoţství oznámení o podezřelých obchodech týče. 

Při vší dobré vůli dle mého názoru nelze advokacii s finančními institucemi příliš dobře 

srovnávat, co do rizikovosti a četnosti střetu s pokusem o praní špinavých peněz. Z toho 

vyvozuji, ţe je neudrţitelná snaha podrobit advokacii stejnému reţimu kontroly a 

dozoru analytiků Finančního analytického útvaru, kteří by u advokátů ověřovali, zda je 

zákon dodrţován. Jsem toho názoru, ţe v této věci není vhodné upřednostňovat hodnotu 

finanční bezpečnosti, před svobodou advokátní profese a před důvěrností vztahu mezi 

advokátem a jeho klientem. Je potřeba se nejen tázat, jaká je úspěšnost potírání praní 

špinavých peněz a hodnota zabavených finančních prostředků z nelegální činnosti, ale 

stejně důleţité, ne-li důleţitější, je mít stále na paměti, za jakou cenu je kýţených 

výsledků dosahováno a co pro ně muselo být učiněno a v nemálo případech i obětováno. 

To, co zde v zájmu posílení finanční bezpečnosti dáváme tzv. všanc, je 

z celospolečenského hlediska dle mého názoru vyšší hodnotou, jejímţ ohroţením 

riskujeme mnohé. 
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S E Z N A M    Z K R A T E K 

 

 

 

AML směrnice   Směrnice 2005/60/ES o předcházení zneuţití finančního  

    systému k praní peněz a financování terorismu  

AML zákon   Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti  

    legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování  

    terorismu 

ČNB    Česká národní banka 

ES     Evropské společenství  

ESD     Evropský soudní dvůr  

ESLP     Evropský soud pro lidská práva  

EU     Evropská unie  

FAÚ     Finanční analytický útvar  

FATF     Financial Action Task Force  

MONEYVAL   Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money  

    Laundering Measures and the Financing of Terrorism  

(Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní 

špinavých peněz a financování terorismu) 

OECD   Organisation for Economic Co-operation and 

   Development    

(Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) 

OPO     Oznámení podezřelého obchodu  

OSN     Organizace spojených národů  

UNODC   United Nations Office on Drugs and Crime 

(Úřad OSN pro drogy a kriminalitu)  
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R E S U M É 

 

 
The issue of money laundering from the perspective of Czech law and 

legal practice 

 

 
 

     This diploma thesis deals with the issue of money laundering. This is a worldwide 

phenomenon, whose main aim is to disguise the true origin of the funds derived from 

criminal activity. It has strong potential to disrupt the functioning of the national 

economies of individual states, and at the same time undermine confidence in the 

financial and banking system as a whole. Therefore the efforts of the states and 

international organizations in preventing money laundering are not surprising.  

     The first chapter is explaining the concept of money laundering with the most 

common semantic connotations including its legal definition. Then the thesis moves to 

the analysis of different stages and methods of money laundering with the focus on 

current trends as a virtual currency Bitcoin or trust funds. The third chapter is devoted 

to analysis of current legislation, both in the Czech Republic and also in the European 

Union and in the international arena in general. Chapter Four provides a comprehensive 

overview of the authorities responsible for combating money laundering as a Financial 

Analytical Unit, Czech National Bank or the Police of the Czech Republic. Following 

practical part is devoted to detail individual bank measures against money laundering. 

In this chapter I will try to capture how the fight against money laundering carried out 

in practice. In conclusion, I discuss an impact on assessment legislation on legal 

practice, particularly with regard to the inclusion of lawyers and notaries.  

     The aim of this diploma thesis is to evaluate the success in the fight against money 

laundering, both from the perspective of the current Czech legislation, the various state 

institutions and their cooperation, as well as banks, and they applied measures against 

money laundering. To this end, the analytical method used mainly based on existing 

legislation, namely the relevant laws, regulations and directives. Therefore, it seems 

quite important to mention that a given thesis is based on legislation in force on 24
th 

August 2014. 
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