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 Cílem práce diplomanta bylo podle jeho slov „podrobné seznámení se s 
problematikou praní špinavých peněz, důkladné zmapování celého procesu, všech jeho 
společných rysů, fází i konkrétních metod (včetně podrobnějšího popisu jednotlivých 
metod) k tomuto používaných při použití převážně komparativní a analytické metody, a 
dále shrnutí mezinárodní a české právní úpravy proti praní špinavých peněz.“ 
 

Diplomant nejprve vymezil vlastní pojem legalizace výnosů z trestné činnosti (dále 
také jen „praní špinavých peněz“) včetně historie vlastního pojmu a porovnání pojmů 
„praní špinavých peněz“ a „legalizace výnosů z trestné činnosti. Autor se v práci zabývá i 
souvislostmi praní špinavých peněz a financování terorismu. 

 
Další část práce pak autor na větším prostoru věnuje jak rozboru a popisu metod 

používaných při tzv. praní špinavých peněz, tak příslušné právní úpravě ve 
světovém, evropském i českém rozměru a to i z historické perspektivy. V závěrečné části 
práce autor rozebírá „institucionální zabezpečení týkající se problematiky boje proti praní 
špinavých peněz a jednotlivé vertikální roviny institucionálního zabezpečení“. Tuto část 
textu práce pak autor doplnil popisem institucí zabezpečujících eliminaci praktik tzv. praní 
špinavých peněz jak na mezinárodní, tak na národní úrovni. 

 
Problematika tzv. praní špinavých peněz je velmi široké téma, kde zákonodárce 

musí reagovat na proměnlivou realitu ekonomické kriminality. Z tohoto pohledu je podle 
mého názoru práce přínosná, neboť práce popisuje trendy při „praní špinavých peněz“ i 
poslední aktivity zákonodárce v této oblasti.  

  
 Zvolené téma diplomové práce je vzhledem ke značnému rozsahu tématu a 
nutnosti mezioborových znalostí nepochybně náročné na teoretické znalosti, protože 
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vyžaduje jak znalosti právního rámce, tak i znalosti ekonomické. Jako zdroje práce bylo 
použito jak národních monografií, tak i článků a zdrojů cizojazyčných. 
  

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

Práce podává strukturovaný a logický přehled problematiky legalizace výnosů 
z trestné činnosti a svým rozsahem – 67 stran psaného textu, práce splňuje formální 
požadavky na diplomovou práci. Autor podle mého názoru využil dostatečně i dostupnou 
literaturu, včetně zahraničních zdrojů.  
 
 Úprava, grafická část i tabulky jsou provedeny na nadstandardní úrovni, stejně 
jako je dobrá stylistická a jazyková úroveň diplomové práce. 

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

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

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