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Úvod 

Přestoţe pojem tzv. „praní špinavých peněz“ nepatří do kaţdodenního 

mediálního folklóru jako například korupce, je třeba říci, ţe praní špinavých peněz 

souvisí s jakoukoli nelegální činností, jejímţ účelem je zisk, a tedy vţdy, kdyţ slyšíme 

či čteme o korupci, obchodu s drogami nebo kradenými věcmi, padělatelství, 

manipulaci s účetnictvím apod., naráţíme vlastně také na problém praní špinavých 

peněz (ačkoli v poslední době je praní špinavých peněz častějším mediálním tématem 

v souvislosti s tzv. „kauzou Rittig“
1
). Tento pojem pochází z USA a jeho vznik je 

poměrně prozaický (historii vzniku pojmu se věnuji podrobněji dále). V době prohibice 

v USA ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století přidávala mafie prostředky ze 

svých nelegálních činností (prodej alkoholu, hazard…) do trţeb prádelen, ale i jiných 

drobných podniků, kde docházelo k velkému oběhu hotovosti, které ovládala. Tím tyto 

peníze získané nelegální činností „vyprala“ a mohla dále uţívat bez omezení. Český 

právní řád pojem praní špinavých peněz neuţívá, ale nahrazuje jej pojmem legalizace 

výnosů trestné činnosti
2
 (ke srovnání těchto dvou pojmů viz dále). 

Fenomén praní špinavých peněz je nebezpečný z více důvodů, ale důleţitá je 

hlavně jeho propojenost s nelegálními činnostmi zmíněná výše, potaţmo s 

organizovaným zločinem. Je třeba si uvědomit, ţe cílem téměř jakékoli nelegální 

činnosti je vytvářet zisk (tím je například úplatek v korupčním jednání). Největší zisk 

generují činnosti se značnou společenskou nebezpečností, jako je obchod s drogami, 

nelegální prodej zbrání, kuplířství a tak dále, kdy většina těchto činností je ovládána 

organizovaným zločinem. Aby mohl být zisk později co nejpohodlněji uţíván, často 

k rozvoji stávajících i nových nelegálních aktivit, dochází ke snaze dodatečně jej 

legalizovat. Je tedy v zájmu celé společnosti proti tomuto jevu bojovat a snaţit se, 

kromě jiného i přes nástroje proti praní špinavých peněz, odstřihnout organizovaný 

zločin od co největší části jeho prostředků. 

                                                
1Srov. např.: Prostudujte si, proč policie obvinila Iva Rittiga z praní špinavých peněz. [online]. [cit. 2014-

03-16]. Dostupné z WWW:< http:///www.lidovky.cz/prostudujte-si-proc-policie-obvinila-iva-rittiga-z-

prani-spinavych-penez-1lx-/zpravy-domov.aspx?c=A140217_183236_ln_domov_rak> nebo Rittiga, jeho 

advokáta a další dvě osoby zatkla policie. Obvinila je kvůli praţským jízdenkám. [online]. [cit. 2014-03-

16]. Dostupné z WWW:< http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-61700050-rittiga-jeho-advokata-a-dalsi-dve-

osoby-zatkla-policie-obvinila-je-kvuli-prazskym-jizdenkam>. 
2Srov. např. § 216 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
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Problém je aktuální i z jiného pohledu. Svět prochází finanční krizí, do značných 

finančních problémů se dostávají nejen různé obchodní společnosti, ale i celé státy. 

Dochází k bezprecedentním záchranám států různými půjčkami a jinými druhy pomoci. 

V této situaci je velkým problémem některých států, často označovaných jako „daňové 

ráje“, právě obvinění, ţe u nich dochází k praní špinavých peněz.
3
 To pak můţe hrát 

a zcela jistě i hraje značnou roli v ochotě světového společenství takovémuto státu, 

pokud se dostane do finančních problémů, pomoci. 

Dále jsou státy nuceny řešit vlastní ekonomické problémy. Častá je nutnost 

záchran bank, kterým musí státy finančně vypomáhat. Snadno si lze představit situaci, 

kdy vyjde dodatečně najevo, ţe v sanované bance kromě jiného docházelo k praní 

špinavých peněz ve velkém díky nepozornosti banky a tlaku na zisk.
4
 Sanace takovéto 

banky z peněz daňových poplatníků by zcela nevyhnutelně vyvolala velký odpor 

společnosti. 

Ze shrnutí výše zmíněného plyne, ţe daný problém není nebezpečný jen proto, 

ţe nelegální činnost, ze které peníze pocházejí, je často nebezpečná pro společnost, ale 

můţe dojít i k paradoxní situaci, kdy státy samy sanují peníze z nelegálních činností 

a tím pomáhají k jejich vyprání. 

Cílem mé práce je tedy 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 

pouţívaných při pouţití převáţně komparativní a analytické metody, a dále shrnutí 

mezinárodní a české právní úpravy proti praní špinavých peněz. Byl bych rád, kdyby po 

přečtení mé práce měl kaţdý člověk (tedy i člověk touto problematikou doposud zcela 

neobtíţený) zcela konkrétní představu o fenoménu praní špinavých peněz 

a o konkrétních procesech, nástrojích a metodách, jak k němu dochází. 

V první části mé diplomové práce se zabývám celkovým konceptem praní 

špinavých peněz, tedy historií a definicí vlastního pojmu, podrobněji zde porovnávám 

pojmy „praní špinavých peněz“ a „legalizace výnosů z trestné činnosti“, následně 

                                                
3 Srov. Kyperský ministr odmítá, ţe se v jeho zemi perou špinavé peníze. [online]. [cit. 2013-04-24]. 

Dostupné z WWW:< http://www.finance.cz/zpravy/finance/376451-kypersky-ministr-odmita-ze-se-v-

jeho-zemi-perou-spinave-penize/ >. 
4 Srov. Obří pokuta. První banka přiznala praní špinavých peněz. [online]. [cit. 2013-04-24]. Dostupné 

z WWW:< http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/business-ve-svete/clanek.phtml?id=765811>.  
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rozebírám podstatu praní špinavých peněz a financování terorismu a průběh procesu 

praní špinavých peněz.  

Dále se zabývám konkrétními subjekty a metodami, které jsou při praní 

špinavých peněz pouţívány, a podrobněji rozebírám některé z nich, aby si kaţdý mohl 

udělat přesnější představu o metodách k tomuto pouţívaných. 

V další části práce shrnuji světovou a evropskou právní úpravu proti praní 

špinavých peněz a v navazující části se zabývám českou právní úpravou, týkající se 

tohoto problému, včetně historických souvislostí a právní úpravy v oblasti represe. 

V závěrečné části diplomové práce rozebírám institucionální zabezpečení 

týkající se problematiky boje proti praní špinavých peněz a jednotlivé vertikální roviny 

institucionálního zabezpečení. V závěru uvádím konkrétní instituce, které zabezpečují 

boj proti praní špinavých peněz jak na mezinárodní, tak na národní úrovni. 
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1. Koncept praní špinavých peněz  

Neţ se dostanu k samotnému procesu, díky kterému k praní špinavých peněz 

dochází, rád bych níţe krátce shrnul historii pojmu samotného, rozvedl rozdíl mezi 

pojmy „praní špinavých peněz“ a „legalizace výnosů z trestné činnosti“ a také rozdíl 

mezi podstatou procesu praní špinavých peněz a financováním terorismu.  

1.1 Historie pojmu „praní špinavých peněz“ 

Dle legendy měla samotná fráze „praní špinavých peněz“ vzniknout jiţ ve 

dvacátých letech minulého století díky známému mafiánovi Al Caponemu. Ten své 

příjmy z nelegálních činností legalizoval pomocí mincovních automatů na praní prádla. 

Tato legenda ovšem není pravdivá, neboť zmíněný pojem byl poprvé v tisku pouţit aţ 

v roce 1973 v návaznosti na aféru Watergate (pro mou práci je důleţité, ţe zde byly 

získávány peněţní prostředky na kampaň Richarda Nixona nezákonně).
5
  

Vzhledem k tomu, kde pojem praní špinavých peněz vznikl, je příznačné, ţe 

Spojené státy americké byly také první zemí, kde bylo praní špinavých peněz označeno 

za nezákonné, a to díky Zákonu o regulaci praní špinavých peněz (Money Laundering 

Control Act) z roku 1986. Ten stanovil, ţe zakrývání ilegálního původu peněz se stalo 

trestným činem rozdílným od trestného činu, jímţ byly špinavé peníze získány. Přijetí 

zákona bylo nutností, jelikoţ praní špinavých peněz se skládá z řady kroků, kdy kaţdý 

jednotlivý krok je sám o sobě legální, ale všechny kroky ve svém souhrnu se vyznačují 

snahou zakrýt výtěţek z jiných, vţdy nelegálních, činností. Od přijetí tohoto zákona se 

aparát proti praní špinavých peněz rozrůstal, a to jak na půdě USA tak celosvětově. 

Z dlouhodobého hlediska poté nastala nutnost reagovat na celosvětovou globalizaci 

finančních toků, kdy právě regulace praní špinavých peněz byla výjimkou 

v prohlubující se liberalizaci a globalizaci kapitálových toků. 

                                                
5 Srov. KALABIS, Zbyněk. Boj bank proti praní špinavých peněz. 1. vyd. Praha: Bankovní institut 

vysoká škola, 2009. 92 s. ISBN 978-80-7265-147-4, str. 7. 
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1.2 Definice pojmu – praní špinavých peněz nebo legalizace výnosů 

z trestné činnosti?  

Jak jiţ bylo řečeno, český právní řád nezná pojem „praní špinavých peněz“, ale 

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

činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon č. 253/2008 Sb.“) uţívá pojmu 

„legalizace výnosů z trestné činnosti“. Jiţ zde lze uvést, ţe pojmy „praní špinavých 

peněz“, „praní peněz“ (obojí vzniklé překladem z původního anglického money 

laundering) a „legalizace výnosů z trestné činnosti“ jsou z hlediska svého významu, ale 

hlavně obsahu, synonyma. Troufnu si říci, ţe i laické veřejnosti je bliţší pojem „praní 

špinavých peněz“ a také médii je pouţíván zcela běţně.
6
  

Přesto povaţuji za nutné odůvodnit závěr zaměnitelnosti pojmů. Pojem „praní 

špinavých peněz“ vznikl v USA, kde byl pouţíván primárně v policejní praxi 

a označoval aktivity organizovaného zločinu, které vedly k legalizaci peněz získaných 

prodejem drog. Slovo „špinavé“ mělo znamenat pošpinění peněz v tom smyslu, ţe za 

těmito penězi stálo utrpení, bolest, závislost a ostatní „špína“ spojená s celým drogovým 

průmyslem. Aţ později se pojmu začalo uţívat obecně pro výnosy z jakékoli trestné 

činnosti.
7
  

Jak Stieranka dále uvádí, obsah pojmu „špinavé peníze“ stále není jednoznačný 

(Stieranka upozorňuje, ţe navzdory obecné představě, ne všechny nezdaněné peníze 

jsou špinavé), ale kritériem oddělení „špinavých peněz“ od peněz ostatních je vţdy 

zdroj jejich nabytí. Právní úprava Spojených států amerických nepovaţuje za „špinavé 

peníze“ jen samotné peníze nebo majetek, ale také např. práva získaná trestnou činností, 

úroky, zisky a dividendy z nelegálního majetku atd. Český pojem „výnos z trestné 

činnosti“ má obsah obdobný, jedná se o „jakékoli ekonomické výhody vyplývající 

z trestné činnosti“
8
. Jelikoţ je zřejmé, ţe obsah pojmů „špinavé peníze“ a „výnos 

                                                
6 Srov. Policie obvinila Rittiga z praní špinavých peněz. Stíhá i dalších 9 lidí [online]. [cit. 2014-08-10]. 
Dostupné z WWW: < http://zpravy.idnes.cz/uooz-zasahuje-v-praze-razie-firma-rittig-ffv-

/domaci.aspx?c=A140926_102740_domaci_zt> nebo Američané podezírají Commerzbank z praní 

špinavých peněz. Hrozí ji miliardová pokuta [online]. [cit. 2014-08-10]. Dostupné z WWW: 

<http://byznys.ihned.cz/c3-62868170-020000_d-62868170-americane-podeziraji-commerzbank-z-prani-

spinavych-penez-hrozi-ji-miliardova-pokuta>. 
7
 Srov. STIERANKA, Jozef. Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti vo vybraných krajinách 

Európskej únie. Vyd. 1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2009. 232 s. ISBN 978-80-

86960-55-5, str. 7-8. 
8 § 3 odst. 1 zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu. 
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z trestné činnosti“ je obdobný, lze říci, ţe také pojmy „praní“ a „legalizace“ k těmto 

pojmům přistupující mají obdobný obsah. Se Stierankou lze souhlasit, ţe i kdyţ 

obsahově jsou tyto dva pojmy synonyma, pojem „praní špinavých peněz“ působí 

slangově a expresivně, i kdyţ má své historické opodstatnění. Do českého právního 

řádu se z historického hlediska více hodí pojem „legalizace výnosů z trestné činnosti“, 

který zároveň neodkazuje jen na peníze, ale na všechny výhody z trestné činnosti 

plynoucí. Obdobně i slovenský právní řád uţívá pojmu „legalizácia príjmu z trestnej 

činnosti“.
9
 Jelikoţ je ale široké veřejnosti bliţší, mediálně známější a více vyuţívaný 

pojem „praní špinavých peněz“ a má práce je primárně určena širší laické veřejnosti, 

budu častěji vyuţívat tohoto pojmu. 

Pokud se jedná o zákonnou definici v českém právním řádu, zákon č. 253/2008 

Sb. definuje legalizaci výnosů z trestné činnosti jako „jednání sledující zakrytí 

nezákonného původu jakékoli ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem 

vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch získaný v souladu se zákonem; uvedené 

jednání spočívá například 

a) v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že pochází 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) v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, pohybu majetku 

nebo nakládání s ním nebo změny práv vztahujících se k majetku s vědomím, že tento 

majetek pochází z trestné činnosti, 

c) v nabytí, držení, použití majetku nebo nakládání s ním s vědomím, že pochází 

z trestné činnosti, nebo 

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

uvedeného pod písmeny a), b) nebo c).“
10

  

S ohledem na situaci, ţe zákon č. 253/2008 Sb. implementuje, mimo jiného, 

aktuálně platnou směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2005/60/ES o předcházení 

zneuţití finančního systému k praní peněz a terorismu, je zřejmé, ţe pojmy „legalizace“ 

a „praní“ jsou shodné. Obecně lze říci, ţe při praní špinavých peněz jde o jednání, kdy 

                                                
9 Srov. např. zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 
10 § 3 odst. 1 zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu. 
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dochází ke snaze zakrýt zdroje získané nelegální činností a tyto prostředky prezentovat 

tak, aby bylo vytvořeno zdání, ţe byly nabyty legálním způsobem.
11

 

1.3 Podstata praní špinavých peněz a financování terorismu 

Aby bylo moţné zaměřit se na jádro rozdílného nahlíţení na praní špinavých 

peněz a financování terorismu, je nutné vrátit se do USA posledních let administrativy 

prezidenta Clintona, kdy se mu nepodařilo prosadit další rozšíření aparátu proti praní 

špinavých peněz. Nečekaný obrat ale nastal po teroristických útocích z 11. září 2001, 

kdy se právě (prezidentem Bushem spíše potlačovaný) aparát regulace praní špinavých 

peněz stal náhle ústředním aktérem ve finanční válce proti terorismu. Jak ale uvádí 

Warde ve své knize Cena strachu, finanční boj s terorismem, právě tento fakt byl 

počátkem nefunkčnosti finanční války proti terorismu, jelikoţ při praní špinavých peněz 

dochází ke zcela odlišné situaci, neţ o kterou se jedná při financování terorismu. 

V prvním případě jde o zakrytí a zlegalizování výtěţku pocházejícího z nelegální 

činnosti, ve druhém jde v převáţné většině o peníze získané legálně, které jsou ale 

následně poskytnuty právě jako podpora teroristům.
12

 Kalabis k tomu píše, ţe teroristé 

a organizovaný zločin se liší ve svých cílech i motivech. Zatímco organizovaný zločin 

chce dosáhnout nahromadění majetku a pomocí procesu praní také jeho následné 

legalizace, u teroristů není primárním zájmem majetek nashromáţdit a legalizovat, 

majetek je zde pouze nutným nástrojem, který je následně vyuţíván pro dosaţení 

primárního cíle (tedy konkrétní teroristické akce). I teroristické organizace ovšem musí 

mít vytvořený vlastní efektivní systém přesouvání majetku, neboť je potřeba dostat 

prostředky ke konkrétnímu jedinci, který je následně vyuţije k teroristické akci 

samotné, a to bez jakéhokoli povšimnutí či podezření ze strany úřadů, neboť pokud by 

k tomuto došlo, je zde velké riziko odhalení celé teroristické akce. Kalabis se shoduje 

s Wardem, ţe, na rozdíl od organizovaného zločinu, příjmy teroristických organizací 

tvoří z významné části „čisté peníze“, a uvádí, ţe teroristické skupiny často vlastní a 

provozují, mimo činností nelegálních, které zcela jistě provozují také, legálně 

provozované společnosti (jako restaurace či bezpečnostní agentury), ze kterých jim 

                                                
11 Srov. KALABIS, Zbyněk. Boj bank proti praní špinavých peněz. 1. vyd. Praha: Bankovní institut 

vysoká škola, 2009. 92 s. ISBN 978-80-7265-147-4, str. 7. 
12 WARDE, Ibrahim. Cena strachu: finanční boj s terorismem: [Al-Káida a pozadí finanční války proti 

terorismu]. Vyd. 1. Praha: Deus, 2009. 262 s. ISBN 97, str. 13.  
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plynou zisky zcela legální i zdaněné, byť později pouţité pro nelegální, rozuměj 

teroristickou, činnost. Teroristickým skupinám nejsou cizí ani další zdroje financování 

jejich činnosti, jako například veřejné sbírky, oficiálně organizované různými (legálně 

zaregistrovanými) charitativními organizacemi či nadacemi. Kalabis ovšem uvádí, ţe ať 

jsou finanční prostředky teroristů získány jakýmkoli způsobem, k jejich převodu 

konkrétním osobám dochází rovněţ díky bankám a převodům mezi bankovními účty. 

Toto je dle Kalabise důvod, proč banky mají a musí pouţívat stejné obranné prostředky, 

ať uţ se jedná o praní špinavých peněz nebo o financování terorismu.
13

 Dle mého 

názoru se zde Kalabis nedostává do rozporu s Wardem, neboť mluví pouze o boji bank 

proti těmto situacím, ale Warde ve své publikaci naráţí na celkovou strategii států 

(konkrétně USA) a v tomto ohledu by se prostředky boje proti praní špinavých peněz 

a boje proti financování terorismu, respektive finanční válce proti terorismu, lišit měly, 

uţ vzhledem k výše popsaným rozdílům mezi těmito dvěma fenomény.  

1.4 Průběh procesu praní špinavých peněz 

Ne kaţdý nelegální výnos z trestné činnosti je potřeba vyprat. K vlastní nutnosti 

vyprání špinavých peněz a jejich následné investici v legální ekonomice dochází aţ po 

uspokojení osobní spotřeby organizované zločinecké skupiny a jejich členů. Kdyţ je 

tohoto dosaţeno a zbývají další volné prostředky, aţ tehdy nastává nutnost podstoupit 

celý proces praní špinavých peněz, aby ty mohly být následně legálně investovány. 

Nelegální zisk je tak obvykle vyuţíván ve třech stádiích
14

, kdy aţ během třetího stádia 

dochází k samotnému praní špinavých peněz. Následně u samotného procesu praní, jako 

u většiny typových jednání, můţeme najít společné body, ať uţ dochází k praní 

špinavých peněz ruskou mafií nebo mexickým drogovým kartelem. Panuje obecná 

shoda na pěti společných rysech a třech vývojových fázích celého jednání.
15

   

                                                
13 Srov. KALABIS, Zbyněk. Boj bank proti praní špinavých peněz. 1. vyd. Praha: Bankovní institut 

vysoká škola, 2009. 92 s. ISBN 978-80-7265-147-4, str. 11 – 12. 
14 Srov. KALABIS, Zbyněk. Boj bank proti praní špinavých peněz. 1. vyd. Praha: Bankovní institut 

vysoká škola, 2009. 92 s. ISBN 978-80-7265-147-4, str. 12. 
15 Srov. LIŠKA, Petr. Praní špinavých peněz v České republice, první vydání, Praha: Radix, 1997. 220 s. 

ISBN 80-86031-09-8, s. 7; SLOUPENSKÝ, Aleš., ŢEHRA, František., Bankovní bezpečnost, první 

vydání, Praha 1997: Bankovní institut, 1997. 216 s. ISBN 80-7265-005-X, s 167-168; KALABIS, 

Zbyněk. Boj bank proti praní špinavých peněz. 1. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2009. 92 s. 

ISBN 978-80-7265-147-4, str. 12. 
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1.4.1 Stádia investování špinavých peněz 

Jak uţ bylo řečeno, k nutnosti vyprat nelegální peníze dochází aţ v průběhu 

třetího stádia jejich investování, popíši tedy jednotlivá stádia trochu podrobněji.  

Nejprve dojde k vyuţití nezákonných prostředků samotnými členy zločinecké 

organizace k uspokojení jejich osobních potřeb. Dochází zde k nákupu běţných věcí od 

elektroniky, přes šperky, auta, aţ po domy a byty. Není pravidlem, ţe teprve aţ jsou 

tyto potřeby uspokojeny, dojde ke druhému stádiu, naopak lze předpokládat, ţe první 

a druhé stádium bude spíše, pokud to situace umoţní, probíhat současně.  

Ve druhém stádiu jsou nelegální prostředky investovány do zločinecké skupiny 

samotné, tedy do jejího vybavení, které následně povede k rozšíření trestné činnosti, 

jejímu vylepšení atd. Zde půjde tedy například o zajištění dalších prostor, kde bude 

trestná činnost páchána, zajištění infrastruktury a logistiky, nákup zbraní, atp. 

Konečně se dostáváme ke třetímu stádiu, jehoţ cílem je investování špinavých 

peněz do legální ekonomiky. K tomu ale můţe dojít aţ poté, kdy špinavé peníze jiţ 

prošly celým procesem praní (tedy všemi jeho fázemi, tak jak jsou popsány dále), 

zdánlivě se tedy jedná o standardní prostředky, které je moţno investovat téměř kamkoli 

s cílem tvorby jiţ legálního zisku.  

1.4.2 Společné rysy praní špinavých peněz 

Nejprve se zaměřím na společné rysy praní špinavých peněz, kterými jsou:
16

  

 peníze jsou vţdy získány nelegální činností; 

 nutnost utajit pravé vlastnictví a skutečný zdroj daných prostředků; 

 v průběhu praní dochází ke změně podoby peněţních prostředků; 

 nutnost zamést stopy; 

 kontrola a dohled nad celým procesem. 

Jak uvádím výše, prvním znakem je, ţe peníze jsou získány nelegální činností 

organizovaných skupin a právě nelegální původ peněz zdůrazňuje potřebu vyvolat 

dojem původu legálního, čímţ se dostáváme ke druhému rysu praní špinavých peněz. 

                                                
16 Srov. DVOŘÁK, Vratislav. Ekonomické a kriminální aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyd. 

1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2010, 91 s. ISBN 978-80-86960-63-0, s. 19. 
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Druhým rysem je nutnost utajit pravé vlastnictví a skutečný zdroj daných 

prostředků. Prostředky, které vstupují do procesu praní, jsou získávány organizovaným 

zločinem (patří zde společensky nebezpečné činnosti jako terorismus, obchod 

s drogami, krádeţe, obchod se zbraněmi, finanční podvody, padělatelství, prostituce, 

vyděračství, obchod s kradeným zboţím,
17

 coţ souvisí s obecnou společenskou 

škodlivostí zmiňovanou v úvodu.), protoţe u drobných nelegálních činností, potaţmo u 

drobné kriminality, nedochází k nutnosti legalizovat dodatečně zisk. Je samozřejmé, ţe 

nelegální činnosti jsou organizovaným zločinem páchány za jednoduchým účelem, 

kterým je dosaţení zisku, a pokud má dojít k jeho následnému vyprání, pak musí být 

zároveň zabráněno moţnosti zpětně zjistit vlastníka finančních prostředků. Pokud by 

k tomuto nedošlo, ztrácel by celý proces smysl.  

Dalším společným rysem je změna podoby, kterou na sebe peněţní prostředky 

berou. Pro vlastníka není smysluplné podstupovat celý sloţitý proces, pokud by ve 

finále obdrţel peněţní prostředky ve stejné podobě, v jaké do procesu praní vstupovaly. 

V takovém případě by se mu zpět dostalo například velké mnoţství drobných bankovek 

či mincí, ale navíc sníţené o provizi, jeţ je u takového typu jednání samozřejmostí nebo 

spíše nutností. Důvodem tohoto kroku je například to, ţe placení velkým mnoţstvím 

bankovek je nápadné, ale hlavně dochází k problému, který se týká fyzického objemu 

bankovek. Převoz deseti milionu korun v drobných bankovkách bude přeci jen značně 

náročnější neţ převoz stejného nominálního balíku peněz, ale v bankovkách o hodnotě 

5 000 Kč nebo převoz cenných papírů ve stejné hodnotě. 

Předposledním rysem je nutnost při procesu praní špinavých peněz zamést 

všechny stopy po operacích a činnostech, díky kterým k vyprání došlo. Tímto se rozumí 

úplné zahlazení nebo alespoň co moţná největší ztíţení moţnosti zpětného zmapování 

pohybu peněz, čehoţ je dosáhnuto různým typem plateb, obchodů a operací na 

peněţním trhu. 

Pokud se jedná o společný rys, který je uváděn závěrem, je třeba říci, ţe 

z hlediska důleţitosti na chvost rozhodně nepatří. Jde totiţ o kontrolu a dohled nad 

celým procesem praní špinavých peněz. Nutnost dohledu vychází primárně 

z nelegálnosti prováděné činnosti, ale také z její sloţitosti a sofistikovanosti. Aby došlo 

                                                
17 Srov. SLOUPENSKÝ, Aleš., ŢEHRA, František., Bankovní bezpečnost, první vydání, Praha 1997: 

Bankovní institut, 1997. 216 s. ISBN 80-7265-005-X, s. 162. 
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ke kýţenému cíli, je potřeba zapojit do procesu značné mnoţství lidí, kteří zpravidla 

znají pravý původ peněz, nebo alespoň obecně vědí, ţe jde o peníze získané nelegální 

činností. To můţe vést k situaci, kdy prostředník zapojený do procesu praní poruší 

dohodu a peníze sám ukradne. Původní vlastník peněz se poté samozřejmě nemůţe 

domáhat vrácení svých prostředků legální cestou, lze si tedy představit, ţe dozor 

a metody vyuţívané k vynucení dodrţování dohod budou značně nevybíravé. Výše 

zmíněné samozřejmě neznamená, ţe vlastník peníze poskytnuté k vyprání dostane zpět 

ve stejné hodnotě. Vţdy dochází k určitým sráţkám, které slouţí k vlastnímu zajištění 

fungování celého procesu a také k provizi těm, kteří proces zajišťují nebo jsou do něj 

zapojeni.  

Výše provize závisí na více faktorech, jde ale o to, aby provize byla určena 

předem a neměnila se dle libovůle jednotlivých subjektů. Zde bych pro zajímavost 

doplnil, co píše Liška: „Odborné kruhy uvádějí, že v dnešních podmínkách se některé 

jihoamerické drogové kartely spokojí již s dvacetiprocentním ziskem a připouštějí 

osmdesátiprocentní náklady na provedení celého pracího cyklu“
18

. Na uvedeném 

příkladu je vidět, ţe vyprání nelegálních peněz je pro organizovaný zločin velmi 

důleţité, pokud je ochoten podstupovat celý proces za situace, kdy dojde ke ztrátám ve 

výši osmdesáti procent.  

1.4.3 Vývojové fáze praní špinavých peněz 

Nyní se dostáváme ke třem vývojovým fázím
19

, ke kterým dochází při praní 

špinavých peněz. Jedná se o: 

 namáčení (neboli také umístění či placement); 

 namydlení (rozvrstvení, layering); 

 ţdímání (integraci, propojení). 

                                                
18 Srov. LIŠKA, Petr. Praní špinavých peněz v České republice, první vydání, Praha: Radix, 1997. 220 s. 

ISBN 80-86031-09-8, s. 7. 
19 Srov. LIŠKA, Petr. Praní špinavých peněz v České republice, první vydání, Praha: Radix, 1997. 220 s. 

ISBN 80-86031-09-8, s. 9; SLOUPENSKÝ, Aleš., ŢEHRA, František., Bankovní bezpečnost, první 

vydání, Praha 1997: Bankovní institut, 1997. 216 s. ISBN 80-7265-005-X, s 167-168; KALABIS, 

Zbyněk. Boj bank proti praní špinavých peněz. 1. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2009. 92 s. 

ISBN 978-80-7265-147-4, str. 12-13; KOLMAN, Pavel. Ochrana ekonomických zájmů: studijní opora. 

Vyd. 1. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2011, 107 s. ISBN 978-80-87174-05-0, s. 13. 
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Namáčení (umístění, placement)  

V této první a základní fázi se jedná o shromáţdění nelegálního zisku 

a následně, coţ je zde hlavním problémem, jeho zavedení do bankovního systému, tedy 

imobilizace prostředků a zbavení se hotovosti. Jelikoţ se zde disponuje s prostředky 

pocházejícími z trestné činnosti ve fyzické podobě, je tato základní fáze také fází 

nejrizikovější a zahrnuje velké mnoţství problémů, přesto v ideálním případě končí tak, 

ţe původní hotovostní peníze se nyní nacházejí na bankovním účtu, a to díky různým 

sofistikovaným způsobům, jejichţ některé případy uvádím níţe. Z bankovního účtu pak 

uţ jednoduše dochází k různým transakcím, a to i mezinárodním, díky nimţ dojde ke 

shromáţdění prostředků na jednom nebo několika málo bankovních účtech.
20

  

Pro ilustraci problémů spojených s fází namáčení vyuţiji příklad Lišky, který 

toto prezentuje na obchodníkovi s drogami:“Obchodník s drogami při svém 

obchodování shromáždí velké množství peněžních prostředků v hotovosti. V té chvíli 

stojí před problémem jak toto závratné množství jednotlivých bankovek přeměnit na 

pohledávku za bankou (vklad) a dále s ní nakládat podle zásad platebního styku 

především bezhotovostním způsobem. Někdy se toto stádium označuje žertovně jako 

namáčení. Při rozvinutém bezhotovostním styku v zahraničí se proměna hotovosti na 

pouhá čísla v platebním styku stává nezbytnou nutností. V tom se propírač peněz 

výrazně liší od padělatele, který k úspěšnosti své činnosti potřebuje dostat padělané 

bankovky především do oběhu. K tomu účelu bude využívat zejména nejrůznější 

obchody a služby, kde se zpravidla nesetká s takovými odborníky na falešné bankovky. 

Dalším důvodem, pro který se obchodník s drogami bude potřebovat zbavit získaných 

bankovek, je skutečnost, že bankovky přišly do styku s drogou. Měli je v rukou 

narkomani a drogoví dealeři, a proto na jejich povrchu ulpívá pach a stopové prvky, 

které je prozradí při každé prohlídce uskutečňované za účasti psa se speciálním 

výcvikem.“
21

 

Nyní, spíše pro zajímavost a demonstraci krátký historický exkurz do problému 

týkajícího se nahromadění většího mnoţství bankovek, kdy pro tento exkurz pouţiji 

situaci v USA. Pouţívaní většího mnoţství bankovek v platebním styku je totiţ vţdy 

                                                
20 Srov. KOLMAN, Pavel. Ochrana ekonomických zájmů: studijní opora. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola 
regionálního rozvoje, 2011, 107 s. ISBN 978-80-87174-05-0, s. 55- 56.   
21 Srov. LIŠKA, Petr. Praní špinavých peněz v České republice, první vydání, Praha: Radix, 1997. 220 s. 

ISBN 80-86031-09-8, s. 8-9. 



13 

 

podezřelé a skýtalo i další potíţe.  Jedním z nich byl problém převozu. V minulosti se 

k tomuto účely pouţívaly kufry a velké bedny, které se převáţely na nákladních autech. 

To ovšem bylo nepraktické hlavně z hlediska náročnosti na lidskou práci a počet 

zainteresovaných osob.  

Další problém byl spíše technického rázu. Propírači naráţeli na problémy 

týkající se moţnosti spočítat tak velké mnoţství bankovek malých nominálních hodnot. 

Z tohoto hlediska tedy nebylo problémem najít banku, která vklad přijme, bank bylo 

dostatek, propírači peníze dělili a banky střídali, ale problémem byla opět technická 

a časová náročnost.  

Zmíněné problémy spolu s tím, ţe státy začaly tuto činnost postihovat a aktivně 

proti ní vystupovat, vedly k nutnosti transportu peněz za hranice států.  Zpočátku se 

pouţíval starý způsob, kdy se prostředky přes hranice převáţely v běţných zavazadlech. 

Později se začaly směňovat na bankovní šeky. I tento způsob ale naráţel na stejné 

problémy a přidalo se riziko odhalení celníky při přechodu přes hranice. Později byl 

dokonce vyzkoušen i nákup vlastních letadel vyuţívaných k transportu peněz, ale i toto 

se ukázalo jako málo efektivní. 

Došlo tedy k posunu na sofistikovanější metody, kdy se zakládaly společnosti, 

které jen praly špinavé peníze a to formou poskytování sluţeb svým zákazníkům, jimiţ 

byli výlučně členové organizovaného zločinu. 

Postupně docházelo ke zpřísnění legislativy týkající se praní špinavých peněz. 

V osmdesátých letech jiţ byli pracovníci bank obezřetnější, pokud docházelo k ukládání 

velké hotovosti v malých bankovkách. Příčinou bylo jiţ zmíněné zpřísnění legislativy, 

ale také strach bank, které nechtěly, aby právě jméno jejich banky bylo spojováno 

s nelegální činností.  

Proto muselo opět dojít k inovaci této fáze. Řešení bylo prozaické. Protoţe se jiţ 

bavíme o období, kdy bylo v USA uzákoněno, ţe při vkladu nad 10 tisíc dolarů má 

banka oznamovací povinnost, začaly se vklady rozdělovat tak, aby jednotlivý vklad 

oněch 10 tisíc dolarů nepřekročil.  

V tomto období také vzniká způsob praní, který se pouţívá dodnes, nazývaný 

„smurfing“.  Jde o hotovostní nákup bankovních a pokladních šeků opět do výše 

maximálně 10 tisíc dolarů prováděných skupinami osob. Tito obdrţeli velké mnoţství 

bankovek v hotovosti a poté objíţděli různá města a nakupovali šeky a peněţní 
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poukázky, ale vţdy do výše, při které banky ještě neměly oznamovací povinnost. 

Skupiny se pohybovaly vţdy co nejvíce anonymně (například pouţívaly výhradně auta 

z půjčoven) a po splnění svého úkolu, tedy po zavedení svěřených peněz do bankovního 

systému, odeslali vše získané na určené místo, kde se jiţ další osoby postaraly 

o převedení prostředků na konkrétní bankovní účty. Tento způsob se pouţívá dodnes, 

i kdyţ uţ ne v tak hojné míře, a to i přes své zjevné nevýhody, kterými jsou hlavně 

nákladnost a časová náročnost.
22

 

Jak se postupně zlepšovaly zákony proti praní špinavých peněz i postupy bank 

a finančních institucí k odhalování praní, docházelo samozřejmě i k vylepšování fáze 

umisťování a vlastně celého procesu praní špinavých peněz. Začaly se zakládat 

organizace s velmi vyspělými postupy, které formálně prováděly legální činnost, ale jen 

proto, aby skryly skutečnost, ţe hlavní náplní jejich činnosti je právě praní špinavých 

peněz. Tyto metody jiţ jako samozřejmost braly podrobnou znalost právních řádů, ale 

hlavně dokázaly vyuţívat země, jejichţ právní řády byly nakloněny zakládání 

společností s různým předmětem činnosti, a to včetně bank a dalších finančních 

institucí. Takto zaloţené společnosti poté vytvářely vysoké zisky, které ovšem 

podléhaly minimálnímu zdanění v daném státě. Pro tyto státy se vţil pojem „daňové 

ráje“
23

 a jejich další charakteristikou je častá neochota k jakékoli mezinárodní 

spolupráci nebo výměně informací.
24

  

Protoţe se pachatelé praní špinavých peněz nemohli a nemohou soustředit jen na 

daňové ráje, muselo dojít k průniku do dalších států za pouţití jiných metod. Hlavní 

metodou, která se sama nabízí, je korupce. Docházelo a zcela jistě stále dochází ke 

korumpování nejen státních úředníků, ale také zaměstnanců bank i jiných finančních 

institucí.  

Další metodou pak je legální ovládnutí těchto institucí (například přes přímé 

nákupy akcií) a jejich následné vyuţití k ilegálním aktivitám. K nejznámějším případům 

                                                
22 Finanční analytický útvar Zpráva o činnosti 1996-2006. [online]. [cit. 2013-04-24], s. 5. Dostupné 

z WWW:<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Zprava_o_cinnosti_1996-

2006__CZE_RGB_police_2.0.pdf>. 
23

 Srov. LIŠKA, Petr. Praní špinavých peněz v České republice, první vydání, Praha: Radix, 1997. 220 s. 

ISBN 80-86031-09-8, s. 11-12; Daňový ráj. [online]. [cit. 2013-04-24]. Dostupné z WWW: 

<http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&levelid=DA_105.HTM>. 
24 Bankovní tajemství nebude svaté uţ ani ve Švýcarsku. [online]. [cit. 2013-04-24]. Dostupné z WWW: 

<http:// http://byznys.ihned.cz/c1-35690940-bankovni-tajemstvi-nebude-svate-uz-ani-ve-svycarsku>. 
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této praxe patří příběh Mezinárodní úvěrové a komerční banky (Bank of Credit and 

Comerce International). 

Bank of Credit and Comerce International zaloţil pákistánský bankéř 

v Lucembursku v roce 1972. Později došlo k jejímu rychlému růstu, co se týká poboček, 

aktivit i aktiv.  Díky pobočkám zřízeným v řadě států mohla banka nepozorovaně a bez 

většího zájmu kohokoli provádět platební styk a převody mezi jednotlivými účty a státy. 

Ani tento systém však nebyl dokonalý a začaly vznikat jak pochybnosti o platební 

schopnosti banky, tak podezření o účasti banky na nelegálních aktivitách jako jsou 

právě praní špinavých peněz, nelegální dodávky zbraní a korupce. Za této situace začaly 

banku sledovat a vyšetřovat příslušné americké orgány. Postupně došlo k dozoru nad 

touto bankou i v jiných státech a dokonce k trestnímu stíhání některých úředníků banky. 

Toto vše nutně muselo vést k dalším spekulacím, které se týkaly mimo jiné moţnosti, ţe 

o nelegální činnosti banky věděli někteří vysocí státní úředníci a tedy otázky, proč nic 

nepodnikli dříve, neţ jiţ bylo pozdě. Mimo všech těchto spekulací a teorií je ale 

nepopiratelné, ţe Bank of Credit and Comerce International byla uzavřena v červenci 

roku 1991 a z jejího účetnictví se vytratila suma ve výši přibliţně 9,5 miliardy dolarů.
25

 

 

Namydlení (vrstvení, layering)
26

   

Nyní se ocitáme v situaci, kdy peníze jiţ nejsou ve fyzické hotovostní podobě, 

ale nacházejí se na bankovních účtech. Nastává tedy nutnost zabránit nebo alespoň co 

nejvíce omezit moţnost dohledání jejich pravého původu. To se děje různými 

bankovními operacemi, přemisťováním prostředků mezi účty (které nezřídka vlastní 

fiktivní společnosti zřízené jen k tomuto účelu) atd. Důleţitost tohoto kroku spočívá 

v tom, ţe právě zde dochází k navození iluze legálnosti původu peněz.  

Aby opravdu nebylo moţné zpětně dohledat pravý původ peněz, musí dojít 

k přerušení cesty při jejich zpětném sledování, dochází zde tedy k obrovskému mnoţství 

nepřehledných operací mezi účty a bankami, k různým hotovostním i bezhotovostním 

                                                
25 Srov. LIŠKA, Petr. Praní špinavých peněz v České republice, první vydání, Praha: Radix, 1997. 220 s. 

ISBN 80-86031-09-8, s. 12-13. 
26 Srov. LIŠKA, Petr. Praní špinavých peněz v České republice, první vydání, Praha: Radix, 1997. 220 s. 

ISBN 80-86031-09-8, s. 9; SLOUPENSKÝ, Aleš., ŢEHRA, František., Bankovní bezpečnost, první 

vydání, Praha 1997: Bankovní institut, 1997. 216 s. ISBN 80-7265-005-X, s 167-168; KOLMAN, Pavel. 

Ochrana ekonomických zájmů: studijní opora. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2011, 

107 s. ISBN 978-80-87174-05-0, s 56. 
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půjčkám, k výběrům hotovosti a jejímu opětovnému uloţení u jiné banky, atd. Převod je 

prováděn ideálně do zemí, které striktně dodrţují bankovní tajemství, coţ zpětné 

dohledání původu peněz téměř vylučuje.  

Ţdímání (integrace, propojení)
27

  

Nyní jsou jiţ špinavé peníze očištěny, jejich původ vypadá legálně nebo je 

alespoň nejasný a špatně dohledatelný. Aby celá tato operace měla smysl, musí dojít 

k návratu peněz k jejich původnímu majiteli, a to často ve formě nezávadného 

a mnohdy jiţ zdaněného příjmu.  

Dále jsou jiţ finance zločineckým organizacím k dispozici k volnému uţití, kdy 

zhusta dochází k jejich opětovné investici, která, ač sama o sobě legální, podporuje 

nelegální činnost organizace. Můţe jít například o zaloţení vlastní banky, kasina, 

směnárny atp., které pak usnadňuji praní špinavých peněz.  

Na výše zmíněných třech vývojových fázích praní špinavých peněz se odborné 

kruhy i literatura dlouhodobě shodují. Existuje ale také okruh odborníků, který rozčlenil 

proces praní špinavých peněz na následujících šest etap, nové rozčlenění prezentoval 

veřejnosti bankovní odborník Johnatan Harfield
28

. Toto rozčlenění uvádím spíše pro 

ilustraci, neboť obecně zatím není přijímáno a není vůbec jisté, ţe k tomu někdy dojde. 

V novém dělení jsou totiţ jako fáze praní špinavých peněz označeny i fáze, kdy ještě 

dochází ke zdrojové kriminalitě, nedochází zde tedy k procesu samotného praní 

špinavých peněz. 

1) Tvorba – creation         

Jak jiţ název vypovídá, jedná se o etapu, kdy je nelegální činnost spáchána 

a je jí vytvořen zisk, se kterým jiţ pachatelé trestné činnosti (dále také jen 

„pachatelé“) mohou disponovat, ale prozatím se nerozhodli, jak jej vyuţijí.  

2) Konsolidace – consolidation      

Zisk je jiţ v dispoziční sféře pachatelů, je nutné se rozhodnout, jak s ním 

                                                
27 Srov. LIŠKA, Petr. Praní špinavých peněz v České republice, první vydání, Praha: Radix, 1997. 220 s. 

ISBN 80-86031-09-8, s. 9; SLOUPENSKÝ, Aleš., ŢEHRA, František., Bankovní bezpečnost, první 

vydání, Praha 1997: Bankovní institut, 1997. 216 s. ISBN 80-7265-005-X. s 167-168; KOLMAN, Pavel. 

Ochrana ekonomických zájmů: studijní opora. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2011, 

107 s. ISBN 978-80-87174-05-0, s 56 – 57. 
28 Srov. DVOŘÁK, Vratislav et al. Výnosy z trestné činnosti. Vyd. 1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt 

vydala Scientia, 2010. 235 s. ISBN 978-80-86960-67-8, s. 78. 
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bude naloţeno, aby následně mohla být vybrána nejlepší metoda vyprání 

nelegálního zisku. Zločinecká skupina musí co nejbezpečnějším způsobem 

zisk z trestné činnosti imobilizovat a zavést do finančního systému. Provádí 

zde ale pouze přípravy na tuto operaci, můţe tedy například zakládat 

společnosti, falšovat doklady atd. 

3) Zavedení – placement        

Tato fáze se shoduje s fází „namáčení“ uvedenou výše. 

4) Rozloţení - layering       

Tato fáze se shoduje s fází „namydlení“ uvedenou výše. 

5) Návrat – integrace          

Jiţ očištění příjmy se zastřeným původem jsou opětovně investovány za 

účelem zisku. Můţe se jednat o investici do legálních, ale i nelegálních 

aktivit. 

6) Realizace – realization        

Pro fázi realizace je typické, ţe je nelegální zisk spotřebováván s tím, ţe od 

něj není očekáván další výnos. Pachatelé si, slangově řečeno, uţívají 

vydělaných peněz a dopřávají si luxusu (kupují jachty, letadla, navštěvují 

luxusní restaurace atd.).  
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2. Subjekty a metody užívané při praní špinavých peněz  

 Jelikoţ se u praní špinavých peněz neobejdeme bez identifikace 

jednotlivých subjektů a konkrétních metod, v následujících kapitolách se těmto poměrně 

podrobně věnuji. 

2.1 Subjekty užívané při praní špinavých peněz 

Běţné je zde vyuţití jak jednotlivců, tak obchodních společností ze všech 

moţných oborů. Následuje výčet nejčastěji uţívaných a nejvhodnějších subjektů, 

a krátký popis jejich konkrétního vyuţití (kdy celým metodám se podrobněji věnuji 

dále). 

 

1. Banky 

Jsou ideálním subjektem vyuţívaným při praní špinavých peněz, 

jelikoţ bank lze vyuţít ve všech třech fázích procesu praní. Účty, často 

vedené na falešné či nastrčené osoby, jsou lehce ovladatelné, a to i osobou na 

jejíţ jméno účet není veden (viz dále). V první fázi praní špinavých peněz 

jsou banky vyuţívány při vkladech hotovosti získané trestnou činností, při 

výměně bankovek za bankovky vyšší nominální hodnoty, jako místo, kde lze 

peníze bezpečně uschovat, atd. Ve druhé fázi v bankách dochází díky 

různým finančním operacím k zahlazení nelegálního původu peněz 

a k transferu peněz. A konečně ve třetí fázi dojde díky půjčkám, operacím 

s šeky, směnkami a podobně k návratu zisku původnímu majiteli (rozuměj 

pachateli trestné činnosti) a jeho zavedení do legální ekonomiky. Pro 

propírače jsou ideální banky ve státech, které striktně dodrţují bankovní 

tajemství, a to ideálně takové, ve kterých k jeho prolomení dochází pouze 

zcela výjimečně. 

Při praní špinavých peněz dochází i k vyuţití tzv. nelegálních bank, 

coţ jsou společnosti, které vlastně bankami vůbec nejsou, protoţe nesplňují 

kritéria pro bankovní činnost. Z toho tedy také plyne, ţe nepodléhají 

bankovnímu dohledu. Jejich funkce spočívá převáţně v maskování 
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nezákonných činností a k legalizaci zisku z nich. Jedná se často o společnosti 

provozující cestovní kanceláře, obchodující s drahými kovy, apod. Takto 

fungující společnosti jsou zaloţeny na například na bázi hawala, a za místo 

vzniku nelegálních bank jsou pokládány Indie, Pákistán a Čína. Systémy 

pracující na zmíněné bázi jsou označovány jako „stínové bankovnictví“
29

. 

Konkrétně například systém hawala slouţí k přesunu peněz mimo tradiční 

bankovní instituce a tedy i mimo instituce vykonávající bankovní dohled. 

K převodu peněz zde dochází jen a pouze na bázi komunikace a důvěry mezi 

členy a dealery sítě, kdy k fyzickému přesunu peněz vůbec fakticky 

nedochází, a cenné papíry nejsou buďto vyuţívány vůbec, nebo jen zcela 

výjimečně. 

 

2. Společnosti registrované v offshore centrech  

Úvodem tohoto bodu je nutné vysvětlit, co znamená pojem „offshore 

centrum“. Offshore centra jsou státy, které umoţňují jednoduché a levné 

zaloţení či registraci společnostem reálně podnikajícím v jiných státech. 

Kapitál takové společnosti tedy vzniká nebo pochází z jiné země, neţ ve 

které je registrována sama společnost (tzv. „offshore společnosti“). 

V offshore centru není toto podnikání daněno vůbec nebo pouze minimálně, 

často je moţná anonymita vlastníků, poţadavky na vedení účetnictví jsou 

omezené (nebo vůbec ţádné) a zpravidla je v takových centrech velmi silná 

ochrana bankovního tajemství. Můţe zde také přistupovat poţadavek, aby 

prostředky společnosti náleţely pouze cizincům, a aby společnost 

provozovala své podnikatelské aktivity mimo dané offshore centrum. 

K důleţitým znakům offshore center dále patří skutečnost, ţe tato centra 

důsledně chrání své společnosti a nespolupracují v rámci mezinárodní 

spolupráce postihující závaţnou kriminalitu, tedy ani v rámci spolupráce, 

jejímţ cílem je odhalit a postihnout praní špinavých peněz. Offshore 

společnosti zaloţené podle speciálního zákonodárství týkajícího se pouze 

zahraničního kapitálu se obvykle nazývají „mezinárodní obchodní 

                                                
29Srov. STIERANKA, Jozef. Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti vo vybraných krajinách 

Európskej únie. Vyd. 1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2009. 232 s. ISBN 978-80-

86960-55-5. s. 16. 
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společnosti“ (z anglického „international business companies“). Mezi 

nejznámější offshore centra patří například Bahamy nebo Nizozemské 

Antily.
30

 

Mimo výše uvedených daňových a jiných výhod jsou offshore 

společnosti zakládány proto, aby při provádění bankovních transakcí došlo 

k obejití či vyhnutí se jurisdikci konkrétní země, kdy tento postup umocňuje 

neochota offshore center k mezinárodní spolupráci zmiňovaná výše.  

 

3. Advokáti, notáři, účetní 

Advokáti, notáři i účetní jsou vyuţíváni jak při zastupování 

kriminální skupiny, tak při praní špinavých peněz samotném. Pro peněţní 

transakce totiţ zaloţí tzv. klientský účet, aby nedošlo ke smísení příjmů 

z nelegálních zdrojů, které vyprodukovala zločinecká skupina, a vlastních 

příjmů z podnikání, které produkují sami advokáti, notáři či účetní. Pro 

případ podnikatelských problémů či krachu vlastního podnikání advokátů, 

notářů a účetních, kdy by mohli být věřitelé uspokojování také z peněz 

zločinců, musí tedy být klientské účty formálně odděleny od 

podnikatelských účtů advokátů, notářů a účetních. Klientský účet je zaloţen 

například jako nadace pro prostředky třetích osob a advokát, notář, či účetní 

je předsedou této nadace, a tedy fakticky můţe nadále disponovat se 

špinavými penězi i po krachu svého vlastního podnikání a zároveň 

má jistotu, ţe špinavé peníze nebudou tímto krachem nijak ovlivněny. 

Výhodou tohoto postupu je i anonymita, ve které zůstávají skuteční vlastníci 

peněz, ovšem riziko je zde ve skutečnosti, ţe formální právo disponovat se 

špinavými penězi má osoba rozdílná od pachatele zdrojové kriminality, ze 

které peníze pocházejí.
31

 

                                                
30 Srov. např. Offshore Financial Centers IMF Background Paper. [online]. [cit. 2014-10-17]. Dostupné 

z WWW: < https://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/back.htm#II>; Offshore centrum: Ráj 

pro vaše podnikání?. [online]. [cit. 2014-10-17]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mesec.cz/clanky/offshore-centrum-raj-pro-vase-podnikani/>. 
31Srov. STIERANKA, Jozef. Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti vo vybraných krajinách 

Európskej únie. Vyd. 1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2009. 232 s. ISBN 978-80-

86960-55-5, s. 20. 



21 

 

Zde se lze bohuţel domnívat, ţe vyuţívání (či zneuţívání) advokátů 

k praní špinavých peněz nebude ojedinělou záleţitostí, i přesto jsou počty 

oznámení advokátů k prošetření podezřelých finančních pohybů ukazujících 

na praní špinavých peněz, které jsou Českou advokátní komorou předávány 

finančnímu analytickému útvaru, minimální, jak dokládá tabulka níţe. 

 

Tabulka 1. Počet podnětů advokátů předaných FAÚ 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 celkem 

Počet 

podnětů 
2 22 13 20 15 18 19 19 12 10 150 

Zdroj: Advokáti hlásí zlomek podezřelých transakcí. Kontrol se bát nemusí. [online]. [cit. 2014-10-17]. 

Dostupné z WWW:< http://www.lidovky.cz/advokati-hlasi-zlomek-podezrelych-transakci-nemuzeme-je-

kontrolovat-stezuje-si-fau-g3a-/zpravy-domov.aspx?c=A140505_165937_ln_domov_ogo>. 

2.2 Metody užívané při praní špinavých peněz 

Jelikoţ jsem jiţ popsal, jaké jsou společné rysy i jednotlivé fáze praní špinavých 

peněz, zaměřím se nyní na konkrétní metody k tomuto vyuţívané. Existují dva hlavní 

faktory, které určují, jaká konkrétní metoda praní špinavých peněz bude v daném 

případě vyuţita
32

. Zaprvé jde o zdrojovou kriminalitu, ze které nelegální zisk pochází. 

Jiná metoda je vhodná, pokud je zdrojem ekonomická kriminalita a jiná, pokud se bude 

jednat o drogovou kriminalitu. Druhým podstatným faktorem je podoba zisku (výnosu), 

který je zdrojovou kriminalitou vytvořen. Opět bude zvolena rozdílná metoda, pokud 

ziskem jsou peníze a pokud jím je movitá věc. 

 Je jasné, ţe v moderním světě vznikají stále nové a nové metody praní 

špinavých peněz, je ale dobré zmínit, pro bliţší představu o konkrétních postupech 

vyuţívaných při praní špinavých peněz, alespoň některé jiţ známe a nejvíce vyuţívané 

metody, které jsou dále pro větší přehlednost rozděleny do několika skupin
33

: 

                                                
32 Srov. STIERANKA, Jozef. Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti vo vybraných krajinách 

Európskej únie. Vyd. 1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2009. 232 s. ISBN 978-80-

86960-55-5, s. 21. 
33 Srov. DVOŘÁK, Vratislav et al. Výnosy z trestné činnosti. Vyd. 1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt 

vydala Scientia, 2010. 235 s. ISBN 978-80-86960-67-8, s. 79. 
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1. Mísení legálních prostředků a výnosů z trestné činnosti ve 

společnostech, které: 

 ovládá zločinecká skupina; 

 jsou řízeny managementem nebo vlastněny osobami, jeţ spolupracují 

se členy zločinecké skupiny; 

 jsou řízeny managementem nebo vlastněny osobami, jeţ jsou 

zločineckou skupinou donuceni ke spolupráci; 

 jsou řízeny managementem nebo vlastněny osobami, jeţ jsou 

zločineckou skupinou získání ke spolupráci korupcí. 

a) Mísení legálních prostředků a výnosů z trestné činnosti ve 

společnostech, které ovládá zločinecká skupina nebo jsou řízeny 

managementem nebo vlastněny osobami, jeţ spolupracují se členy 

zločinecké skupiny 

Důleţité je, ţe společnosti zde uţívané opravdu provádějí reálnou ekonomickou 

činnost, proto dochází k mísení prostředků z této činnosti získaných s nelegálními 

prostředky a k tomuto je následně i přizpůsobeno účetnictví společnosti. Fakticky tedy 

dochází například k umělému zvyšování obratu a zisku společnosti, z čehoţ je následně 

také zaplacena daň. Daňová povinnost je zde splněna tím, ţe dojde k zaplacení daně 

i z příjmů z nelegálních činností. Špinavé peníze se fakticky vzato stávají legálními. 

Celý proces probíhá pod podrobným dohledem zločinecké skupiny, proto je riziko 

prozrazení či úniku informací minimalizováno.  

Oblíbenost této metody lze spatřovat, krom jiţ zmíněné kontroly nad celým 

procesem, také v následujícím: 

 určité anonymitě, kterou umoţňuje sloţitá vlastnická struktura 

společnosti; 

 vlastníci nebo osoby, které danou společnost fakticky ovládají, nemusí 

reálně manipulovat s účty či účetnictvím, k tomuto vyuţívají 

profesionální manaţery; 

 společnost pracuje pouze se svými podnikatelskými účty, není tedy 

zjišťována totoţnost vlastníků společnosti; 
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 pokud zločinecké skupiny samy nedisponují členy se znalostmi nutnými 

pro průběh a dokončení celého procesu (z oblasti účetnictví či práva), 

nepředstavuje to problém, jelikoţ jsou společností legálně najati externí 

odborníci; 

 rozdílné vnímání bankovních účtů společností a jednotlivců bankami 

a jejich zaměstnanci. Pokud dochází k mnoţství nepravidelných operací 

a pohybů na bankovním účtu společnosti, není to nic neobvyklého, a to 

ani v případě, ţe se jedná o mezinárodní transakce (pokud lze tyto 

transakce alespoň minimálně odůvodnit v rámci činnosti společnosti). 

Pokud by ke stejné situaci došlo na osobním účtu jednotlivce, mohlo by 

to vyvolat (vzhledem k výši transakcí a dalším okolnostem) podezření 

u zaměstnanců bank.  

Ne kaţdá ekonomická činnost je u této metody vhodná. Vţdy musí jít o činnost, 

kde platba v hotovosti nevzbuzuje ani minimální podezření či pochybnost a zároveň je 

moţno takto realizovat velké objemy plateb s vysokou frekvencí, a to vše pod 

minimální kontrolou třetích osob. U takto fungujících společností banky předpokládají 

velký objem hotovostních vkladů na účet společnosti, dojde tedy k umístění zisků 

z nelegálních činností do finančního systému bez vzbuzení podezření. Ideální jsou 

společnosti poskytující zboţí nebo sluţby (maloobchod, gastronomie, apod.). Neméně 

důleţité potom je hledisko stejných nákladů, coţ znamená, ţe společnosti nerostou 

náklady na provoz s růstem počtu zákazníků či návštěvníků. 

Z výše uvedeného plyne, ţe daná metoda bude nejčastěji vyuţívaná v případech, 

kdy ziskem ze zdrojové kriminality jsou peníze ve formě hotovosti, které jsou následně 

smíseny s legálním prostředky získanými podnikatelskou činností. Tato metoda má také 

další vedlejší negativní efekt. Při jejím vyuţití totiţ dochází k narušování rovných 

podmínek na trhu, neboť společnost k tomuto vyuţívána si buduje image prosperující 

společnosti. Jelikoţ je ale její podnikatelská činnost pouze vedlejším efektem slouţícím 
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ke krytí nelegálních zisků, nemusí se při svém podnikání vůbec ohlíţet na svou vlastní 

reálnou ekonomickou situaci a dochází zde k pokřivení trhu.
34

 

 

b) Mísení legálních prostředků a výnosů z trestné činnosti ve 

společnostech, které jsou řízeny managementem nebo vlastněny 

osobami, jeţ jsou zločineckou skupinou donuceni ke spolupráci 

Právě tento způsob praní špinavých peněz v sobě zahrnuje také vydírání 

a vybírání výpalného (či platby za ochranu). Management či vlastníci legálních 

společností jsou zastrašováni a je jim vyhroţováno násilím s cílem donutit je posílat 

určitý finanční obnos na bankovní účet společnosti vlastněné pachatelem. Tato 

společnost je sice navenek legální, ale je zaloţena s vyuţitím falešné identity či 

nastrčených osob a pouze za účelem vybírání výpalného. Nedochází zde tedy 

k předávání hotovosti vyděračům, ale navozuje se dojem obvyklého obchodníku styku 

mezi společnostmi.  

Můţe zde také docházet k situaci, ţe vydíraná osoba je donucena přijmout 

určitou hotovost od vyděrače a vloţit ji na svůj legální bankovní účet. Tímto pak dojde 

ke smísení peněz získaných vyděračem z nelegální činnosti s legálním ziskem 

vydíraného na jeho osobním účtu či na účtu jeho společnosti. Následně je vydíraný 

samozřejmě donucen přeposlat obdrţené špinavé peníze na účet ovládaný vyděračem. 

Nutno dodat, ţe často dojde k situaci, kdy ani není potřeba osoby, jeţ provozují legální 

ekonomickou činnost, vydírat, aby provedly operace popsané výše, ale tyto osoby je 

provedou dobrovolně, často za předem ujednanou provizi či jinou výhodu.
35

 

2. Využití legální ekonomické činnosti subjektů bez jejich vědomí 

Předně je potřeba zdůraznit, ţe pachatelé jiţ mají připravenou propracovanou 

legendu o původu peněz, které do této operace vstupují, zneuţitý subjekt tedy neví 

                                                
34 Srov. DVOŘÁK, Vratislav et al. Výnosy z trestné činnosti. Vyd. 1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt 

vydala Scientia, 2010. 235 s. ISBN 978-80-86960-67-8, s. 80; STIERANKA, Jozef. Boj 

proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti vo vybraných krajinách Európskej únie. Vyd. 1. Praha: Pro 

potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2009. 232 s. ISBN 978-80-86960-55-5, s. 22. 
35 Srov. DVOŘÁK, Vratislav et al. Výnosy z trestné činnosti. Vyd. 1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt 

vydala Scientia, 2010. 235 s. ISBN 978-80-86960-67-8, s. 80 – 81. 
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o nelegálním původu prostředků a je zde vyuţit pouze jako prostředník, který jedná 

svým jménem na účet pachatele. Mezi důvody, jeţ vedou k uţití této metody, patří:
36

 

 niţší míra pozornosti při kontrole operace bankou a jejími zaměstnanci 

způsobená skutečností, ţe zneuţitým subjektem jsou zde renomované 

a tradiční společnosti z daného oboru, které jsou bance známé a poţívají 

značné autority a důvěry; 

 větší pravděpodobnost, ţe i v situaci, kdy se objeví skutečnost vzbuzující 

podezření, ţe dochází k praní špinavých peněz, zaměstnanec banky to 

jako ukazatel praní špinavých peněz nevyhodnotí, byť v jiném případě za 

stejných okolností by to udělal. Zde se dostáváme do souvislosti 

s prvním bodem, který odůvodňuje poţití právě této metody praní 

špinavých peněz. Jelikoţ subjektem vztahu je zde renomovaná 

společnost, která s bankou má dlouholetou bezproblémovou spolupráci, 

má daný zaměstnanec k operaci větší důvěru, neţ pokud by se jednalo 

o pro něj neznámý subjekt, a tedy sklon podezřelou okolnost vyhodnotit 

jako nezávadnou; 

 další výhodou zneuţití renomovaných společností a jejich dobré víry lze 

spatřovat v situaci, kdy i přes výše uvedené dojde k prověřování dané 

operace bankou. Jelikoţ zaměstnanec zneuţitého subjektu jedná v dobré 

víře při plnění klientem (tedy pachatelem) zadaných úkolů, je schopen, 

díky své odbornosti a reputaci, přesvědčit banku o bezvadnosti 

prováděných úkonů i pokynů klienta; 

 pachatel kalkuluje i se situací, ţe zneuţitý subjekt odhalí důvod 

prováděných operací. Lze ale očekávat, ţe ochota zneuţitého subjektu 

problém řešit, bude minimální. Tato úvaha se opírá o několik důvodů. Uţ 

přiznáním, ţe zneuţitý subjekt, ač nevědomky, ale přesto napomáhal 

k vyprání peněz získaných nelegální činností, by mu přinesla značnou 

negativní publicitu a poškození jeho dobrého jména. Také vidina zisku, 

                                                
36 Srov. DVOŘÁK, Vratislav et al. Výnosy z trestné činnosti. Vyd. 1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt 

vydala Scientia, 2010. 235 s. ISBN 978-80-86960-67-8, s. 81. 
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který z prováděných operací zneuţitý subjekt bude mít, jej zcela jistě 

povede spíše k ignorování odhaleného problému; 

 pokud se bude jednat o dostatečně vysoké částky, ze kterých zneuţitému 

subjektu poteče nezanedbatelný zisk, můţe zde pachatel docílit vysokého 

stupně anonymity. Zneuţitý subjekt je v takovém případě motivován 

vycházet pachateli, jako svému významnému klientovi, co nejvíce vstříc, 

nebude zde tedy provádět kontrolu totoţnosti klienta nijak detailně, často 

se spokojí s dokumenty a údaji klientem (respektive pachatelem) 

předloţenými. Další podrobnější údaje či podklady jiţ poţadovat nebude. 

Zisk pro zneuţitý subjekt zde ale musí být tak vysoký, aby opravdu byl 

ochoten podstoupit nemalé riziko spojené s nedůsledným ověřením 

totoţnosti klienta a původu jeho finančních prostředků. 

Příkladem tohoto postupu můţe být půjčka tipu back-to-back. Finanční instituce 

(zde spolupracující nevědomě) poskytne půjčku zločinecké skupině, ale jen za 

předpokladu dostatečného zajištění. Toto zajištění poskytne společnost, která formálně 

není nijak napojena na společnost nebo osoby, jeţ půjčku obdrţí, fakticky je ale touto 

osobou či společností ovládána. Oproti metodě zpětné půjčky, která je popsána dále, zde 

dojde k zapojení renomované finanční instituce do celého procesu, a tedy k větší 

důvěryhodnosti celé operace.
37

  

3. Bankovní operace 

I přes mnoţství jiných metod praní špinavých peněz jsou pro tuto trestnou 

činnost nejpouţívanější bankovní operace, kdy dalším kladem právě této metody je stálá 

snaha bank poskytovat své sluţby co moţná nejdiskrétněji. Některé důvody, proč se 

právě tato metoda jeví jako nejefektivnější, zmiňuji níţe: 

 i přes existenci mnoţství opatření k rozpoznání, ţe dochází k praní 

špinavých peněz, je v drtivé většině spoluúčast finanční instituce na 

tomto procesu nevědomá. Zaměstnanci bank nejsou schopni rozpoznat 

znaky a signály naznačující moţnost praní špinavých peněz, jelikoţ jsou 

                                                
37 Srov. STIERANKA, Jozef. Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti vo vybraných krajinách 

Európskej únie. Vyd. 1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2009. 232 s. ISBN 978-80-

86960-55-5, s. 24. 
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s tímto procesem nedostatečně seznámeni a většinou bezdůvodně 

předpokládají, ţe k němu prostřednictvím právě jejich banky 

a bankovních operací jimi kontrolovaných nedochází. Naopak vycházejí 

z předpokladu zákonnosti všech prováděných operací. Zmíněné jde ruku 

v ruce s často nedostatečnou interní úpravou vlastního postupu 

a odpovědnosti zaměstnanců bank (ale i jiných finančních institucí), 

pokud na podezřelou operaci narazí. Tlak na zisk a konkurence, jeţ jsou 

charakteristickými pro celý obor finančních sluţeb, podporuje spíše 

vágnost kontroly operací (a to často i u větších či opakovaných operací); 

 vědomá spolupráce finančních institucí, nebo alespoň jejich zaměstnanců 

či skupin zaměstnanců, se zločineckou skupinou při praní špinavých 

peněz je dalším ne zcela neobvyklým jevem, kdy k tomuto často dochází 

za provizi; 

 existují také banky nebo jiné finanční instituce, které vznikly a fungují 

jen za účelem provádění nezákonných bankovních operací. Nejvíce 

takových institucí najdeme v tzv. offshore centrech a jejich vlastníky 

budou často zločinecké skupiny samotné.  

Jak jiţ bylo řečeno, bankovní instituce jsou a zřejmě i zůstanou velmi důleţitým 

prvkem v procesu praní špinavých peněz. Existuje totiţ mnoho moţností, jak banku 

zneuţít. Patří mezi ně například vytváření účtů pomocí padělaných či odcizených 

dokladů, praxe, kdy účet zaloţí nastrčená osoba, ale dispoziční právo k účtu je 

poskytnuto osobě jiné, vlastnictví účtů v různých státech a provádění mnoţství operaci 

mezi těmito účty, atd. Větší anonymitu (a tedy výhodu pro pachatele) do celého systému 

přinášejí nové technologie. Pokud jsou bankovní účty ovládány pomocí internetu či 

mobilního telefonu, je pak velmi obtíţná jak identifikace osoby, která daný pokyn 

reálně zadala, tak identifikace místa, odkud byl pokyn zadán.  

Pro větší názornost dále následuje přehled a krátký popis konkrétních metod 

pouţívaných při praní špinavých peněz pomocí bankovní instituce, které by uţ samy 

o sobě měly vyvolat zvýšený zájem a kontrolu zaměstnance této instituce. 

 Podlimitní transakce – finanční transakce ve velkém mnoţství či 

frekvenci (např. časté vkládání hotovostních peněz na účet) jsou 
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prováděny nastrčenými osobami jejich jménem a na jejich účet, kdy 

objem transakce nikdy nepřesáhne zákonem sledovaný limit (zpravidla 

transakce nebude zdaleka dosahovat tohoto limitu, aby nevzbuzovala 

ţádné podezření). 

 Poţadavek výměny bankovek a mincí s niţší nominální hodnotou za 

bankovky s vyšší nominální hodnotou – konkrétní člověk, který 

poţadavek vznáší, je dané bance často neznámý (nemá zde veden ţádný 

účet), zpravidla hotovost dopravil ne zcela standardním způsobem 

(krabice, taška) a často předem ani nezná celkovou nominální hodnotu 

bankovek popřípadě mincí. 

 Transakce prováděné nastrčenou osobou na její jméno, ale na účet 

majitele bankovního účtu.  

 Vědomá spolupráce pracovníka(ů) banky s pachatelem praní špinavých 

peněz – při takové kooperaci je pachateli značně usnadněn vklad 

nelegálně získaných finančních prostředků do bankovního systému 

a naopak je téměř vyloučena moţnost odhalení takovýchto peněz. 

 Vysoký vklad hotovosti – zpravidla následuje okamţité provedení další 

transakce (např. převod na jiný účet či měnu). 

 Neobvyklá operace – a to ve smyslu neobvyklé operace vzhledem 

k bankovní historii konkrétního klienta banky. Právě zde správně 

nastavená pravidla, týkající se zásady „poznej svého klienta“, mohou 

poměrně snadno odhalit, ţe se jedná o praní špinavých peněz. 

 Zneuţití cizího účtu – např. falzifikací podpisu majitele účtu. 

 Vyuţití bankovních směnek a šeků – nejčastěji ve druhé etapě praní 

špinavých peněz. Největší anonymitu zaručuje pouţívání bankovních 

šeku na doručitele
38

. Výhodou zde je moţnost nákupu šeků i osobou, jeţ 

není klientem banky a neomezenost mnoţství šeků, jeţ můţe osoba 

zakoupit, a to i za hotovost. Dále zde není nutný převod měn, protoţe 

                                                
38 Šek je vyplacen tomu, kdo jej bance předloţí, neobsahuje tedy jméno osoby, ani ţádné jiné 

identifikační prvky. 
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šek zakoupený v korunách není problém vyzvednout si na jiném místě či 

v jiném státě v dolarech. Nevýhodou pak je moţnost zpětného dohledání 

šeků v bankovní dokumentaci a hlavně poměrně dlouhá prodleva mezi 

předloţením a vyplacením šeku. Banka, které byl šek předloţen, ţádá 

banku, kde byl šek zakoupen, o zúčtování. Aţ po tomto kroku dojde 

k převodu prostředků z banky, která šek vystavila do banky, kde byl šek 

předloţen, a aţ následně dojde k vyplacení peněz doručiteli šeku. Pokud 

se jedná o mezinárodní transakci, můţe operace trvat aţ několik dní, 

hrozí zde tedy vyšší riziko odhalení a zajištění špinavých peněz. 

4. Další metody praní špinavých peněz 

Pro dokreslení obrazu, jak praní špinavých peněz můţe reálně probíhat, 

přidávám další metody praní s jejich krátkým popisem:
39

 

 metoda zpětné půjčky – formálně zde existuje smlouva o půjčce, ale 

fakticky dojde k situaci, kdy si pachatel půjčuje vlastní peníze (které jsou 

získány nelegální činností) a touto smlouvou peníze formálně legalizuje. 

Důleţité je, aby moţnost prověření této smlouvy ze strany okolí 

pachatele nebo jakýchkoli orgánů, byla buď zcela vyloučena, nebo 

značně ztíţena. Příkladem takového postupu je půjčka od zahraniční 

osoby (fyzické i právnické); 

 fingované výhry – zde je vyuţíváno kasin. Peníze se perou formou 

nakoupení hracích ţetonů skupinou osob (které předstírají, ţe se 

navzájem neznají), kdy reálně je hráno minimálně, a jsou prováděny 

nízké sázky, aby se hodnota ţetonů sníţila jen minimálně. Následně jsou 

po určité době ţetony „odevzdány“ (tzn. osoba „náhodně“ vyhraje) jedné 

z těchto osob, která předstírá, ţe se jedná o výhru a nechá si je vyplatit 

nebo je vloţí na depozitní účet (tato moţnost poskytována kasiny také 

ulehčuje transfer peněz, neboť kasina umoţňují majiteli účtu zadávat 

bezhotovostní příkazy). I zde platí, ţe jsou vyuţívána kasina se slabým 

                                                
39 Srov. STIERANKA, Jozef. Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti vo vybraných krajinách 

Európskej únie. Vyd. 1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2009. 232 s. ISBN 978-80-

86960-55-5, s. 22 – 27. 
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vnitřním dohledem a kontrolou, aby riziko odhalení bylo nízké, a dále, ţe 

toto se nedá opakovat příliš často právě kvůli zvýšenému riziku odhalení. 

K této metodě patří i situace, kdy jsou reálné výhry v loteriích 

odkupovány od skutečných vítězů, kterým je poskytnutá výhra navýšena 

o provizi (v opačném případě by opravdový výherce neměl ţádný zájem 

na spolupráci s pachateli praní špinavých peněz); 

 obchody a jiné operace s nemovitými věcmi – důvodem uţívání 

nemovitých věcí je, krom jejich obvyklé vysoké cenové hodnoty, která 

umoţňuje velký objem příjmů, jeţ je moţno takto zlegalizovat, cenová 

stabilita nemovitých věcí a často také růst jejich hodnoty (i kdyţ tento 

argument byl světovou finanční a ekonomickou krizí oslaben, domnívám 

se, ţe je stále platným). Fakticky zde nejčastěji dojde ke koupi nemovité 

věci financované formou zpětné půjčky, nebo dochází k pronájmu 

nemovitých věcí, kdy nájemce nemovitou věc pronajímá sám sobě, a to 

přes společnost, která sídlí v offshore centru a kterou nájemce rovněţ 

ovládá. Další moţností je nákup starých či zdevastovaných nemovitých 

věcí a jejich následná rekonstrukce a prodej, kdy rozdíl mezi nákupní 

a prodejní cenou nemovité věci představuje zisk a zároveň částku, která 

byla touto operací vyprána; 

 mezinárodní převody peněz – metoda vyuţívá existujících společností, 

které nabízejí mezinárodní převod hotovostních peněz a jejich následný 

výběr kdekoli na světě. Protoţe kontakt odesílatele se společností je, na 

rozdíl od kontaktu klienta s bankou, dočasný, je zde zvýšena moţnost 

pouţití falešných dokladů či průkazů. Dalším kladem je anonymita 

spojená s nemoţností dalšího vystopování peněz. Společnosti poskytující 

tyto sluţby někdy nevyţadují ani doklad totoţnosti (a klienta tedy vůbec 

detailněji neprověřují), stačí uvést základní údaje (jméno, příjmení, 

bydliště, atd.), a dokonce lze zvolit, ţe příjemce nemusí předkládat ţádný 

doklad, jen sdělí domluvené heslo. Zjistit, kdo byl příjemcem peněz je 

pak prakticky nemoţné. Na druhé straně nevýhodná je skutečnost, ţe 

výše takto odesílané sumy je omezená (v EU jde o částku odpovídající 
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ekvivalentu 10 000 EUR), coţ se ale dá obejít jiţ zmíněnou metodou tzv. 

„smurfingu“. 

Provedený výčet metod pouţívaných při praní špinavých peněz samozřejmě není 

a nemůţe být konečný. Vzhledem ke stále novým metodám praní špinavých peněz 

a k neomezeným moţnostem jejich vzájemného kombinování a zdokonalování i zde 

platí, ţe pachatel je vţdy o krok dál neţ zákonodárce.  
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3. Mezinárodní právní úprava proti praní špinavých peněz 

Úvodem je dobré krátce se zaměřit na historii boje proti praní špinavých peněz 

v USA, tedy v zemi, kde má právní úprava omezující praní špinavých peněz svůj původ. 

Zákon o bankovních transakcích (tzv. Bank Secrecy Act (dále jen „BSA“)), který se stal 

platným v roce 1970, měl vést ke snadnějšímu vystopování praní špinavých peněz díky 

dalším poţadavkům na registraci bankovních transakcí. Základ BSA tvoří pět 

ustanovení, jeţ měly omezit či zcela zabránit praní špinavých peněz (viz dále). Opatření 

zakotvená v BSA se ale ukázala jako nedostačující, proto byl zákon novelizován 

a povinnosti z něj plynoucí se rozšířily také na zahraniční banky, které vyvíjí činnost 

v USA, a na nebankovní instituce. Dále byla zavedena povinnost k identifikaci všech 

soukromých osob vyuţívajících finanční systém a zároveň byly zpřísněny sankce za 

nedodrţení povinností plynoucích z BSA.  

Jak jiţ bylo zmíněno, BSA je zaloţen na pěti hlavních pilířích, kterými jsou:
40

 

a) povinnost bank i ostatních peněţních ústavů ohlásit hotovostní transakci 

vyšší neţ 10 000 dolarů, která je provedena jednou osobou, a to ještě v týţ 

den, kdy je transakce provedena, a dále zprávu o této hotovostní operaci 

poslat na daňový úřad; 

b) nutnost vyplňovat celní formulář č. 4790. Tento formulář slouţí ke kontrole 

pohybu kapitálu z a do USA, neboť povinnost jej vyplnit má kaţdý, kdo 

vyváţí nebo dováţí do USA peníze nebo jiné peněţní prostředky v hodnotě 

nad 5 000 dolarů; 

c) formulář č. 90.221, který je součástí deklarace příjmů a vyplňuje jej osoba, 

která vlastní či jinak ovládá bankovní účet v zahraničí; 

d) povinnost Ministerstva financí informace získané z výše uvedených 

formulářů a zpráv shromaţďovat, třídit, a dále na základě takto zjištěných 

informací zjistit a identifikovat osoby, které provádějí praní špinavých 

peněz; 

                                                
40 Srov. DVOŘÁK, Vratislav. Ekonomické a kriminální aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyd. 

1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2010. 91 s. ISBN 978-80-86960-63-0, s. 47. 
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e) zaznamenávání mnoha druhů finančních operací, které jsou prováděny jak 

bankami, tak jinými peněţními institucemi. Cílem takovýchto záznamů je 

vytvoření podkladů pro daňové úředníky, aby ti mohli dále zabránit 

daňovým podvodům či je alespoň omezit. 

V USA byl dále v roce 1986 přijat velmi důleţitý zákon, který byl zmíněn jiţ 

v úvodu mé práce, a to Zákon o regulaci praní špinavých peněz (Money Laundering 

Control Act). Díky tomuto zákonu se z praní špinavých peněz stal závaţný zločin a celé 

problematice byla dodána vyšší váţnost, jelikoţ, krom zmíněného zpřísnění kvalifikace 

tohoto trestného činu, byli také ustanoveni federální úředníci a vyšetřovatelé speciálně 

zaměření na problematiku praní špinavých peněz. 

Do legislativy Spojených států byla dále promítnuta tzv. Modelová opatření, 

přijatá v roce 1992 Organizací amerických států (podrobněji k tomuto dále). Zlom ale 

přichází po teroristických útocích 11. září 2001, kdy jsou výše zmíněná opatření 

výrazně rozšířena Zákonem o zamezení praní špinavých peněz v mezinárodním měřítku 

a o zamezení financování teroristů (The International Money Abatement and Anti-

Terorism Financing Act of 2011, dále jen „IMLAA“). IMLAA je součástí Zákona 

o sjednocení a posílení Ameriky uplatněním přiměřených nástrojů nutných k obraně 

před terorismem a k boji s ním (Uniting and Strengthening America by Providing 

Appropriet Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism, tzv. „USA Patrioct 

Act“). IMLAA se zaměřuje mimo amerických institucí také na provozovny 

mezinárodních subjektů nacházející se v USA, včetně zahraničních finančních ústavů 

vyvíjejících činnosti v USA (ale také na instituce pouze mající finanční vztahy 

s finančním ústavem v USA), větší pozornost je věnována offshore bankovnictví, 

privátním bankovním sluţbám, atd. Všechny finanční ústavy, na které zákon dopadá, 

musely zaloţit a uvést v ţivot program na potírání praní špinavých peněz, jeţ byl 

povinně vyzkoušen nezávislým auditorem, kdy součástí programu musí být také zásady 

a mechanismy umoţňující potírání praní špinavých peněz včetně školení zaměstnanců 

a určení osoby, která za fungování všech mechanismů a postupů odpovídá. IMLAA také 

zavedla poměrně významnou pravomoc ministra financí poţadovat po konkrétním 

ústavu vydání záznamů a podání zpráv o transakcích, totoţnosti a adrese účastníků 
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těchto transakcí a dalších informacích, pokud zde existuje důvodná obava, ţe zde 

dochází k praní špinavých peněz.
41

  

Dle IMLAA musí dále finanční ústavy ověřovat totoţnost majitele účtu, včetně 

vedení databáze informací pouţitých k ověření totoţnosti. Důleţitějším prvkem IMLAA 

ovšem je poţadavek týkající se korespondenčního styku amerických finančních ústavů 

se zahraničními bankami a korespondenčních účtů zahraničních subjektů. Dle IMLAA 

musí být zcela ukončeny korespondenční styky se zahraničními virtuálními bankami
42

, 

a pokud jde o styky s dalšími zahraničními bankami, musí být vedeny záznamy 

o korespondenčním styku s nimi, dohledána kontaktní osoba zahraniční banky v USA 

a také majitel této zahraniční banky. Korespondenčních účtů zahraničních klientů 

u amerických bank a celého soukromého bankovnictví v USA se dále týká omezení ve 

formě zavedení nových prověrek tak, aby praní špinavých peněz na těchto účtech bylo 

odhaleno. 

Boj proti praní špinavých peněz samozřejmě překročil hranice USA, a to ve 

chvíli, kdy vznikla Organizace amerických států a její účastníci schválili v roce 1992 

tzv. „Modelová opatření“. Tento dokument obsahuje nařízení k podpoře trestních sankcí 

v jednotlivých zemích, k posílení mezinárodní spolupráce týkající se praní špinavých 

peněz a dále nařízení, která mají zvětšit odpovědnost finančních institucí v boji proti 

praní špinavých peněz, kdy tyto instituce se mají stát plně zodpovědnými i za činy 

svých zaměstnanců, ředitelů či vlastníků. K tomuto jsou finančním institucím vymezeny 

povinnosti identifikovat klienta, uchovávat obchodní záznamy, zaznamenávat 

hotovostní transakce a informovat státní instituce o podezřelých operacích.
43

 

                                                
41 Srov. DVOŘÁK, Vratislav. Ekonomické a kriminální aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyd. 

1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2010. 91 s. ISBN 978-80-86960-63-0, s. 48 – 49. 
42 Banka bez fyzické přítomnosti v zahraničí, často v zemích s daňovým systémem umoţňujícím sníţení 

daňového zatíţení. 
43 Srov. DVOŘÁK, Vratislav. Ekonomické a kriminální aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyd. 

1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2010. 91 s. ISBN 978-80-86960-63-0, s. 49. 



35 

 

3.1 Celosvětová právní úprava proti praní špinavých peněz 

3.1.1 Konvence OSN o nezákonném obchodování s narkotiky 

a psychotropními látkami 

Prvním důleţitým dokumentem v  problematice boje proti praní špinavých peněz 

byla „Konvence OSN o nezákonném obchodování s narkotiky a psychotropními 

látkami“ přijatá ve Vídni v roce 1988 (dále jen „Vídeňská konvence“). Ač se jedná 

o starší dokument, je stále velmi důleţitým v mezinárodním boji proti praní špinavých 

peněz a také v současnosti je povaţován za minimální standard, který je nutné v tomto 

boji dodrţovat. Státům, které ratifikovaly Vídeňskou konvenci, je uloţena povinnost, 

aby se součástí jejich trestního zákonodárství stal trestní postih jakékoli činnost, která se 

týká obchodu s drogami, a dále aby v jejich trestním zákonodárství došlo k vymezení 

úmyslného praní špinavých peněz jako samostatného trestného činu. Vídeňská 

konvence vymezuje povinnosti nutné k mezinárodní spolupráci, snaţí se o přiblíţení 

jednotlivých národních úprav a u vymezených trestných činů uvádí formy právní 

pomoci nutné při spoluprací státu při vyšetřování a postihování těchto trestných činů. 

Dále jsou zde vymezena opatření, jak mezinárodní tak národní, díky kterým je moţné 

vystopovat, identifikovat, zmrazit a zabavit zisk nebo jakékoli prostředky, které mají 

svůj původ v obchodu s drogami a ve s ním souvisejícím praní špinavých peněz.
44

 

Na Vídeňskou konvenci poté navázalo „Programové prohlášení zásad“ 

z prosince roku 1988, jeţ parafoval Basilejský výbor pro bankovní dozor. Tyto dva 

dokumenty byly přijaty na základě správného přesvědčení mezinárodního společenství, 

ţe drogovou a finanční kriminalitu a praní špinavých peněz není moţné potlačit pouze 

opatřeními na národní úrovni. Je tedy nutné, aby se do boje proti zmíněným problémům 

zapojilo co moţná nejvíce států a tyto svůj postup koordinovaly a navzájem co nejúţeji 

spolupracovaly. 

3.1.2 Financion Action Task Force a 40 doporučení FATF  

Jelikoţ bylo evidentní, ţe k účinnému boji proti praní špinavých peněz je 

potřeba co nejširší mezinárodní spolupráce, vznikla na paříţském zasedání států G7 

                                                
44 Srov. DVOŘÁK, Vratislav. Ekonomické a kriminální aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyd. 

1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2010. 91 s. ISBN 978-80-86960-63-0, s. 49. 
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spolu s prezidentem Evropské komise v roce 1989 „Akční skupina pro oblast financí“ 

(Financial Action Task Force, dále jen „FATF“), která se následně rozšířila také 

o členské země OECD, Evropské komise, Hong Kong, Singapúr a členské státy Rady 

spolupráce perského zálivu, čímţ získala významný mezinárodní a mezikontinentální 

rozměr. FATF je skupina specialistů, jejímţ jediným zaměřením je boj proti praní 

špinavých peněz. Hned v roce 1990 vypracovala FATF 40 doporučení, které se staly 

závaznými pro všechny členské státy. Právě tato doporučení se následně stala základem 

strategie v boji proti praní špinavých peněz. Klíčovým bylo doporučení, jeţ obsahovalo 

pojmovou definici praní špinavých peněz a povinnost tuto definici pouţít při vytvoření 

skutkové podstaty trestného činu (postihujícího praní špinavých peněz) a zahrnout ji do 

trestního kodexu. 40 doporučení FATF bylo několikrát měněno a doplňováno. 

Důvodem jsou nově se objevující metody praní špinavých peněz a zdokonalování 

stávajících metod a způsobů. K první aktualizaci 40 doporučení FATF došlo v roce 

1996, jako reakce na propracovanější techniky praní peněz (např. zneuţívání poradců, 

vyuţívání právnických osob k zakrytí skutečných vlastníků prostředků). Dalším 

milníkem byly i zde teroristické útoky v USA z 11. září 2001. Po nich FATF doplnila 

40 doporučení o nových 8 doporučení, které se týkají boje proti financování terorismu. 

Další, v pořadí tedy 49, doporučení se pak týká přeshraničního převozu hotovosti a bylo 

vydáno v roce 2005. Aktuální doporučení FATF, se pak kromě boje proti praní 

špinavých peněz a financování terorismu zaměřují také na boj proti šíření zbraní 

hromadného ničení.
45

 

Hlavním úkolem FATF je prosazování doporučení jak na mezinárodní tak na 

národní úrovni a zajištění aplikace doporučení jednotlivými státy v jejich právních 

systémech. Na to navazuje další aktivita FATF, kterou je publikování zpráv 

a sestavování seznamu zemí, které nemají legislativu vyhovující mezinárodním 

standardům v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu, v tomto boji 

neposkytují adekvátní součinnost nebo nedosáhly uspokojivých pokroků.
46

 Právě tento 

seznam získává čím dál více na důleţitosti, kdy zapsání země na seznam znamená pro 

                                                
45

 Srov. DVOŘÁK, Vratislav. Ekonomické a kriminální aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyd. 

1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2010. 91 s. ISBN 978-80-86960-63-0, s. 50 – 51. 
46 Srov. např. FATF Public Statement - 27 June 2014. [online]. [cit. 2014-10-17]. Dostupné z WWW: 

<http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-

june-2014.html>. 
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konkrétní zemi ztrátu důvěry jak u jiných států, tak u mezinárodních korporací, a ve 

svém důsledku můţe znamenat i pokles přílivu investic.
47

 

Dvořák se domnívá, ţe právě aktivity FATF povedou k postupným 

a nezadrţitelným změnám ve všech offshore centrech s několika důsledky: 

1) dojde k identifikaci a evidenci majitelů společností vyuţívajících offshore 

centra; 

2) offshore banky budou omezeny stejnými pravidly jako jakékoli jiné banky, 

coţ se týká například poţadavku na bezúhonnost zájemců o bankovní 

licenci, jejich kvalifikaci, atd.; 

3) dojde k posílení mezinárodní spolupráce a  výměny informací o klientech 

finančních institucí (při důvodném podezření z páchání trestné činnosti); 

4) vzniknou nové orgány dohledu v mezinárodních finančních centrech, jejichţ 

cílem bude zajistit bezúhonnost domácího finančního sektoru.  

K tomu doplňuji, ţe Česká republika není členem FATF, ale je členem tzv. 

regionálního uskupení podle FATF, tedy výboru MONEYVAL při Radě Evropy 

(který je podrobněji popsán níţe). 

3.2 Evropská právní úprava proti praní špinavých peněz 

V evropském boji proti praní špinavých peněz a organizovanému zločinu s ním 

souvisejícím se v 80. a 90. letech dvacátého století kladl důraz na tři hlavní pilíře:
48

 

1. kriminalizace legalizace výnosů organizovaného zločinu, 

2. finanční šetření jako prostředek odhalování legalizace výnosů 

organizovaného zločinu a  

3. odčerpání zločineckého zisku. 

K výše zmíněnému se vztahuje dokument Rady Evropy přijatý ve Štrasburku 

v roce 1990 s názvem „Konvence Rady Evropy č. 141 o praní, vyhledávání, zadrţování 

a konfiskaci výnosů ze zločinu“, známé téţ jako „Úmluva o praní, vyhledávání, 

                                                
47 Srov. DVOŘÁK, Vratislav. Ekonomické a kriminální aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyd. 

1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2010. 91 s. ISBN 978-80-86960-63-0, s. 51. 
48 Srov. DVOŘÁK, Vratislav. Ekonomické a kriminální aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyd. 

1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2010. 91 s. ISBN 978-80-86960-63-0, s. 49. 
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zadrţování a konfiskaci výnosů ze zločinu“ (dále jen „Úmluva RE“). Úmluva RE je 

velmi důleţitým dokumentem, jelikoţ se specializuje na praní špinavých peněz a také 

na odčerpání výnosů získaných kriminální činností, proto byla přijata většinou členský 

států Rady Evropy a také Austrálií. Součástí právního řádu ČR se stala zákonem č. 

33/1997 Sb. o sjednání Úmluvy o praní, vyhledávání, zadrţování a konfiskaci výnosů ze 

zločinu.  

Pilíře úmluvy jsou následující:
49

 

1. povinnost států kriminalizovat praní špinavých peněz; 

2. povinnost přijetí legislativy, která zajistí zakotvení a hlavně vymahatelnost 

povinností bankovních institucí (tzn. povinností dodrţovat opatření proti 

praní špinavých peněz); 

3. povinnost úzké mezinárodní spolupráce. 

Mechanismus Úmluvy RE je aktivován nejen v případě, kdy je potřeba 

mezinárodní spolupráce při vyšetřování trestného činu praní špinavých peněz 

(respektive dle tuzemské právní úpravy trestného činu legalizace výnosů z trestné 

činnosti), ale také trestných činů, které se týkají vynášení nelegálně získaného majetku. 

Jde zde o spolupráci justičních i policejních orgánů, ale také o spolupráci zvláštních 

orgánů, které stojí mimo trestní řízení.
50

 

3.3 Právní úprava proti praní špinavých peněz v rámci Evropského 

společenství a Evropské unie 

V rámci Evropské unie došlo v oblasti boje proti praní špinavých peněz nejprve 

k přijetí směrnice Rady č. 91/308/EHS o předcházení zneuţití finančního systému 

k praní peněz, a to dne 10. 6. 1991 (dále jen „I. AML směrnice“). I. AML směrnice byla 

přijata v rámci naplňování cílů stanovených Vídeňskou konvencí a dále cílů 

stanovených v Doporučeních FATF. Smyslem bylo přijmout taková opatření, která 

budou v souladu s jinými mezinárodními opatřeními a díky nimţ dojde k zamezení 

praní špinavých peněz vyuţitím volného pohybu kapitálu mezi zeměmi Společenství. 

                                                
49 Srov. DVOŘÁK, Vratislav. Ekonomické a kriminální aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyd. 

1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2010. 91 s. ISBN 978-80-86960-63-0, s. 50. 
50 V České republice je takovým orgánem Finančně analytický útvar Ministerstva financí České 

republiky. 
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 I. AML směrnice zavádí několik důleţitých novinek. Jde zejména o povinnost 

členských států zakázat praní špinavých peněz, a to včetně trestů za porušení tohoto 

zákazu. Dále jde o nutnost omezit zneuţívání finančního systému při praní špinavých 

peněz. Toho má být docíleno širší spoluprací orgánů, do jejichţ působnosti boj proti 

praní špinavých peněz náleţí, a kontrolních nebo dozorčích orgánů finančních institucí. 

Velice důleţitým poţadavkem I. AML směrnice je porušení bankovního 

tajemství pokud se jedná o podezřelou transakci. V takovém případě musí být informace 

předánu odpovědnému orgánu, a to bez informování klienta o prověřování jeho 

transakce. Dochází také k potlačení anonymity u osob vstupujících do obchodních 

vztahů nebo provádějících transakce nad určitou částku. U takových osob je nutno vţdy 

zjišťovat jejich totoţnost. Všechny podezřelé transakce jsou členské státy povinny 

podrobně zkoumat. 

Na druhou stranu I. AML směrnice rovněţ zavádí nutnost, aby informace 

získané postupem podle této směrnice byly vyuţity jen a pouze k účelům zabránění 

praní špinavých peněz.  

Z výše uvedeného plyne, ţe pokud členský stát implementuje I. AML směrnici 

do svého vnitrostátního práva, dodrţuje tím i následující zásady, kterými se musí řídit 

úvěrové a finanční instituce: 

 znát svého klienta; 

 prověřovat podezřelé transakce a hlásit je k tomu určeným orgánům; 

 doklady a důkazní materiály jsou archivovány minimálně 5 let; 

 informování zaměstnanců úvěrových a finančních institucí 

o ustanoveních v I. AML směrnici a zavedení odpovídajících kontrolních 

postupů, aby mohlo být předcházeno a zabráněno praní špinavých peněz. 

 I. AML směrnice byla následně novelizována směrnicí Evropského parlamentu 

a Rady EU č. 2001/97/ES ze 4. prosince 2001 (dále jen „II. AML směrnice“), která 

nerozlišuje, jestli k některým dílčím jednáním došlo na území jiného členského státu 

EU, a postihuje i skutky provedené mimo území členských států, pokud se jejich 

důsledek projeví na unijním území. 

II. AML směrnice se tedy snaţí jasněji a přesněji vymezit skutky, jejichţ výnosy 

jsou při boji proti praní špinavých peněz postihovány. Členské státy také musí přijmout 
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opatření k zabránění praní špinavých peněz získaných závaţnou trestnou činností. 

Povinné instituce rozšiřuje o auditory, účetní a daňové poradce, realitní makléře, notáře, 

kasina a o obchodníky s drahými předměty, jejichţ hodnota přesahuje 15 000 EUR. 

Dnes je jiţ v platnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/60/ES 

o předcházení zneuţití finančního systému k praní peněz a financování terorismu ze dne 

26. října 2005 (dále jen „III. AML směrnice“). K provedení opatření upřesněním pojmů, 

které zavádí III. AML směrnice, byla následně přijata směrnice Komise 2006/70/ES, 

která definuje pojem „politicky exponovaná osoba“ a dále upravuje výjimky z III. AML 

směrnice. 

Zdrojem úpravy provedené III. AML směrnicí bylo 40 doporučení FATF a 9 

zvláštních doporučení této organizace. Dle III. AML směrnice je praním peněz 

následující:
51

 

  

a) přeměna nebo převod majetku při vědomí, že tento majetek pochází z trestné 

činnosti nebo z účasti na takové činnosti, za účelem zatajení nebo zakrytí 

nezákonného původu majetku nebo za účelem pomoci jakékoliv osobě, která 

se účastní páchání takové činnosti, aby se vyhnula právním následkům svého 

jednání; 

 

b) zatajení nebo zakrytí skutečné povahy, zdroje, umístění, nakládání, pohybu, 

práv k majetku nebo jeho vlastnictví při vědomí, že tento majetek pochází z 

trestné činnosti nebo z účasti na takové činnosti; 

 

c) nabývání, držení nebo užívání majetku při vědomí, v době jeho obdržení, že 

tento majetek pochází z trestné činnosti nebo z účasti na takové činnosti; 

 

d) účast na spáchání, spolčení ke spáchání, pokus o spáchání, napomáhání, 

usnadňování a návod ke spáchání jakéhokoliv jednání uvedeného 

v předchozích písmenech. 

 

                                                
51 Článek 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/60/ES o předcházení zneuţití finančního 

systému k praní peněz a financování terorismu. 
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Jako praní špinavých peněz je postihováno i jednání, kdy k činnostem, na jejichţ 

základě vznikl majetek pro účely praní, došlo na území jiného členského státu nebo na 

území třetí země. 

III. AML směrnice také zavádí povinnost, dle které kaţdý členský stát musí 

zřídit finanční zpravodajskou jednotku jako ústřední vnitrostátní jednotku. 

V současnosti jiţ prochází legislativním procesem IV. AML směrnice, která 

reflektuje aktuální doporučení FATF, jeţ se kromě boje proti praní špinavých peněz 

a financování terorismu zaměřují také na boj proti šíření zbraní hromadného ničení. 

Směrnice bude poţadovat po členských státech, aby byly samy schopny identifikovat 

hrozící rizika praní špinavých peněz, porozumět jim a přijmout opatření k jejich 

zmírnění, kdy zároveň k hodnocení rizik má docházet jak na národní tak na nadnárodní 

úrovni. Rovněţ povinné osoby by měly identifikovat jim hrozící rizika, porozumět jim 

a zdokumentovat je, a dále aktualizovat posouzení jimi prováděných opatření. Právě 

posuzování rizik má příslušným orgánům ve členských státech umoţnit podrobné 

zhodnocení rozhodnutí přijatých povinnými osobami a porozumění jim. Povinnost 

identifikace klienta bude nově rozdělena na zjednodušenou identifikaci klienta 

a zesílenou kontrolu klienta, kdy členský stát určí oblast s niţším či vyšším rizikem, kde 

můţe být ta či ona uplatněna.
52

 

Je nepochybné, ţe AML směrnice jsou nejdůleţitějšími evropskými předpisy 

v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Jsou zde ale i další předpisy, které na 

problematiku praní špinavých peněz dopadají. Mezi ně patří nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 1889/2005 o kontrolách peněţní hotovosti vstupující do 

společenství nebo je opouštějící, dle kterého má kaţdý, kdo převáţí hotovost nebo 

peněţní nástroje na doručitele v hodnotě 10 000 EUR a vyšší přes vnější hranice 

Evropského společenství, povinnost oznámit takovýto převoz. 

Dále nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1781/2006 o informacích 

o plátci doprovázejících převody peněţních prostředků určuje informace o plátci, které 

musí být uvedeny u kaţdé bezhotovostní platby prováděné uvnitř i vně Evropského 

společenství. 

                                                
52 Srov. Příprava 4. AML směrnice EU z pohledu České republiky [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z 

WWW:< http:///www. vsfs.cz/prilohy/jiri_tvrdy.pdf >. 



42 

 

4. Právní úprava proti praní špinavých peněz v České 

republice 

4.1 Vývoj právní úpravy v České republice  

Česká republika přijala první zákon, který se zaměřuje ryze na boj proti praní 

špinavých peněz aţ v roce 1996, tedy s poměrně velkou časovou prodlevou oproti jiným 

státům. Zákon z roku 1996 ale nebyl prvním opatřením, týkajícím se této problematiky, 

tím bylo usnesení vlády České a Slovenské federativní republiky č. 590 ze dne 26. 9. 

1991, jeţ se týkalo kontroly pohybu peněţních prostředků. Po přistoupení k Úmluvě RE 

v roce 1995 muselo dojít k naplnění závazku tímto protokolem přijatých, a proto byl 

dne 15. února 1996 přijat zákon č. 61/1996 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 

61/1996 Sb.“). Tento zákon se následně stal základním právním předpisem upravujícím 

boj proti praní špinavých peněz v České republice. 

Zákon č. 61/1996 Sb. byl několikrát novelizován, a to převáţně kvůli nutnosti 

naplnit závazky plynoucí z mezinárodních smluv, kterými byla Česká republika vázána, 

a také sladit jej s poţadavky předpisů EU při vstupu ČR do EU.
53

  

Aktuálně je jiţ platný zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008, který 

nahradil původní zákon č. 61/1996 Sb. Nový zákon byl upřednostněn před další novelou 

původního zákona, jelikoţ ten by se stal zcela nepřehledným, a zároveň jiţ naplňoval 

všechny poţadavky, které jsou pro Českou republiku závazné, ať uţ z titulu členství 

v EU nebo proto, ţe je ČR signatářem mezinárodních smluv, ze kterých tyto poţadavky 

vyplývají. Nový zákon vychází ze zákona původního a také zachovává jeho instituty. 

Zavádí dále nové vymezení pojmu „legalizace výnosů z trestné činnosti“ (tak, jak je tato 

definice uvedena v kapitole 1.2) a dále pojmu financování terorismu jako:
54

  

a) shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s 

vědomím, že bude, byť i jen zčásti, použit ke spáchání trestného činu teroru, 

                                                
53

 Srov. STIERANKA, Jozef. Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti vo vybraných krajinách 

Európskej únie. Vyd. 1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2009. 232 s. ISBN 978-80-

86960-55-5, str. 93. 
54 § 3 odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu. 
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teroristického útoku nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci 

spáchání takového trestného činu, nebo k podpoře osoby nebo skupiny osob 

připravujících se ke spáchání takového trestného činu, nebo 

 

b) jednání vedoucí k poskytnutí odměny nebo odškodnění pachatele trestného 

činu teroru, teroristického útoku nebo trestného činu, který má umožnit nebo 

napomoci spáchání takového trestného činu, nebo osoby pachateli blízké ve 

smyslu trestního zákona, nebo sbírání prostředků na takovou odměnu nebo 

na odškodnění. 

 

Zákon č. 253/2008 Sb. dále nově zavádí následující:
55

 

 rozšiřuje seznam povinných osob; 

 zpřísňuje povinnost povinných osob identifikovat klienta tak, aby byla 

omezena moţnost utajení identity klienta díky rozdělení finančních 

operací, a to u operací nad 1000 EUR; 

 rozšíření povinnosti povinných osob, které se týkají transakcí nad 15 000 

EUR; 

 finanční instituce má moţnost převzít identifikaci klienta a zjištění 

beneficienta (tedy toho, kdo má z transakce opravdu prospěch) od jiné 

úvěrové nebo finanční instituce v České republice, ale i v zahraničí, 

pokud tato zahraniční instituce podléhá srovnatelné právní regulaci. 

Takové údaje však můţe spolupracující instituce poskytnout pouze se 

souhlasem klienta; 

 povinné osoby mají moţnost, ale i povinnost, zkoumat jednotlivé 

transakce podrobněji, aby mohly rozpoznat podezřelý obchod. K tomuto 

účelu mohou ţádat klienta o poskytnutí konkrétních informací 

o provedených transakcích a původu zdrojů; 

                                                
55 Srov. DVOŘÁK, Vratislav. Ekonomické a kriminální aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyd. 

1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2010. 91 s. ISBN 978-80-86960-63-0, s. 57 – 59; 

Nová právní úprava proti „praní špinavých peněz" [online]. [cit. 2014-11-03]. Dostupné z WWW: 

<http://www.epravo.cz/top/clanky/nova-pravni-uprava-proti-prani-spinavych-penez-55349.html>. 
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 povinnost povinných osob vţdy provádět důkladnou kontrolu 

konkrétních transakcí a rizikových klientů; 

 podnikatelsky propojené subjekty si v omezené míře mohou sdělovat 

informace o podaných oznámeních podezřelého obchodu, coţ by mělo 

umoţnit věnování větší pozornosti klientům, kteří se v minulosti chovali 

rizikově; 

 zapojení dalších institucí jako České národní banky, Komise pro cenné 

papíry, Úřadu pro dohled nad druţstevními záloţnami, státního dozoru 

v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění, státního dozoru nad 

dodrţováním zákona o loteriích a jiných podobných hrách a České 

obchodní inspekce do boje proti praní špinavých peněz, kdy tyto instituce 

a samozřejmě i Finanční analytický útvar (dále jen „FAÚ“) kontrolují 

dodrţování povinností v boji proti praní peněz a financování terorismu 

vůči konkrétním subjektům; 

 zákaz korespondenčního styku s tzv. „shell banks“
56

 pro banky 

a obdobné instituce, pokud takový styk jiţ probíhá, musí být ukončen 

v co nejkratší době; 

 výjimky z povinností dle tohoto zákona pro podnikatele, kteří činnosti, 

které reguluje tento zákon, provádějí jen ve velmi omezené míře. 

Dalším důleţitým zákonem, který se snaţí zabránit praní špinavých peněz je 

zákon č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti ze dne 13. dubna 2004 (dále také 

jen „zákon o omezení plateb v hotovosti“). Ten upravuje povinnost jak uţití 

bezhotovostních plateb, tak povinnost provést platbu v hotovosti. Základní povinnost 

poskytovatele platby (coţ je ten, kdo platbou uhrazuje závazek – tato definice 

poskytovatele platby se ukázala velmi významnou) provést platbu bezhotovostně, 

pokud její výše přesahuje 350 000,- Kč, platila aţ do 30. 11. 2014. Od 1. 12. 2015 se 

stal účinným zákon č. 261/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti 

                                                
56

 Shell bank je zahraniční úvěrová nebo obdobná instituce registrovaná v zemi, kde se fyzicky nenachází 

(typickým příkladem jsou banky registrované v offshore finančních centrech, které fakticky provozují 

svou činnost na evropském kontinentu) nebo banka, která umoţňuje obchody s takovouto institucí nebo 

neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu tak, jak poţaduje 

evropská legislativa. 
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finančního trhu.(„dále jen zákon č. 261/2014 Sb.“) Tento zákon novelizuje také zákon č. 

254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti. 

Jedním z důvodů novelizace zákona o omezení plateb v hotovosti bylo 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 2. 2011, č. j. 1 Afs 91/2010-45. 

V tomto rozhodnutí Nejvyšší správní soud judikoval, ţe zákon o omezení plateb 

v hotovosti se vztahuje pouze na platby, kterými se uhrazuje (existující) závazek, a 

takovouto platbou není přenechání předmětu půjčky věřitelem dluţníkovi, jelikoţ 

smlouva o půjčce je závazkovým právním vztahem jednostranným a povinností věřitele 

není přenechat předmět půjčky dluţníkovi. Ze smlouvy o půjčce vzniká povinnost 

pouze dluţníkovi, a to povinnost po uplynutí sjednané doby resp. na poţádání, předmět 

půjčky věřiteli vrátit. V citovaném judikátu Nejvyšší správní soud dovodil, ţe 

poskytnutím peněţních prostředků dluţníkovi věřitel nehradí ţádný závazek, proto není 

poskytovatelem platby ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2004 Sb., o 

omezení plateb v hotovosti.
57

  

Na výše zmíněná judikát reagoval zákonodárce přijetím zákona č. 261/2014 Sb. 

Nově je tedy rozšířena působnost zákona o omezení plateb v hotovosti a pro účely 

tohoto zákona se rozumí 

a) platbou předání nebo převedení peněžních prostředků poskytovatelem platby 

příjemci platby, 

b) bezhotovostní platbou platba provedená převodem peněžních prostředků na 

území České republiky prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně nebo 

převodem peněžních prostředků prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí 

měně z území České republiky na území jiného státu
58

. 

Dále se zákonem č. 261/2014 Sb. rozšiřuje počet výjimek, na které se zákon o 

omezení plateb v hotovosti nevztahuje, a sniţuje se limit, od kterého musí poskytovatel 

platby provést platbu bezhotovostně a to no 270 000 Kč. Důleţitou je také výslovně 

stanovená nová povinnost příjemce platby platbu nepřijmout, pokud překračuje 

stanovený limit a nebyla provedena bezhotovostně.
59

 Zbývá dodat, ţe dodrţování 

                                                
57 Srov. Omezení plateb v hotovosti při poskytování půjčky. [online]. [cit. 2014-11-11]. Dostupné 

z WWW:< http://www.epravo.cz/top/clanky/omezeni-plateb-v-hotovosti-pri-poskytovani-pujcky-

76276.html >. 
58 § 1 zákona č. 254/2004 Sb. 
59 Srov. Omezení plateb v hotovosti. [online]. [cit. 2014-11-11]. Dostupné z WWW:< 

http://www.ipravnik.cz/cz/aktuality/art_8974/omezeni-plateb-v-hotovosti.aspx>. 
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pravidel stanovených v zákoně o omezení plateb v hotovosti kontrolují finanční úřady 

a celní úřady.  

Na tomto místě povaţuji za důleţité říci, ţe dle mého názoru je úprava týkajících 

se plateb v hotovosti zcela nedostačující, a to i přesto, ţe zákonem č. 261/2014 Sb. 

došlo ke zpřísnění podmínek vztahujících se na takové platby. V případě provedení či 

přijetí platby nad zákonný limit v hotovosti, ačkoli ze zákona plyne povinnost provést 

platbu bezhotovostně, se jedná o správní delikt s pokutou do 500 000,- Kč u fyzických 

osob a do 5 000 000 Kč u osob právnických a podnikajících fyzických osob. Přes 

poměrně vysokou hrozící sankci ale k takovýmto platbám dochází zcela běţně, jelikoţ 

riziko odhalení je minimální. Moţnost zpětného odhalení platby je opět velice 

limitována a nelze zjistit, zda k platbě opravdu došlo a v jaké výši. Účastníci takovýchto 

obchodů poté nezřídka uţívají na svou obranu argument, ţe platba nad zákonný 

hotovostní limit sice byla opravdu provedena v hotovosti, ale jedná se „pouze“ 

o správní delikt a porušení této povinnosti samo o sobě nemůţe mít za následek 

neplatnost daného obchodu, či samo o sobě nemůţe vyvolat podezření ze spáchání 

trestného činu. Mimo jiného můţe takto docházet k nelegálnímu vyvádění prostředků či 

právě k praní špinavých peněz, například uzavíráním fiktivních kupních smluv. 

Finanční prostředky pak mohou být zavedeny do bankovního systému jako součást 

legálního přijmu společnosti, která se na daném obchodu podílela, a de facto dochází 

k jejich legalizaci.  

Řešením této situace by mohla být moţnost namítat neplatnost právních úkonů 

věřiteli s vykonatelnou pohledávkou a insolvenčním správcem (či obecně osobami 

s právním zájmem), pokud dojde k platbě v hotovosti nad zákonný limit, a to právě jen 

a pouze z důvodu porušení zákonné povinnosti týkající se bezhotovostní platby. 

V takovém případě by bylo částečně moţné zabránit např. nelegálnímu vyvádění 

prostředků z obchodních společností, či praní špinavých peněz alespoň u takových 

obchodů, jejichţ cílem je, krom jiného, také poškození věřitelů. Lze si například 

představit situaci, kdy dojde k uzavření fiktivní kupní smlouvy se společností, ale 

k předání předmětu koupě reálně nedojde. Naopak by následně mohla být uzavřena 

další smlouva, ve které by si strany smlouvy vyměnily své pozice (prodávající by nyní 

byl kupujícím a naopak) nebo by smlouva byla uzavřena se třetí osobou se stranami 

původní smlouvy spřízněnou, k předání předmětu koupě by opět nedošlo, ale na scéně 
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se jiţ objevují legální finanční prostředky opřené o kupní či jinou smlouvu, které ale 

byly předávány v hotovosti a to v rozporu se zákonem o omezení plateb v hotovosti.  

Pokud by měl věřitel či insolvenční správce (ocitne-li se společnost následně 

v konkursu, coţ zcela jistě nebude výjimečnou záleţitostí) v této situaci moţnost 

namítnout neplatnost takovéhoto obchodu jen z důvodu porušení povinnosti týkajících 

se (bez)hotovostních plateb dle zákona č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti, 

(a to i pokud by jinak daný obchod splňoval všechny ostatní formální náleţitosti, 

a nebylo by tedy moţné namítnout neplatnost z jiných důvodů (tedy například těch 

uvedených v občanském zákoníku či insolvenčním zákoně)), jednalo by se, dle mého 

názoru, o velmi účinnou zbraň v rukou věřitelů a insolvenčních správců.  

Domnívám se, ţe zde by bylo na místě vyuţít této specifické moţnosti 

neplatnosti právního jednání, kdy by moţnost namítnutí neplatnosti byla dána i 

věřitelům a insolvenčním správcům právě a jen z důvodu platby v hotovosti nad 

zákonný limit. Relativní neplanosti právního jednání jak je definovaná dnes, se vţdy 

musí dovolat ta osoba, na ochranu jejichţ zájmu byla neplatnost právního jednání 

stanovena. Pokud by došlo k naplnění výše uvedeného, jednotlivé strany konkrétního 

obchodu budou vţdy jednat ve shodě a budou vedeny společným cílem. K namítnutí 

relativní neplatnosti by tedy fakticky nikdy nedošlo, neboť by zde nebyla vůle chráněné 

osoby neplatnost namítat.  

Pro úplnost ještě doplňuji, ţe uţití institutu absolutní neplatnosti dle občanského 

zákoníku se mi zde naopak jeví jako nepřiměřeně tvrdá sankce, neboť k absolutní 

neplatnosti právního jednání soud přihlíţí bez dalšího ihned, kdyţ se o ní dozví, namítat 

by ji tedy mohl kdokoliv, aniţ by byl na daném obchodu jakkoli zainteresován, coţ by 

mohlo vyvolat neţádoucí právní nejistotu. 

Dalším ze zákonů, jeţ se týkají praní špinavých peněz, je zákon č. 69/2006 Sb. o 

provádění mezinárodních sankcí (dále jen „zákon o provádění mezinárodních sankcí“). 

Informace získané dle tohoto zákona můţe Ministerstvo financí vyuţít kromě plnění 

účelu zákona o provádění mezinárodních sankcí pouze k účelům boje proti praní 

špinavých peněz (respektive boje proti legalizace výnosů z trestné činnosti)
60

. Při 

činnosti podle zákona o provádění mezinárodních sankcí a k naplnění jeho účelu 

Ministerstvo financí vyuţívá také informace z evidence, která je určena k plnění 

                                                
60 Srov. 14 § odst. 2 zákona č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí.  
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povinností podle zákona č. 253/2008 Sb.
61

, a dále je Ministerstvo financí oprávněno 

sdruţovat informace získané při provádění zákona o provádění mezinárodních sankcí 

s informacemi shromáţděnými dle zákona č. 253/2008 Sb.
62

 Z uvedeného plyne, ţe 

informace získané při boji proti praní špinavých peněz a informace získané k naplnění 

účelu zákona o provádění mezinárodních sankcí jsou propojeny a vzájemně vyuţívaný, 

coţ usnadňuje naplňování účelů zákonů zmíněných v tomto odstavci.  

4.2 Právní zabezpečení boje proti praní špinavých peněz v České 

republice v oblasti represe 

Právní zabezpečení proti praní špinavých peněz v oblasti represe obstarává 

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním 

(dále jen „Trestní řád“). Primárně jsou dle Trestního řádu v boji proti praní špinavých 

peněz pouţívány tyto trestněprávní prostředky (a to hlavně při zajišťování výnosů 

z trestné činnosti): 

 vydání a odnětí věci (§ 78 a § 79); 

 zajišťovací instituty ve stádiu prověřování; 

 zajišťovací instituty po zahájení trestního stíhání; 

 vrácení a další nakládání s věcí a jinou majetkovou hodnotou dle § 80, § 81 

a § 81a. 

 

Ve stádiu prověřování je pak moţné vyuţít zejména následující zajišťovací 

instituty: 

 zajištění peněţních prostředků na účtu u banky (§ 79a); 

 zajištění peněţních prostředků na účtu u spořitelního a úvěrního druţstva 

nebo jiných subjektů, které vedou účet pro jiného (§ 79b); 

 zajištění zaknihovaných cenných papírů (§ 79c); 

 zajištění nemovitosti (§ 79d); 

 zajištění jiné majetkové hodnoty (§ 79e); 

 zajištění náhradní hodnoty (§ 79f). 

 

                                                
61 Srov. § 14 odst. 6 zákona č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí. 
62 Srov. § 14 odst. 7 zákona č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí. 
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Další zajišťovací instituty dle Trestního řádu, které je moţné vyuţít při splnění 

určitých podmínek po zahájení trestního stíhání, pak jsou: 

 zajištění nároku poškozeného (§ 47); 

 zajištění výkonu trestu propadnutí majetku (§ 347). 
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5. Institucionální zabezpečení boje proti praní špinavých 

peněz  

Fungující institucionální zabezpečení boje proti praní špinavých peněz je 

důleţitým, ne-li nejdůleţitějším, prvkem v tomto boji. Znamená především přijmout 

adekvátní legislativu a vytvořit ucelený systém institucí, aby se výnosy z nelegálních 

činností nemohly dostat do legální ekonomiky. Stieranka ve své knize Boj proti 

legalizácii príjmov z trestnej činnosti vo vybraných krajinách Európskej únie uvádí, ţe 

aby byl systém kompaktní, je třeba, aby instituce bojující s praním špinavých peněz 

byly na různých vertikálních úrovních a směly vyuţívat různé prostředky, nástroje 

a postupy. Se Stiernkou lze jen souhlasit, ţe účinnost a efektivita boje s trestnou 

činností tohoto typu bude odvislá od funkčnosti a efektivity institucí, které se nacházejí 

na jednotlivých vertikálních rovinách. Všeobecně se jedná o tři vertikální roviny, kdy na 

první rovině je povinná osoba, na druhé finanční zpravodajská jednotka (těmito dvěma 

vertikálními rovinami se dále zabývám podrobněji) a na třetí vertikální rovině se jiţ 

nachází orgány činné v trestním řízení, které klasickými postupy vyšetřují dané trestné 

činy (v České republice tedy primárně trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti).
63

 

5.1 První vertikální rovina – povinné osoby 

Nyní podrobněji k jednotlivým vertikálním rovinám respektive subjektům na 

nich se nacházejícím. Povinné osoby na první vertikální rovině mají nezastupitelnou roli 

v boji proti praní špinavých peněz. Tyto jsou v jednotlivých státech definovány 

zákonem, jehoţ předmětem je boj proti praní špinavých peněz.
64

 Povinné osoby
65

 jsou 

prvním subjektem, který musí rozpoznat podezřelou operaci. Pokud hned v první fázi 

procesu praní špinavých peněz, tedy při zavádění peněz do legálního finančního 

systému, dojde k odhalení podezřelé operace, vysoce se zvyšuje pravděpodobnost 

                                                
63 Srov. STIERANKA, Jozef. Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti vo vybraných krajinách 

Európskej únie. Vyd. 1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2009. 232 s. ISBN 978-80-

86960-55-5, str. 125. 
64

 V České republice je takovým zákonem zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 
65 Dle § 2 zákona č. 253/2008 Sb. jsou v ČR povinnými osobami banky, spořitelní a úvěrní druţstva a 

další finanční instituce, ale také například advokáti a notáři (při některých svých činnostech), auditoři, 

účetní a další. 
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odhalení praní špinavých peněz a potrestání pachatelů. V první vertikální rovině musí 

fungovat taková opatření, aby bylo moţné odhalit podezřelou operaci, kdy ve 

skutečnosti dochází k praní špinavých peněz nebo financování terorismu (dále jsou jiţ 

zmiňovány pouze povinnosti týkající se praní špinavých peněz, kterým se ve své práci 

zabývám), a to důkladným posouzením finančních transakcí, jak jiţ provedených, tak 

také teprve připravovaných. Zde je velmi důleţité, aby fungovala strategie „poznej 

svého klienta“ (know your costumer, dále jen „KYC“), kdy právě tato strategie je při 

správném nastavení velmi účinným nástrojem, jak odhalit podezřelou transakci 

a potaţmo tedy praní špinavých peněz. Cíle strategie KYC jsou následující:
66

 

 zvýšení pravděpodobnosti odhalení podezřelých aktivit klienta, které se 

vymykají dosavadní obchodní činnosti a zvyklostem klienta; 

 zaručit plnění a dodrţování povinností a zákonů; 

 ochrana dobré pověsti povinné osoby; 

 omezení případů, kdy se povinné osoby staly oběťmi nezákonných 

činností, které páchali jejich klienti; 

 zachovat obchodní vztahy mezi povinnými osobami a bezproblémovými 

klienty, respektive zabránit porušení těchto vztahů. 

Právě neobvyklé finanční transakce, které jsou díky výše zmíněnému 

rozpoznány, mohou naznačovat, ţe dochází k praní špinavých peněz. Povinné osoby 

proto musí neobvyklé transakce nahlásit zákonem určenému subjektu (v ČR jde o tzv. 

„oznámení podezřelého obchodu“
67

). Právě zde je důleţité, jak je systém hlášení 

nastaven, kdy praxe zná dva základní způsoby podávání hlášení odpovědnému orgánu. 

Prvním a také starším je tzv. automatický systém, kdy k hlášení centrálnímu orgánu 

dochází u všech operací, které mohou být uţívány k praní špinavých peněz (hotovostní 

operace, mezinárodní finanční transakce, atd.), a to nad určitou zákonem stanovenou 

finanční hranici. Uvedený systém má své klady, mezi které se řadí například vyhnutí se 

subjektivnímu posouzení dané transakce. Povinná osoba sama danou transakci 

neposuzuje, pouze při splnění objektivních kritérií ji ohlásí centrálnímu orgánu. Její 

                                                
66 Srov. STIERANKA, Jozef. Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti vo vybraných krajinách 

Európskej únie. Vyd. 1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2009. 232 s. ISBN 978-80-

86960-55-5, str. 126. 
67 § 18 zákona č. 253/2008 Sb. 
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zaměstnanci tedy nemohou udělat chybu při posuzování transakce ani ovlivnit její 

nahlášení, čímţ se sniţuje moţnost jejich korumpování nebo jiného ovlivňování. Ke 

kladům se také řadí fakt, ţe centrální orgán má přístup i do jiných databází neţ povinný 

subjekt a vyuţitím informací z těchto databází můţe dojít k detailnějšímu posouzení 

kaţdé jednotlivé transakce.
68

 

Na druhou stranu, při objektivním nastavení kritérií bude docházet k velkému 

počtu hlášení, coţ klade vysoké nároky na jejich zpracování a rozlišení centrálním 

registrem (orgánem). Zde je důleţité, aby centrální orgán měl přístup i k dalším 

informacím, které budou při posuzování dané transakce vyuţity, a následně tedy dojde 

k porovnání nahlášených informací s údaji v jiných databázích. U automatického 

systému můţe dojít také k zachycení a dalšímu zkoumání finančních transakcí, které by 

sama povinná osoba jako rizikové nevyhodnotila, ty se totiţ stanou podezřelými aţ 

porovnání s jinými databázemi povinné osobě nepřístupnými. Na druhou stranu při 

takto vysokém počtu hlášení dochází k anonymizaci nahlašovaných subjektů a snadno 

můţe dojít k zahlcení celého systému. Automatický systém zároveň klade vysoké 

nároky na odborné znalosti pracovníků centrální orgánu – finanční zpravodajské 

jednotky.
69

 

Jelikoţ z dlouhodobého hlediska je automatický systém nedostačující, i státy, 

které systém vyuţívají (např. USA nebo Austrálie), jej doplňují o systém druhý, kterým 

je tzv. způsob ohlašování podezřelých (respektive neobvyklých) transakcí (dále jen 

„ohlašovací systém“). Zde se, oproti automatickému systému, část zodpovědnosti za 

odhalení podezřelé finanční transakce přenáší na povinnou osobu, která sama analyzuje 

podezřelou finanční transakci a vyuţívá při tom vlastních informací o podezřelém 

subjektu. Nespornou výhodou je sníţení počtu hlášení odeslaných na centrální registr. 

Další výhodou je, ţe systém sám o sobě nutí povinné osoby dodrţovat strategii KYC 

a podrobněji se zajímat o své klienty. Naopak oproti automatickému systému můţe 

v systému ohlašování podezřelých transakcí dojít k ovlivňování či korumpování 

zaměstnanců povinných osob, které se následně vědomě (nebo i nevědomě) mohou 

                                                
68 Srov. STIERANKA, Jozef. Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti vo vybraných krajinách 

Európskej únie. Vyd. 1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2009. 232 s. ISBN 978-80-

86960-55-5, str. 126 – 127. 
69 Srov. STIERANKA, Jozef. Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti vo vybraných krajinách 
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podílet na praní špinavých peněz klienty povinné osoby neohlášením podezřelé operace 

(ať uţ záměrným, či nedbalostním, kdy transakci chybně vyhodnotí jako bezvadnou).
70

 

Z výše uvedeného plynou vysoké nároky ohlašovacího systému na odborné 

znalosti pracovníků povinných osob, a také na nastavení interních systémů povinných 

osob. Jelikoţ je praní špinavých peněz fenoménem, jehoţ pachatelé přicházejí se stále 

novými způsoby a technikami jeho provádění, je třeba i zaměstnance povinných osob 

(potaţmo všechny osoby do tohoto boje zapojené) stále vzdělávat. Správné nastavení 

vzdělávacího systému je dalším nezbytným prvkem potřebným ke zvýšení efektivity 

boje proti praní špinavých peněz, proto jsou určeny veřejnoprávní orgány zaměřené na 

kontrolu výchovných systémů, které povinné osoby při výchově svých zaměstnanců 

uţívají. Důraz musí být kladen na kontinuální vzdělávání a jeho aktuálnost. Právě tento 

způsob je uţíván i v České republice.
71

  

5.2 Druhá vertikální rovina – finanční zpravodajská jednotka 

Do finanční zpravodajské jednotky, jako do centrálního orgánu, směřují hlášení 

o neobvyklých transakcích od povinných osob a finanční zpravodajská jednotka je 

následně eviduje, analyzuje a dále vyuţívá. Jelikoţ jde o centrální orgán, je nezbytné, 

aby jeho fungování bylo vysoce efektivní, protoţe právě zde dochází k vyhodnocování 

a posuzování všech podaných oznámení a musí dojít k selekci těch, které mohou 

souviset nebo představovat praní špinavých peněz.
72

 

Zřízení finanční zpravodajské jednotky jako centrální národní jednotky, jeţ 

přijímá, soustřeďuje, vyhodnocuje, a vyuţívá oznámení o podezření z praní špinavých 

peněz, bylo doporučeno členským zemím interpolu na konferenci konané v Lyonu 

v roce 1995. Následně v roce 1996 vytvořila EGMONTSKÁ SKUPINA (k té 

podrobněji dále) vzorovou definici finanční zpravodajské jednotky (anglicky Financial 

Inteligence Unit - FIU), kdy ji definuje jako:  
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Európskej únie. Vyd. 1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2009. 232 s. ISBN 978-80-

86960-55-5, str. 129. 



54 

 

1) národní centrum pro příjem a analýzu: 

(a) podezřelé transakce; či  

(b) jiné informace týkající se praní špinavých peněz, souvisejících trestných 

činů (deliktů) a financování terorismu, a dále jako  

2) národní centrum pro šíření výsledků těchto analýz.
73

 

 

Jednotlivé státy poté pojaly vznik a začlenění finanční zpravodajské jednotky 

(dále jen „FZJ“) do státní správy odlišně, ale fakticky existují pouze tři moţnosti, jak 

začlenění docílit. Jedná se buďto o policejní model, kdy je FZJ včleněna do policejního 

sboru, nebo o justiční model, kdy dojde k začlenění FZJ mezi orgány justice a konečně 

o administrativní model, kdy je FZJ začleněna pod některý z ústředních orgánů státní 

správy, nejčastěji do rezortu Ministerstva financí, ale zachovává si vţdy jistou 

autonomii (kombinací uvedených pak vzniká tzv. hybridní model). Právě 

administrativní model je vyuţíván velmi často (např. v USA, Nizozemsku, Španělsku 

a v neposlední řadě také v České republice), protoţe FZJ, která je sama také vázána 

bankovním tajemstvím, tvoří ideální spojnici mezi sektorem finančních sluţeb a orgány 

činnými v trestním řízení.
74

 

U justičního systému, který vyuţívá například Dánsko, Portugalsko nebo Island, 

je FZJ součástí státního zastupitelství jako orgánu, který provádí dohled nad orgánem 

vyšetřujícím praní špinavých peněz. Výhodou tohoto systému je odstranění moţných 

chyb, kterých se mohou dopustit zaměstnanci povinných osob posuzující konkrétní 

transakci, jelikoţ státní zástupce iniciuje další vyšetřování jen při existenci dostatečného 

mnoţství relevantních důkazů nezákonné činnosti. Jistá rigidnost a nedostatečná 

akceschopnost při shromaţďování a analýze nahlášených informací jsou pak nevýhodou 

tohoto systému.
75

 

Zkušenosti policejních orgánů získané dokumentováním různých druhů finanční 

kriminality a jejich vyuţití při získávání a zpracování informací je typické pro policejní 
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model, kdy je zároveň vyuţívána kompetence těchto orgánů při prověřování podezření 

z praní špinavých peněz. Dále je zde vyuţívána výměna policejních informací, ke které 

dochází v rámci Interpolu či Europolu. FZJ policejního typu se dále vyznačují svou 

operativností a často jsou vybaveny pravomocí samy vést následné vyšetřování. 

Negativem je moţná nechuť povinných osob ke spolupráci s policejním orgánem, kdy 

toto partnerství není povaţováno povinnými osobami za rovnocenné (oproti 

partnerskému vztahu s FZJ administrativního typu), ale za jistý druh podřízenost 

policejnímu orgánu a nutnosti „donášet“ na své klienty nebo obchodní partnery (proto 

se musí důvěra v tomto vztahu budovat a musí být minimalizovány případy omylů 

a špatného vyhodnocení situace, kdy dojde k vyšetřování, jeţ se později ukáţe jako 

neopodstatněné, jelikoţ tímto by utrpěla jak důvěra mezi povinnými osobami a FZJ, tak 

mezi povinnými osobami a jejich klienty). Policejní model vyuţívá například Kanada, 

Rakousko, Švýcarsko, Japonsko, Maďarsko nebo Slovensko.
76

 

5.3 Mezinárodní institucionální zabezpečení boje proti praní špinavých 

peněz  

Jak jiţ bylo uvedeno, mezinárodní spolupráce se v boji proti praní špinavých 

peněz jeví jako stěţejní, níţe tedy uvádím některé mezinárodní instituce, které se na 

tomto boji podílejí. 

5.3.1 MONEYVAL 

MONEYVAL, tedy Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých 

peněz a financování terorismu (anglicky Committee of Experts on the Evaluation of 

Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism, dále jen 

„MONEYVAL“) je orgán zřízený při Radě Evropy. Původně vznikl v roce 1989 jako 

výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz (tzv. PC-R-EV) 

a následně byl v roce 1997 přetransformován na výbor expertů MONEYVAL. Výbor 

dohlíţí na dodrţování mezinárodních standardů pro boj proti praní špinavých peněz 

a financování terorismu ve členských státech Rady Evropy. Dalším úkolem výboru pak 
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je hodnocení stavu boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu 

v členských zemích Rady Evropy, pokud tyto země zároveň nejsou členskými zeměmi 

FATF, a v zemích ţádajících o členství v Radě Evropy. Následně pak výbor vydává 

podrobné zprávy shrnující stav v dané zemi, které obsahují rovněţ doporučení ke 

zvýšení efektivity v legislativním i institucionálním zabezpečení boje proti praní 

špinavých peněz a financování terorismu a zlepšení mezinárodní spolupráce 

v této oblasti. MONEYVAL je asociovaným členem FATF (který je blíţe popsaný výše 

v kapitole 3.1.2) a úzce spolupracuje se Světovou bankou i Mezinárodním měnovým 

fondem, coţ jen dokládá, jak důleţitá je mezinárodní spolupráce a koordinace v boji 

proti praní špinavých peněz.
77

 

5.3.2 Egmontská skupina 

Egmontská skupina (Egmont group, dále jen „EG“) je neformální mezinárodní 

skupina zaloţena v roce 1995 jako reakce na situaci, kdy FZJ začaly vznikat 

i v mimoevropských státech. Cílem EG je podpora mezinárodní spolupráce a reciproční 

výměny informací v oblasti boje proti praní špinavých peněz mezi jednotlivými FZJ. 

Konkrétní činnost EG spočívá například v:
78

 

 nabídkách školení a osobní výměny informací; 

 vytváření podmínek k výměně informací a poskytování údajů veřejné 

správy a informací z veřejných zdrojů; 

 vývoji a vylepšování postupů a technologií k lepší a bezpečnější 

komunikaci mezi FZJ; 

 prosazuje zakládání FZJ ve státech, kde nejsou uplatňovány opatření 

v boji proti praní špinavých peněz, nebo kde je uplatňování těchto 

opatření teprve na začátku. 
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Členem EG se můţe stát jen instituce, která splňuje egmontskou definici FZJ 

(viz výše) a o členství dané FZJ rozhodují ředitelé jednotlivých členských FZJ na 

plenárním zasedání. Plenární zasedání EG se schází jednou ročně, pracovní skupiny EG 

potom dvakrát do roka.
79

 

5.3.3 Světová banka a Mezinárodní měnový fond 

Tyto dvě instituce se praním špinavých peněz zabývají z hlediska jeho vlivu na 

ekonomiku členských států. Dále také provádějí osvětovou činnost, kdy pořádají 

a financují mezinárodní semináře či konference zabývající se problematikou praní 

špinavých peněz a nutností bojovat proti tomuto jevu. V součinnosti také vydaly 

Metodologii boje proti praní peněz a financování terorismu a ve vybraných zemích 

hodnotí aktuální stav se stavem tímto dokumentem poţadovaným.
80

 

Výše uvedený výčet institucí zabývajících se bojem proti praní špinavých peněz 

samozřejmě není konečný, dalšími významnými mezinárodními organizacemi, které 

vyvíjejí činnost v této oblasti, jsou např. IMOLIN (International Money Laundering 

Information Network) nebo organizace UNODC (United Nation Office on Drugs and 

Crime) spadající pod OSN a mající za cíl naplňování Globálního plánu OSN pro boj 

proti praní špinavých peněz. 

5.4 Institucionální zabezpečení boje proti praní špinavých peněz 

v České republice 

V České republice najdeme tři hlavní instituce bojující proti praní špinavých 

peněz. Jsou to Finanční analytický útvar spadající pod Ministerstvo financí, Útvar 

odhalování korupce a finanční kriminality sluţby kriminální policie a vyšetřování a 

Česká národní banka, jejichţ funkce v tomto boji jsou popsány níţe. 
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5.4.1 Finanční analytický útvar  

Historie 

Finanční analytický útvar vnikl v rámci Ministerstva financí 1. července 1996 

a to na základě zákona č. 61/1996 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 

trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů. Náplní práce útvaru bylo 

šetření oznámení finančních institucí o podezřelých obchodech, kterými tyto instituce 

oznamovaly neobvyklé obchody vymezené v uvedeném zákoně.
81

 

Typově se jedná o finanční zpravodajskou jednotku administrativního typu, coţ 

znamená, ţe útvar stojí mimo působnost orgánů činných v trestním řízení. Zvoleným 

řešením došlo k moţnosti dát útvaru rozsáhlé pravomoci při získávání podkladů 

důleţitých k prošetření oznámení podezřelého obchodu (dále jen „OPO“) mimo orgány 

činné v trestním řízení a zároveň zachovat maximální ochranu těchto citlivých údajů. 

Tímto došlo i k naplnění zákona, který ukládá přísnou mlčenlivost a uvádí podmínky 

jejího prolomení.
82

 

Pravomoci útvaru se postupně několika novelami zvětšovaly. Při vzniku mohl 

útvar získávat všechny potřebné informace od finančních institucí, ale jen omezené 

informace od policie, finančních úřadů nebo dalších sloţek státní správy. Také mu byla 

umoţněna spolupráce se zahraničím. Na základě mezinárodních smluv a dohod se mohl 

FAÚ obracet na partnerské finanční zpravodajské jednotky v zahraničí a také jim sám 

podávat informace. Jak bylo zmíněno výše, novelami došlo k rozšíření pravomocí FAÚ 

hlavně z hlediska získávání informací od finančních úřadů a také došlo ke zrušení 

omezení při poskytování informací do zahraničí, pokud se týká zahraničních jednotek se 

stejnou věcnou příslušností. 

Právě FAÚ je orgánem, který přijímá OPO, jeţ mu zasílají povinné osoby dle 

zákona č. 253/2008 Sb., následně je shromaţďuje a analyzuje. Při analýze OPO FAÚ 

vyuţívá jak veřejně přístupné registry a informace (např. obchodní a ţivnostenský 

rejstřík), tak neveřejné informace poskytované mu např. správcem daně či policií ČR. 

Při prověřování podezřelých obchodů a získávání dalších informací, které se těchto 

obchodů týkají pak FAÚ samozřejmě spolupracuje s mnoho dalšími orgány či 

                                                
81 § 4 zákona č. 61/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi. 
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organizacemi. Hlavní je spolupráce s Útvarem odhalování korupce a finanční 

kriminality sluţby kriminální policie a vyšetřování, kterému FAÚ zasílá trestní 

oznámení, pokud dojde k závěru, ţe byl podezřelým obchodem spáchán trestný čin 

legalizace výnosů z trestné činnosti. Důleţitá je také spolupráce se zpravodajskými 

sluţbami, celními úřady, Českou národní bankou, finančními úřady a orgány dohledu 

nad kapitálovým trhem. FAÚ také spolupracuje s některými profesními sdruţeními, 

které zastupují povinné osoby (např. s bankovní asociací, Českou advokátní komorou 

nebo Notářskou komorou ČR). 

Pokud se týká trestních oznámení, která postupuje či v minulosti postupoval 

FAÚ orgánům činným v trestním řízení, týkají se, respektive týkala se, hlavně těchto 

jednání a skutků:
83

 

 vloţení vysoké částky v cizí měně v bankovkách malé nominální 

hodnoty (mezi kterými se často vyskytovaly i falešné bankovky) na 

bankovní účet a následný okamţitý výběr hotovosti v českých korunách. 

Takováto transakce ovšem neměla oporu v údajích získaných od správce 

daně; 

 

 vklad a okamţitý výběr hotovosti v českých korunách cizím státním 

příslušníkem, který neměl podnikatelské oprávnění v České republice; 

 

 vklad vysoké částky v cizí měně na účet osobami, které neměly 

podnikatelské oprávnění; tyto osoby následně peníze zasílaly na různé 

zahraniční účty jako „dar“; 

 

 vyuţívaní účtů v různých měnách, kde byly prováděny vysoké hotovostní 

transakce, cizími státními příslušníky; 

 

 finanční prostředky převáděné do zahraničí na základě smlouvy 

o zápůjčce (dříve smlouvy o půjčce), přičemţ zasílaná částka odpovídala 

dvojnásobku či trojnásobku zapůjčené sumy; 
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 finanční prostředky z investičních fondů byly převáděny na bankovní 

účet patřící osobě, jeţ vykonává v investičním fondu funkci statutárního 

orgánu, tyto prostředky byly následně převedeny do států, kde je větší 

pravděpodobnost, ţe dojde k praní špinavých peněz; 

 

 odčerpávaní finančních prostředků z účtů společností v likvidaci či 

insolvenci neoprávněnými osobami.  

Organizace a struktura FAÚ 

Původně byl útvar podřízen náměstkovi ministra financí, poté byl odborem 

v přímé působnosti ministra financí se třemi a následně čtyřmi odděleními, aby se 

nakonec dostal opět do působnosti náměstka ministra financí se třemi a od února 2014 

opět se 4 odděleními.  

 

  

Obrázek 1: Struktura Finančního analytického útvaru do 16. 2. 2014 

 
Zdroj: Finanční analytický útvar Zpráva o činnosti 1996-2006. [online]. [cit. 2013-04-24], s. 10. 
Dostupné z WWW: <http: //www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Zprava_o_cinnosti_1996-

2006__CZE_RGB_police_2.0.pdf>. 
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Obrázek 2: Struktura Finančního analytického útvaru od 17. 2. 2014 

 
Zdroj: Finanční analytický útvar Výroční zpráva finančního analytického útvaru za rok 2013. [online]. 

[cit. 2014-11-01], s. 2. Dostupné z WWW:<www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zprava_2013_Vyrocni-zprava-
FAU-2013.pdf>. 

 

Dále následuje krátký popis jednotlivých oddělení a hlavní náplně jejich 

činnosti. Mezinárodní a právní oddělení zajišťuje spolupráci FAÚ se zahraničními 

finančně zpravodajskými jednotkami, také zajišťuje spolupráci a je kontaktním místem 

pro mezinárodní organizace pokud se jedná o spolupráci při hodnocení České republiky 

v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Dále se podílí na 

tvorbě mezinárodní i národní legislativy a harmonizaci právních předpisů v oblasti boje 

proti praní špinavých peněz a financování terorismu a vede správní řízení. 

Analytické oddělení je místem sběru informací od povinných osob a jejich 

analýzy. Na základě výsledků analýzy nebo dalšího šetření, můţe poté oddělení 

navrhnout opatření dle zákona č. 253/2008 Sb. Právě toto oddělení předává, na základě 

svého šetření, trestní oznámení Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality sluţby 

kriminální policie a vyšetřování. 

Zda jsou povinnými osobami splněny podmínky a povinnosti dle zákona č. 

253/2008 Sb. prověřuje kontrolní oddělení, které můţe po povinných osobách také 

poţadovat informace o provedených opatřeních, v návaznosti na tuto činnost poté 

kontrolní oddělení připravuje podklady pro sankční správní řízení a návrhy na 

rozhodnutí o uloţení pokut podle právních předpisů týkajících se oblasti praní 

špinavých peněz a financování terorismu. 

Poslední oddělení, tedy oddělení sběru a zpracování dat, tvoří pilíř vnitřního 

informačního systému v rámci separované sítě FAÚ. Dále oddělení spravuje vlastní 
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certifikační autoritu, která souvisí se speciálním zabezpečeným elektronickým spojením 

útvaru s povinnými osobami a s některými sloţkami státu, tzv. „projektem Moneyweb“. 

Toto oddělení také zastává evidenční a administrativní funkce jako evidenci oznámení 

povinných osob, přijímá návrhy na dotváření vnitřního informačního systému, zajišťuje 

bezpečnost shromáţděných dat, eviduje a zpracovává oznámení celních úřadů o dovozu 

a vývozu hotovostí, šeků, zlata a zlatých mincí, vysoce hodnotných komodit, atd.
84

 

5.4.2 Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální 

policie a vyšetřování  

Útvar odhalování korupce a finanční kriminality sluţby kriminální policie 

a vyšetřování (dále jen „ÚOKFK“) je důleţitým článkem v boji proti praní špinavých 

peněz mimo jiné proto, ţe právě tento útvar vyšetřuje trestní oznámení zaslaná mu 

FAÚ. Spolupráce FAÚ a ÚOKFK probíhá na základě prováděcího protokolu, 

podepsaného mezi FAÚ a dřívějším Útvarem pro odhalování korupce a závaţné 

hospodářské trestné činnosti. Protokol vznikl na základě dohody mezi Ministerstvem 

vnitra a Ministerstvem financí.  

Nařízením Ministerstva vnitra vznikl dne 15. 3. 2003 ÚOKFK, který má 

celostátní působnost v těch oblastech, které mu stanoví organizační řád Policie České 

republiky. Díky vzniku ÚOKFK došlo k zániku Úřadu finanční kriminality a ochrany 

státu sluţby kriminální policie a vyšetřování a Útvaru pro odhalování korupce a závaţné 

hospodářské trestné činnosti sluţby kriminální policie a vyšetřování, jejichţ funkční 

působnost v oblasti trestního řízení přešla právě na ÚOKFK.
85

 

ÚOKFK vznikl jako elitní policejní útvar vysoce specializovaný, odborně 

zdatný, maximálně flexibilní a mobilní, a také morálně velice odolný, soustřeďující se 

na nejnebezpečnější korupci, závaţnou hospodářskou a finanční kriminalitu a boj proti 

nim. Dalšími oblastmi, na které se ÚOKFK  soustřeďuje, jsou zajišťování výnosů z 

trestné činnosti a majetku pachatelů pro náhradu škod a popřípadě trest propadnutí 

majetku nebo věci,
 

a
 
dále se také věnuje spolupráci se zahraničními policejními 

                                                
84

 Srov. odbor 24 - Finanční analytický [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/organizacni-struktura/dane-a-cla-sekce-

05/odbor-24-financni-analyticky>. 
85 Srov. DVOŘÁK, Vratislav. Ekonomické a kriminální aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyd. 

1. Praha: Pro potřeby nakl. Ivan Fojt vydala Scientia, 2010. 91 s. ISBN 978-80-86960-63-0, s. 63. 
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sloţkami v oblasti společných vyšetřovacích týmů či v rámci mezinárodní právní 

pomoci. Boj proti praní špinavých peněz se stal jednou z oblastí, kterými se ÚOKFK 

zabývá, od 1. 1. 2007, kdy byl zrušen Útvar odhalování nelegálních výnosů a daňové 

kriminality a jeho působnost přešla právě na ÚOKFK.
86

 

5.4.3 Česká národní banka  

Je nasnadě, ţe Česká národní banka jako centrální banka České republiky 

zajišťuje také kontrolu plnění povinností dle zákona č. 253/2008 Sb. u povinných osob, 

a to u těch povinných osob, nad kterými vykonává dohled. Česká národní banka je tedy 

další důleţitou součástí institucionálního zabezpečení systému v boji proti praní 

špinavých peněz, a to zabezpečení v oblasti prevence a předcházení zneuţívání 

finančního systému k praní špinavých peněz. Dalším cílem České národní banky (dále 

jen „ČNB“) v této oblasti je pak vytvořit podmínky pro odhalování takového jednání, 

pokud jiţ k němu došlo.
87

 

Pro povinné osoby uvedené výše jsou závazné také vyhlášky vydávané ČNB. 

Nejvýznamnější v problematice praní špinavých peněz je vyhláška č. 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 č. 129/2014 Sb. (dále jen „vyhláška 281/2008 Sb.“). Vyhláška 

281/2008 Sb. reaguje na přijetí zákona č. 253/2008 Sb. a volně vychází z dříve 

vydaného opatření č. 1 ze dne 8. září 2003 k vnitřnímu řídícímu a kontrolnímu systému 

banky pro oblast předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti (dále jen „opatření č. 

1“). Opatření č. 1, které se soustřeďuje právě na prevenci a předcházení praní špinavých 

peněz, definuje základní pojmy týkající se praní špinavých peněz a dále se zaměřuje na 

rizikové faktory a jejich bliţší specifikaci, a to včetně specifikace strategie KYC. 

Jak jiţ bylo řečeno vyhláška 281/2008 Sb. vychází z opatření č. 1 a předmětem 

její úpravy je:
88

 

Tato vyhláška upravuje požadavky na zavedení a uplatňování  

                                                
86 Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV. [online]. [cit. 2014-11-06]. Dostupné z WWW: 

<http://www.policie.cz/clanek/uokfk-skpv-utvar-odhalovani-korupce-a-financni-kriminality-skpv.aspx>. 
87 Informace o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) 

[online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon 

_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/20131010_opatreni_proti_legaliz_vynosu_trest_cin.html>. 
88 § 1 vyhlášky č. 281/2008 Sb. 
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a) postupů pro provádění kontroly klienta a stanovování rozsahu kontroly 

klienta odpovídající riziku legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu a 

 

b) metod a postupů pro posuzování rizik, řízení rizik, vnitřní kontrolu 

a zajišťování kontroly nad dodržováním povinností stanovených zákonem, 

uplatňovaných v rámci systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření 

osobami uvedenými v § 2, vůči nimž vykonává Česká národní banka dohled. 

 

Krom výše uvedeného Česká národní banka plní i další funkce týkající se 

problematiky praní špinavých peněz, jako příklad lze uvést dohled nad směnárnami 

a provozováním směnárenské činnosti.
89

 

                                                
89 § 17 zákona o směnárenské činnosti č. 277/2013 Sb. 
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Závěr 

Popisem institucionálního zabezpečení boje proti praní špinavých peněz jsem 

dospěl aţ k závěru mé diplomové práce. Téma praní špinavých peněz jsem si vybral 

záměrně, jelikoţ se podle mého názoru jedná o významný fenomén moderní doby, který 

je neprávem přehlíţen, ačkoli právě s praním špinavých peněz je spojena veškerá 

závaţná kriminalita páchaná organizovaným zločinem. Právě zisk z této kriminální 

činnosti (jakéhokoliv druhu a závaţnosti) je následně propírán. 

Cílem diplomové práce bylo podrobné seznámení čtenáře s problematikou praní 

špinavých peněz, neboť k tomuto jevu dochází častěji, neţ je obecně známo a jsou při 

něm vyuţívány instituce, které kaţdý člověk sám denně pouţívá. K dosaţení 

stanoveného cíle jsem se v úvodních částech práce zabýval teoretickým popisem 

průběhu praní špinavých peněz a rovněţ jsem pro ilustraci zmínil příklady z praxe. 

Následně jsem se zaměřil na konkrétní subjekty a metody nejčastěji uţívané při praní 

špinavých peněz. Právě tato část tvoří jádro mé práce, díky čemuţ čtenář získá jasnou 

představu, jak k praní špinavých peněz fakticky dochází. Ve zkratce se dá říci, ţe 

nejvíce vyuţívaným či zneuţívaným subjektem při praní špinavých peněz jsou, byly a 

s největší pravděpodobností budou, banky a další finanční instituce. Kupříkladu banka 

je ideálním místem, jak zavést nelegální peníze do finančního systému, a nadto je 

místem, kde můţe dojít k celému procesu praní špinavých peněz. Pachatelé praní 

špinavých peněz vyuţívají nekonečného počtu moţných bankovních transakcí, 

vyměňují si v bance hotovost, nakupují bankovní směnky a šeky a vyuţívají mnoha 

dalších metod, aby své špinavé peníze vyprali. Zákonodárce si je zjevně tohoto 

problému vědom. Proto jsou to právě banky a ostatní finanční instituce, které jsou 

zákony proti praní špinavých peněz nejvíce regulovány a jsou na ně kladeny největší 

nároky, ať uţ se týká prevence a předcházení praní špinavých peněz nebo zjištění 

podezřelých transakcí. 

Ačkoli jsou k praní špinavých peněz vyuţíváni také advokáti, počet podnětů 

předaných finančnímu analytickému útvaru Českou advokátní komorou (neboť právě té 

činí advokát oznámení podezřelého obchodu) k prošetření podezření, ţe dochází k praní 

špinavých peněz, je minimální (počítá se na jednotky maximálně desítky podnětů 

ročně). Je tomu tak i přesto, ţe také advokáti jsou, při některých svých činnostech, 
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povinnými osobami dle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. O důvodu, proč tomu tak je, lze 

polemizovat. Dle mého subjektivního názoru existuje souvislost mezi ziskem 

plynoucím advokátům z podílení se na praní špinavých peněz a nízkým počtem 

oznámení podezřelých obchodů podávaných advokáty. 

Existují i další metody praní špinavých peněz, které ve své práci neuvádím, 

jelikoţ přesahují její rozsah. Jedná se například o svěřenské fondy zavedené do českého 

právního řádu zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Tyto u části odborné 

veřejnosti vyvolávají obavu, ţe právě zde bude poměrně snadno probíhat praní 

špinavých peněz, které bude velmi obtíţně zjistitelné. Objevují se proto hlasy ţádající 

zrušení institutu svěřenského fondu jako takového. Jiní naopak tvrdí, ţe se jedná o 

institut potřebný a v zahraničí běţný, který je optimálním řešením pro správu majetku 

do budoucna.
90

 Nezbývá neţ konstatovat, ţe aţ čas ukáţe, na čí straně byla pravda. 

Povaţoval jsem za důleţité zahrnout do mé práce i právní úpravu boje proti 

praní špinavých peněz. Uvedl jsem právní úpravu historickou i současnou, mezinárodní 

i tuzemskou. Rovněţ bylo zmíněno institucionální zabezpečení boje proti praní 

špinavých peněz, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Hlavním zjištěním 

plynoucím z vypracování této práce bylo, ţe pro zajištění efektivity v boji proti praní 

špinavých peněz je bezpodmínečně nutné rozvíjet mezinárodní spolupráci v této oblasti. 

V tomto ohledu bylo jistě nakročeno správným směrem, neboť jiţ dnes existuje 

mnoţství mezinárodních institucí, jejichţ převáţnou náplň činnosti tvoří právě bo j proti 

praní špinavých peněz (například FATF, MONEYVAL, Egmontská skupina a mnoho 

dalších). 

Při vypracování práce jsem došel k závěru, ţe právní úprava boje proti praní 

špinavých peněz je jiţ dnes poměrně podrobná. Současná právní úprava klade velice 

vysoké nároky zejména na povinné osoby (banky, finanční instituce atd.) pokud se týká 

znalosti předpisů, naplňování různých administrativních kritérií či splňování velkého 

mnoţství dalších povinností. Otázkou ovšem zůstává, jak moc jsou všechny tyto 

poţadavky efektivní a jak velký objem finančních prostředků určených k vyprání se 

díky nim podaří postihnout. Zdali je tento objem alespoň nepatrně vyšší, neţ finanční 

prostředky, které musely a musí povinné osoby vynakládat, aby splnily všechny 

                                                
90 Srov. např.: E15 Právo&byznys, říjnové vydání, rozhovor měsíce: Jsme víc neţ advokátní kancelář, str. 

6 – 7.  
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poţadavky, jeţ na ně klade zákonodárce skrz předpisy týkající se praní špinavých 

peněz, je jistě zajímavou otázkou… 
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Seznam zkratek 

I. AML směrnice  Směrnice Rady č. 91/308/EHS o předcházení 

zneuţití finančního systému k praní peněz 

II. AML směrnice  Směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU č. 

2001/97/ES 

III. AML směrnice  Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 

2005/60/ES o předcházení zneuţití finančního 

systému k praní peněz a financování terorismu 

BSA     Bank Secrecy Act  

ČNB     Česká národní banka  

ČR    Česká republika 

EG     Egmont group  

(Egmontská skupina) 

EU    Evropská Unie 

FATF     Financial Action Task Force  

(Akční skupina pro oblast financí) 

FAÚ     Finanční analytický útvar  

FZJ     Finanční zpravodajská jednotka  

IMLAA  The International Money Abatement and Anti-

Terorism Financing Act of 2011 

IMOLIN International Money Laundering Information 

Network 

KYC     Know your costumer  

(strategie poznej svého klienta) 

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) 

OPO    Oznámení podezřelého obchodu 

OSN    Organizace spojených národů 
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UNODC    United Nation Office on Drugs and Crime 

USA Spojené státy americké 

ÚOKFK  Útvar odhalování korupce a finanční kriminality 

sluţby kriminální policie a vyšetřování 
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Abstrakt 

Praní špinavých peněz je opomíjeným fenoménem s vysokou společenskou 

nebezpečností, která plyne z nutného propojení této činnosti s nelegálními činnostmi, 

tedy s organizovaným zločinem. Jelikoţ cílem téměř jakékoli nelegální činnosti je 

vytvářet zisk (a největší zisk generují činnosti se značnou společenskou nebezpečností, 

např. obchod s drogami), je potřeba, aby boj proti praní špinavých peněz byl účinný a 

pomáhal tak potlačovat zdrojovou kriminalitu. Je tedy v zájmu celé společnosti proti 

tomuto jevu bojovat a odstřihnout organizovaný zločin od co největší části jeho 

prostředků, a to i přes nástroje proti praní špinavých peněz. 

Cílem mé práce je podrobné objasnění problematiky praní špinavých peněz, 

důkladné zmapování celého procesu při pouţití převáţně komparativní a analytické 

metody a shrnutí mezinárodní a české právní úpravy proti praní špinavých peněz. Byl 

bych rád, kdyby po přečtení mé práce měl kaţdý čtenář zcela konkrétní představu 

o fenoménu praní špinavých peněz. 

V první části práce se zabývám celkovým konceptem praní špinavých peněz, 

tedy historií a definicí vlastního pojmu. Také podrobněji porovnávám pojmy praní 

špinavých peněz a legalizace výnosů z trestné činnosti. Následně rozebírám podstatu 

praní špinavých peněz a financování terorismu a průběh procesu praní špinavých peněz.  

Dále se zabývám konkrétními subjekty a metodami, které jsou při praní 

špinavých peněz pouţívány, a podrobněji rozebírám některé z nich. 

V další části práce shrnuji světovou a evropskou právní úpravu proti praní 

špinavých peněz a v navazující části mé práce se zabývám českou právní úpravou proti 

praní špinavých peněz. 

V závěrečné části diplomové práce rozebírám institucionální zabezpečení proti 

praní špinavých peněz a jednotlivé vertikální roviny institucionálního zabezpečení. 

V závěru uvádím konkrétní instituce, které zabezpečují boj proti praní špinavých peněz 

jak na mezinárodní tak na národní úrovni. 
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Summary 

Money laundering is marginalized phenomenon with high social impact which 

comes from necessary connection of this activity with illegal activities, especially 

organized crime. Since the goal of almost every illegal activity is to create profit (and 

since the biggest profit comes from the activities which are highly dangerous for the 

society, such as drug trafficking) it is vital for the society to fight money laundering 

effectively. It is in the best interest of the whole society to fight this phenomenon and 

cut the organized crime out of their resources through effective control of the money 

laundering.  

The goal of this thesis is to explain the issue of money laundering in detail, to 

map the whole process while using mostly comparative and analytic methods and 

summarize the international and Czech anti- money laundering legislation. I would be 

glad if the reader had truly concrete idea about the phenomenon of money laundering 

after reading my thesis.  

In the first part, I am dealing with the whole concept of money laundering, 

meaning history and definition of the term itself. I also compare terms money 

laundering and legalization of proceeds from crime. Then I analyze the true nature of 

money laundering and financing of terror and the process of money laundering.  

I also deal with concrete subjects and methods which are used in money 

laundering, some of them in detail.  

In the other part of my thesis I summarize the world and European anti-money 

laundering legislation and in the next part of my thesis I deal with the Czech anti-money 

laundering legislation.  

In the final part of my diploma thesis I deal with institutional security against 

money laundering and different vertical levels of institutional security. In the end I list 

the concrete institutions which secure the struggle against the money laundering on the 

international and national level. 
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