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Motto: 

Kdo porozumí podstatě trestného činu praní peněz, 

najde cestu k trestnímu právu. 
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1. Úvod 

Asi málokdo si dnes pod spojením „legalizace výnosů z trestné činnosti“ představí něco 

jiného než praní (špinavých) peněz, tedy činnost typickou pro zločinecké organizace, 

které se snaží profitovat z kriminálních aktivit, unikat před spravedlností a upevňovat 

své nelegitimně získané postavení. Také proto je v této práci, přes její název, 

který odpovídá současné právní úpravě, užíván častěji odborný pojem „praní peněz“, 

jenž zcela vyjadřuje podstatu jednání, které zákonodárce označuje za tzv. legalizaci 

výnosů z trestné činnosti. 

Přes značný respekt k tradičním (věčným, velkým, obecným) tématům 

nauky trestního práva, kterými jsou např. účastenství na trestném činu a pluralita 

pachatelů vůbec, mnohost trestných činů, právní objekt trestného 

činu
1
 nebo otázka smyslu trestání, jsem si (vzhledem k zájmu o výše uvedené oblasti 

na první pohled překvapivě) vybral téma, které je ryze aktuální a je součástí 

moderních trendů nauky trestního práva, jež zkoumají tzv. ekonomickou kriminalitu. 

Pronikneme-li však blíže k problematice trestného činu praní peněz, výběr tématu 

už tak překvapující není. 

Bez nadsázky lze totiž říci, že téměř každý znak trestného činu legalizace 

výnosů z trestné činnosti (dále též „trestný čin praní peněz“) má z pohledu interpretace 

pozitivněprávní úpravy nějaký výrazný problematický aspekt, který podtrhuje důležitost 

vracet se znovu a znovu k obecné části trestního práva hmotného. Některé závěry 

o trestném činu praní peněz dokonce zpochybňují jednoznačnost tradičních přístupů 

                                                           
1
 Celá práce se drží označení „právní objekt trestného činu“, který vyjadřuje současnou naukou 

označovaný „objekt trestného činu“ či jinými slovy „předmět ochrany“, a označení „předmět jednání 

pro označení toho, co současná nauka označuje jako „(hmotný) předmět útoku“. Označení předmět 

jednání považuji za přesnější (a v jistém smyslu i obecnější) označení, než předmět útoku, neboť každý 

útok je sice protiprávním činem, nemusí jít však nutně o trestný čin (srov. Solnař, V. Základy trestní 

odpovědnosti. 1. vydání. Praha: Academia, 1972, str. 101). Po vzoru italské nauky jsem pro označení 

předmětu útoku zvažoval i použití pojmů „materiální objekt“ či „hmotný předmět“, avšak s ohledem 

na pojímání věci, kterou se podle současného občanského zákoníku myslí i nehmotné sekundární 

předměty právních vztahů (věci nehmotné), jsem od toho upustil. Slovo „právní“ u objektu trestného činu 

pak lépe odlišuje vyjádření pro chráněné právní statky od vyjádření předmětu jednání, proti němuž trestný 

čin směřuje, než pouhé použití synonyma (objekt – předmět). 
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a řešení trestněprávní nauky, a to jak v obecné, tak ve zvláštní části trestního práva 

hmotného. 

Nejzákladnější otázka týkající se samotného subjektu trestného činu („Kdo může 

být pachatelem trestného činu praní peněz?“) je nanejvýš sporná a aktuální, a to i přes 

to, že se zde hovoří o obecném subjektu trestného činu. Jde především o posouzení 

situace, v níž pachatel trestného činu, kterým získá nelegální výnos („špinavé peníze“), 

jedná po činu tím způsobem, že tyto výnosy vypere („zlegalizuje“). Přes pádné 

argumenty nauky a nejasný smysl postihování tohoto tzv. samopraní je evropský trend 

neúprosný a i v zemích, kde se vždy striktně dbalo na dodržování základních zákonitostí 

a principů trestního práva, se samopraní začíná postihovat. Jednání spočívající v praní 

peněz bylo vždy trochu zahaleno tajemstvím, proto se často uvádí, že způsobů praní 

peněz je nepřeberné množství. Při jeho analýze musíme mít na paměti vždy 

výsledek, ke kterému směřuje – zahalit tajemstvím zločinný původ věcí. 

Z hlediska subjektivní stránky je nejdůležitější otázkou forma zavinění nutná 

ke spáchání trestného činu praní peněz. Zajímavým problémem de lege ferenda je, 

zda a případně v jaké míře postihovat „praní peněz“ v nedbalostní formě. Přístup k této 

otázce se v evropských právních řádech různí. Jedním z nejpodstatnějších nevyřešených 

problémů praní peněz, na který se často zapomíná, je určení hodnot (právních statků) 

chráněných trestním zákoníkem, jež mohou být tímto jednáním zasaženy. 

Jde o vymezování právních objektů trestného činu. Otázky týkající se právních objektů 

trestného činu jsou důležité pro poznání jeho podstaty, což dvojnásob platí u trestného 

činu praní peněz, který představuje typický delikt s mnoha právními objekty s různým 

významem. Právní objekt trestného činu praní peněz má zásadní interpretační význam. 

V tomto znaku se má také nejvíce projevovat účel trestněprávní normy. V poslední době 

se objevila zajímavá otázka týkající se předmětu jednání spočívajícího v praní peněz, 

zda je možné, aby tímto předmětem byla i věc skutečného vlastníka, který ji nabyl zcela 
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legálně a po právu, ale z určitých zvláštních důvodů se snaží u této věci zastřít 

skutečnost, že byla předmětem kriminálních aktivit. 

Nastíněné komplikované otázky je nutné vykládat v souvislosti se změnou pojetí 

trestného činu přijatou trestním zákoníkem z roku 2009. Nová koncepce trestného činu 

vykazuje sama o sobě četné nejasnosti a dnes je již nepochybné, že v praxi způsobuje 

závažné aplikační problémy. Problematika praní špinavých peněz má svůj význam 

i z hlediska trestní odpovědnosti právnických osob, což je oblast, která v poslední době 

vyvolává silné emoce. 

Obdobně jako u účastenství na trestném činu problematizuje otázky trestnosti 

praní peněz fakt, že jde o činnost akcesorickou a do značné míry odvozenou, 

neboť navazuje na trestnou činnost předcházející (dále též tzv. „hlavní trestná 

činnost“
2
). Kromě výkladových obtíží platné právní úpravy jsou v souvislosti s trestným 

činem praní peněz nesmírně zajímavé úvahy de lege ferenda, které se nezřídka dotýkají 

základních principů, na kterých je postaveno současné trestní právo, a dokonce 

i základních lidských práv a svobod. 

Ze všech těchto důvodů jsem v úvodu zvolil možná až příliš sebevědomě znějící 

motto mé práce: Kdo porozumí podstatě trestného činu praní peněz, najde cestu 

k trestnímu právu. Spojení aktuálnosti tématu a nutnosti zaobírat se při něm velkými 

otázkami trestního práva, jejichž hloubka a míra rozpracování mnohdy přesahují 

dosavadní poznatky tuzemské doktríny,
3
 mně však zcela učarovalo. Takové souznění 

                                                           
2
 Pro označení trestného činu, který je zdrojem nelegálních výnosů, jež jsou následně předmětem praní 

(předmětem jednání u trestného činu praní peněz), je v práci používán zejména výraz „hlavní trestný čin“, 

pachatel takového činu je pak označován jako tzv. hlavní pachatel. Synonymy, které se užívají 

pro označení hlavního trestného činu jsou např. základní, předcházející, předešlý, primární, presumovaný 

či predikativní trestný čin. Italská literatura užívá též označení „il reato fonte“, které lze přeložit jako 

„trestný čin, který je pramenem“. 
3
 Např. význam podstaty jednání naplňujícího skutkovou podstatu určitého trestného činu nebo 

hmotněprávní rozměr jinak spíše procesně vnímaných zásad ne bis in idem a nemo tenetur se ipsum 

accusare (nemo tenetur se detegere) z hlediska možného souběhu tohoto trestného činu s jinými 

trestnými činy. 
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totiž bezpochyby naplňuje požadavek na společenskou potřebnost vědecké práce.
4
 Čistě 

juristické motto proto u mě převážilo nad jinými, ze společenského pohledu jistě 

zajímavějšími průpověďmi, které typicky doprovázejí literární zpracování tématu praní 

peněz.
5
 Mé sympatie k tomuto tématu vždy posilovala i skutečnost, že „praní peněz“ 

je termínem, který je nutné chápat v přeneseném smyslu slova. 

K prosazování praní peněz jako předmětu zkoumání v nauce trestního práva 

nutno říci, že trestný čin praní peněz, jenž byl do trestních kodexů zaveden především 

v reakci na potřebu účinného boje proti vlivným organizovaným zločineckým skupinám 

(konkrétně v Itálii v boji proti mafii), je zcela autonomním trestným činem. 

Má samostatný účel, který nelze naplnit prostřednictvím jiného trestného činu. 

Definování praní peněz v rámci trestního práva vytvořením samostatného trestného činu 

tak není výsledkem současného trendu v trestním právu, spočívajícího v tvorbě nových 

trestných činů.
6
 Oprávněná kritika zde hovoří o „tvorbě kasuistických skutkových 

podstat“. Skutkovou podstatu trestného činu praní peněz však nelze označovat v tomto 

směru jako „kasuistickou“, jelikož svou typičností se podstatně odlišuje od, v určitých 

aspektech obdobných, skutkových podstat, například skutkových podstat trestných činů 

podvodu, podílnictví nebo nadržování. Liší se především objektivní složka skutkové 

podstaty trestného činu praní peněz, kterou charakterizuje určité zastírací jednání 

směřující k věci, která je výnosem z trestného činu. Odlišná je i subjektivní složka 

skutkové podstaty trestného činu praní peněz, neboť úmysl pachatele zde směřuje 
                                                           
4
 Obecně k volbě tématu vědecké práce odpovídajícího společenské potřebě viz Knapp, V. Vědecká 

propedeutika pro právníky. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2003, str. 21–22. 
5
 Srov. např. slavný citát soudce Giovanni Falconeho, který byl použit jako motto monografie, která 

pojednává především o trestném činu praní peněz, Il riciclaggio nella giurisprudenza (Recyklování 

v právní vědě) od Razzanteho: „Kdo mlčí a sklání (hrbí) se, umírá vždy, když to dělá, kdo mluví 

a jde s hlavou vztyčenou, umírá pouze jednou.“ 
6
 Ačkoli za účinnosti předešlého kodexu neměly některé trestné činy samostatný název (zejm. trestné činy 

nedbalostní) a srovnání počtu trestných činů tak není zcela triviální, je zřejmé, že dochází k neustálému 

nárůstu počtu trestných činů, což jde mimochodem zcela proti smyslu dekriminalizace, která měla být 

cestou nového trestního kodexu z roku 2009. Například s účinností k 1. lednu 1992 obsahoval dřívější 

trestní kodex (zákon č. 140/1961 Sb.) zhruba 200 trestných činů, k 1. lednu 1995 cca 211 trestných činů, 

k 1. lednu 2000 cca 216 trestných činů, k 1. lednu 2005 cca 229 trestných činů a ke konci své účinnosti, 

tj. k 31. prosinci 2009, cca 236 trestných činů. Zásadní nárůst přišel se současně platným trestním 

kodexem, který s účinností k 1. lednu 2010 obsahoval celkem 264 trestných činů. V současné době 

narostl počet trestných činů dokonce na 269. O nějaké dekriminalizaci proto zjevně nemůže být řeč. 
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v ideálním případě k zastření kriminálního původu věci a zajištění bezpečného využití 

výnosů získaných trestnou činností. 

Práce by měla především přispět ke správnému pochopení trestného činu 

legalizace výnosů z trestné činnosti (trestného činu praní peněz) podle § 216 tr. zák., 

aby orgány činné v trestním řízení neměly s jeho výkladem problémy a mohly účinně 

praktikovat trestní represi, a zároveň aby byly dostatečným způsobem respektovány 

záruky občanů v podobě přesně stanovených hranic rozsahu trestních norem v trestním 

zákoníku. 

Pro praktické zdůvodnění potřeby takového výzkumu netřeba chodit daleko. 

Posloužit může zcela konkrétní praktický příklad. Dodnes je například velmi rozšířený 

podle mého mínění nesprávný názor, který zastávají nejen tuzemské policejními orgány, 

o rozsahu nutného dokazování ohledně trestného činu, který je zdrojem nelegálních 

výnosů a samotnému praní peněz předchází. Zastává se totiž, že skutková podstata 

trestného činu praní peněz vyžaduje v každém případě prokázání konkrétního trestného 

činu, z něhož špinavé peníze pocházejí,
7
 a někdy i konkrétního pachatele tohoto 

hlavního trestného činu. Nechám-li stranou otázku nutnosti prokázání konkrétního 

pachatele hlavního trestného činu, což je evidentně podmínka jdoucí nad rámec 

požadavků zákona, musím konstatovat, že tento názor pramení z tradičního výkladu 

přijímaného u trestného činu podílnictví, podle kterého platí, že skutečnost, že věc byla 

získána trestným činem, musí být v řízení o trestném činu podílnictví bezpečně zjištěna 

a z odůvodnění rozsudku musí být také patrno, jakým konkrétním trestným činem 

se tak stalo.
8
 Výklad ohledně vztahu hlavního trestného činu a trestného činu 

praní peněz by měl být přitom vzhledem ke stejné zákonné formulaci stejný 

jako v případě trestného činu podílnictví (jde o „věc, která byla získána trestným činem 

                                                           
7
 Viz Budka, I., Dvořák, V., Zimmel, V. Zisk produkovaný organizovaným zločinem, jeho legalizace 

a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. In: Kriminalistika č. 4/2000, str. 279. 
8
 Viz v komentářové literatuře často citované rozhodnutí Nejvyššího soudu 

ČSR ze dne 16. prosince 1976, sp. zn. 6 To 39/76, publikované pod č. 7/1978 Sb. rozh. tr. 

Srov. např. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2012, str. 2147; nebo Novotný, F. Trestní zákoník 2010. Komentář. Praha: EUROUNION Praha, str. 421. 
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či jako odměna za něj, nebo o věc, která byla za takovou věc opatřena“ – 

srov. § 214 odst. 1 a § 216 odst. 1 tr. zák.). Nutno říci, že tyto požadavky, které jsou 

podle mého názoru přehnané, mají své důsledky v praxi, kde zásadním způsobem 

snižují efektivitu trestního stíhání praní peněz. I po 25 letech existence skutkové 

podstaty trestného činu praní peněz a 14 letech samostatnosti trestného činu praní peněz 

je proto nutné říci, že neexistuje dostatek zkušeností s postihem takového 

trestněprávního jednání a například veřejně publikovaná judikatura k tomuto trestnému 

činu je co do počtu zatím velmi skromná. 

Ve vztahu k adresátům právních norem pak jde zejména o rozsah a přesnost 

vyjádření skutkových podstat a dalších znaků tohoto trestného činu tak, aby byly zřejmé 

limity a rozsah trestní odpovědnosti za trestný čin praní peněz, a to jak z pohledu 

fyzických, tak právnických osob. 

V bádání o fenoménu praní peněz může velkou roli sehrát i praxe, která není 

uzavřena stěnami univerzitních knihoven, což se snaží zohlednit i tato práce. 

Nakolik může být praxe orgánů činných v trestním řízení důležitým kognitivním 

zdrojem u forem kriminality, které souvisí s organizovaným zločinem, se ukázalo před 

několika lety v případě operace Zločin, při níž v roce 2010 italská policie a karabiníci 

zatkli přes tři sta lidí, včetně krátce předtím zvoleného nového mafiánského bosse. 

V rámci tohoto vyšetřování přitom byly zpochybněny základní historicky tradované 

poznatky o struktuře a systému ´Ndranghety, pravděpodobně nejmocnější mafie 

Evropy.
9
 

 V době, kdy se orgánům činným v trestním řízení stále častěji daří úspěšně 

postihovat praní peněz, může být práce rozebírající podrobně trestný čin praní peněz 

značným přínosem. Ačkoli i dnes je při odhalování a následném prokazování praní 

peněz úspěšnost orgánů činných v trestním řízení poměrně nízká, je třeba říci, že situace 

se zřetelně zlepšuje. Zatímco v 90. letech nebyla ustanovení o trestném činu praní peněz 

                                                           
9
 Srov. Dickie, J. Pokrevní bratrstvo. Přeložil Milan Lžička. Praha: Fortuna Libri, 2012, str. 21–27. 
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prakticky vůbec aplikována, v posledních letech se počet odsouzených za trestný čin 

praní peněz pohybuje v řádech desítek osob.
10

 Na obranu orgánů činných v trestním 

řízení nutno říci, že tento problém zde (u tzv. navazujících trestných činů) existuje 

historicky. I před rokem 1990 totiž byla úspěšnost v postihování podílnictví velmi 

malá.
11

 

Účinný boj proti praní peněz je, což ukazují např. historické zkušenosti z Itálie, 

jednou (ne-li jedinou) z možností, jak porazit organizovaný zločin, který si u nás 

bohužel udržuje téměř zcela latentní charakter.
12

 Konečně praní peněz 

je neoddiskutovatelně spjato s mezinárodním terorismem, s jehož nelítostnými projevy 

jsme se na území České republiky naštěstí dosud nesetkali. Terorismus však v kontextu 

kontinentální Evropy představuje stále reálnější hrozbu, což dokládají nedávné tragické 

události v Paříži a v Bruselu. Společnost se proto v současné době shoduje na tom, 

že i v České republice se musíme všemi (tedy i právními) prostředky pokoušet čelit 

hrozbám terorismu a především co nejúčinněji předcházet teroristickým útokům. 

Do komplexu těchto opatření spadají i nástroje proti praní peněz jako činnosti 

komplementární, zajišťující životaschopnost teroristických organizací a zdroje k jejich 

fungování.
13

 

                                                           
10

 Podle údajů ve statistických ročenkách kriminality Ministerstva spravedlnosti počet odsouzených 

za trestný čin praní peněz v úmyslné i nedbalostní formě kontinuálně narůstá. Za trestný čin praní peněz 

v úmyslné formě byly v roce 2005 odsouzeny 3 osoby, v roce 2006 bylo odsouzeno 5 osob, v roce 

2007 bylo odsouzeno 5 osob, v roce 2008 byly odsouzeny 2 osoby, v roce 2009 bylo odsouzeno 15 osob, 

v roce 2010 nebyla odsouzena žádná osoba, v roce 2011 bylo odsouzeno 26 osob (15 za trestný čin 

dle § 216 tr. zák. a 11 dle § 252a trestního kodexu z roku 1961), v roce 2012 bylo odsouzeno 26 osob 

(24 dle § 216 tr. zák. a 2 dle § 252a trestního kodexu z roku 1961), v roce 2013 bylo odsouzeno 36 osob 

(30 dle § 216 tr. zák. a 6 dle § 252a trestního kodexu z roku 1961), v roce 2014 bylo odsouzeno celkem 

50 osob (47 dle 216 tr. zák. a 3 dle 252a trestního kodexu z roku 1961). Za trestný čin praní peněz 

v nedbalostní formě dle § 217 tr. zák. byla v roce 2010 odsouzena 1 osoba, v roce 2011 bylo odsouzeno 

18 osob, v roce 2012 bylo odsouzeno 20 osob, v roce 2013 bylo odsouzeno 15 osob a v roce 2014 bylo 

odsouzeno 26 osob. 
11

 Pešta, K. Hospodářská trestná činnost. Praha: Panorama, 1985, str. 126. 
12

 K nutnosti brojit v rámci boje s organizovaným zločinem především proti praní (špinavých) peněz 

srov. v české literatuře již Budka, I., Dvořák, V., Zimmel, V. Zisk produkovaný organizovaným 

zločinem, jeho legalizace a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. In: Kriminalistika 

č. 4/2000, str. 273–283. 
13

 K vnitrostátní trestněprávní úpravě terorismu v současném evropském kontextu srov. Jelínek, J. Trestné 

činy teroru a teroristického útoku v evropském kontextu. In: Jelínek, J., Ivor, J. a kol. Trestní právo 
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Předkládanou práci mohou ocenit především soudci, státní zástupci, policisté, 

kteří se v praxi setkávají s problematikou praní peněz, a advokáti hájící zájmy 

obviněných nebo poskytující právní poradenství (zejména obchodním společnostem) 

určené především k prevenci v této oblasti. Poznatky obsažené v této knize mohou být 

užitečné při tvorbě tzv. compliance systémů (programů), zaměřených na ochranu 

právnických osob před trestní odpovědností za trestný čin praní peněz. Je notoricky 

známo, že největší nebezpečí výskytu praní peněz existuje v oblastech působení 

finančních institucí (např. bank), které mají zpravidla poměrně dobře propracovaná 

tzv. AML pravidla (Anti Money Laundering) a podléhají dohledu České národní banky. 

Aktivně předcházet trestní odpovědnosti za praní peněz by však měly v zásadě všechny 

právnické osoby, které realizují finanční transakce větších objemů nebo prostě 

jen nakládají při své činnosti s cizím majetkem. Zvýšenou pozornost této problematice 

by kvůli specifikům své činnosti měli věnovat např. obchodníci s uměním, obchodníci 

se šperky nebo starožitnostmi, prodejci automobilů či zprostředkovatelé jejich prodeje 

nebo i daňoví a ekonomičtí poradci. 

Mým největším přáním však je, aby si práce našla své čtenáře v akademické 

obci, kterým by mohla sloužit jako cenný pramen poznání, a pomohla k většímu zájmu 

o oblast praní peněz a o trestní právo vůbec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky. Praha: Leges, 2015, 

str. 200–223. 
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1.1 Pojem praní peněz a historické poznámky 

Původ pojmu praní peněz musíme hledat ve Spojených státech amerických 

(angl. money laundering). V kontinentální Evropě se pro tuto činnost užívá zpravidla 

obdobných přenesených výrazů, které souvisí s „praním“. V německy mluvících zemích 

je to „Geldwäsche“ (Německo) nebo „Geldwäscherei“ (Rakousko a Švýcarsko),
14

 

ve Francii, Portugalsku a Španělsku se hovoří o tzv. bělení (fr. blanchiment, 

port. branqueamento, šp. blanqueo), v Itálii se tradičně používá výraz recyklování – 

it. riciclaggio del denaro (danaro) sporco. Tento text se přidržuje pro český jazyk 

typického výrazu „praní peněz“, který v přeneseném smyslu slova vyjadřuje skutečnost, 

že touto činností jsou nelegální výnosy ze zločinu zbavovány „nánosů“ a „stop“, 

prokazujících jejich zločinný původ (špinavé peníze jsou čištěny v přeneseném slova 

smyslu). Výstižným termínem je i „recyklování“, neboť vystihuje finální účel, 

kterým je v některých případech – zpravidla tehdy, když praní peněz předchází nějaký 

trestný čin proti majetku – „vrátit“ do legální ekonomiky peníze, jež byly předmětem 

trestné činnosti (přesněji řečeno pocházejí z trestné činnosti), nebo využít peníze 

v legální ekonomice v případě, že pocházejí z trestné činnosti, která žádné majetkové 

zájmy konkrétní osoby bezprostředně nepoškozuje (např. drogová kriminalita). 

V kontextu české nauky je však tento termín zcela nový a není důvod nahrazovat 

v české odborné terminologii zažitý výraz „praní peněz“, který nejlépe odpovídá rovněž 

světově nejrozšířenějšímu anglickému výrazu „money laundering“. Nutno podotknout, 

že někdy bývá tento anglický termín (např. v právu zemí Commonwealth) chápán šířeji, 

neboť zahrnuje do předmětu jednání u trestného činu praní peněz nejen věci (výnosy) 

pocházející z trestné činnosti (scelere quaesita), ale rovněž věci (prostředky), 

jež slouží k páchání trestné činnosti, tj. v naší terminologii nástroje trestného 

                                                           
14

 Zatímco Geldwäsche znamená „praní peněz“, Geldwäscherei lze spíše přeložit jako „prádelna peněz“, 

což je zejména u německých kolegů někdy zdrojem posměchu. 
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činu (instrumenta sceleris).
15

 V kontextu evropské kontinentální právní kultury je však 

nutné vykládat pojem praní peněz adekvátně, tj. „pouze“ jako praní výnosů z trestného 

činu, čehož se přidržuje i tato práce. Do kategorie předmětu jednání u trestného činu 

praní peněz proto neřadíme ani finanční prostředky, které jsou prostředkem ke spáchání 

trestného činu, ale pouze ty finanční prostředky, jež jsou výnosem z trestného činu. 

Zcela odmítnout je třeba termín legalizace (legalizace výnosů z trestné činnosti), 

který se ze zemí Evropské unie používá pouze v českém a slovenském právním řádu.
16

 

I když pojem „legalizace“ působí v našem jazyce sofistikovaně, je pro označení této 

trestné činnosti ve své podstatě pojmem nepřesným a nevhodným. V českém právním 

prostředí (v rámci správního práva) je legalizací tradičně označováno ověřování pravosti 

podpisu na listině.
17

 Z pohledu obecného jazyka pak legalizace navozuje dojem 

legálnosti.
18

 Navíc nutno podotknout, že je tak nahrazován pojem („praní peněz“), 

který má svůj ustálený význam a je ve vědě (nejen té právní) dlouhodobě používán. 

Argument k odmítnutí pojmu „praní peněz“ z důvodu jeho nespisovnosti a přílišné 

expresivnosti,
19

 resp. někdy se výraz označuje dokonce za vulgární, nepovažuji 

za přesvědčivý. Jedinou „nepřesnost“, kterou v sobě pojmy „praní peněz“ 

                                                           
15

 Například v Austrálii definuje trestní zákoník celkem 19 protiprávních jednání, které představují praní 

peněz. Tato jednání se přitom dělí na dva „typy“, jednání vztahující se k prostředkům pocházejícím 

z trestné činnosti (výnosům) a jednání vztahující se k prostředkům sloužícím ke spáchání trestného činu. 

Podrobněji k australské právní úpravě viz Transnational Crime Brief n. 4. Charges and offences of money 

laundering. Canberra: Australian Institute of Criminology, 2008. Článek dostupný dne 1. května 2016 

na internetových stránkách: http://www.aic.gov.au/publications/current%20series/tcb/1-20/tcb004.html. 
16

 Český i slovenský trestní kodex hovoří o trestném činu legalizace výnosů (na Slovensku „příjmů“) 

z trestné činnosti (viz § 216 a 217 tr. zák., § 233 slovenského trestního kodexu). Stejně je tomu 

i u mimotrestních právních předpisů (viz zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákon č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou 

príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov). 
17

 Srov. např. Hendrych, D. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 289. 
18

 Synonymem „legálnosti“ je dnes již archaicky znějící pojem „právnosti“. 
19

 Viz Čentéš, J., Tuchscher, M. Mimotrestná úprava ochrany před legalizáciou prijmov z trestnej činnosti 

a financováním terorizmu – 1. část. In: Justičná revue č. 2/2009, str. 251–253; nebo Svrček, M. 

Legislatívne a inštitucionálne aspekty boja proti trestnej činnosti súvisiacej s legalizáciou príjmov 

z trestnej činnosti. In: Jelínek, J. (ed.) Organizovaný zločin (trestněprávní, trestněprocesní 

a kriminologické aspekty). Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické 

dny, květen 2014, trestní sekce. Praha: Leges, 2014, str. 94. Jiní slovenští autoři však správně užívají 

spojení “praní (špinavých) peněz”, viz Ivor, J. Pranie špinavých peňazí v európskom a národnom 

kontexte. In: Jelínek, J., Ivor, J. a kol. Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České 

republiky a Slovenské republiky. Praha: Leges, 2015, str. 151–171. 
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nebo „recyklace (špinavých) peněz“ obsahují, je skutečnost, že předmětem praní mohou 

být samozřejmě i jakékoli jiné věci, nejen peníze. Ke slovu „praní“ jsou však „peníze“ 

vhodnějším doplňkem než např. „výnosy“, nehledě k tomu, že peníze představují 

tzv. všeobecný ekvivalent, čili jsou všeobecně přijímaným prostředkem směny 

(platidlem). 

Ačkoli k činnosti zakrývající původ nelegálně nabytých věcí docházelo možná 

už za dob Al Capona, poprvé bylo toto slovní spojení užito pravděpodobně až mnohem 

později. Někteří autoři uvádějí, že původ tohoto spojení sahá dokonce až do 20. let 

minulého století, kdy peníze získávané ze zločinu byly údajně „legalizovány“ 

přimícháváním k tržbám z veřejných prádelen, které vlastnily právě zločinecké bandy.
20

 

Tento příběh je však s velkou pravděpodobností pouze poutavou historkou, která nemá 

reálný základ. 

Potřeba praní peněz je totiž vázána na mnoho faktorů, především jde o existenci 

věcí způsobilých k „praní“ a dále o existenci reálné potřeby zakrývat stopy po zločinu 

právě tímto způsobem, což souvisí i s jinými povinnostmi jednotlivců vůči státu 

(mimotrestními – zejména v oblasti daňové a majetkové,
21

 ale např. i obchodněprávní) 

nebo institucí vůči státu (např. vývoj rozsahu bankovního tajemství). Samotná existence 

organizovaného zločinu (mafie) není podle mého názoru historickým důkazem o praní 

peněz, ačkoli dnes jsou obě činnosti nerozlučně spjaty. Není pochyb o tom, že určitým 

způsobem docházelo k praní peněz i v těchto dobách, a to v rámci snahy zastírat hlavní 

trestnou činnost a kořistit z ní. Tato činnost však pravděpodobně neměla podobu 

systematické a zákonitě navazující činnosti, jako je tomu dnes. Je třeba však oddělovat 

původ fenoménu „praní peněz“ a etymologický původ tohoto jazykového spojení. 

Podrobné zkoumání kořenů vzniku fenoménu praní peněz přesahuje možnosti 

této práce, neboť by kromě pečlivého zhodnocení všech významných nástrojů 

                                                           
20

 Stessens, G. Money Laundering: A New International Law Enforcement Model. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2000, str. 82. 
21

 K otázce prokazování původu majetku viz Herczeg, J. Legalizace výnosů z trestné činnosti a zdanění 

zisků z neidentifikovatelných zdrojů. In: Bulletin advokacie č. 3/2015, str. 23–28. 
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(tj. např. právních nástrojů i mimo oblast trestního práva) boje státní moci zejména 

s organizovaným zločinem vyžadovalo i vytvoření podrobné historické případové studie 

společně s teoretickou právní a kriminologickou analýzou, jež by v prvé řadě zkoumala 

potřebnost praní peněz v určitém dějinném kontextu, způsoby provedení praní peněz 

a jejich efektivitu (ta se dá posuzovat jednak z hlediska nákladů na tuto činnost, jednak 

z hlediska úspěšnosti zakrytí nelegálního původu
22

) či rozsah této činnosti v absolutní 

i relativní rovině (např. v porovnání s hlavní trestnou činností). Je také otázkou, 

zdali by hodnota vědeckých poznatků takové studie odpovídala vynaložené snaze. 

Podle mého názoru nikoli. Jen pro zajímavost lze učinit zmínku o údajném možná 

nejstarším případu praní peněz. Americký historik Sterling Seagrave uvádí, 

že již ve starověké Číně, zhruba 2000 let př. n. l., docházelo k praní peněz ze strany 

obchodníků, a to proto, že tehdejší vláda zakazovala mnoho forem obchodování. 

Obchodníci, kterým se podařilo zůstat v utajení, se praním peněz prý vyhýbali 

nežádoucí pozornosti čínské byrokracie.
23

 

Ke vzniku samotného pojmu „praní (špinavých) peněz“ se váže mnoho legend. 

Jednou z nejpoetičtějších je ta, jež spojuje vznik slovního spojení „laundering money“ 

s prostředím kasina. Obecně nutno podotknout, že hazardní prostředí bylo tradičně 

vnímáno jako jedno z nejčastějších míst, kde dochází k praní peněz, a i z dnešního 

pohledu na tuto problematiku je považováno za rizikové, ať již z hlediska původu 

nelegálních výnosů (výnosy z nelegálního hazardu), nebo z hlediska možných způsobů 

praní peněz (fingované výhry). O praní peněz se tedy údajně začalo poprvé hovořit 

v hazardním světě. Podle této legendy vyvstala potřeba skutečného praní peněz 

v kasinech, kde se peníze jejich používáním špinily, a hrozilo, že si dámy zašpiní 

své bílé rukavičky, které nosily k večerním šatům. Ani využití symbolu bílých 

                                                           
22

 Cílem této zločinné činnosti je samozřejmě okamžik, kdy je zakrytí stoprocentní, tj. nastane situace, 

v níž „nelze rozlišit špinavé peníze od čistých“. To záleží přirozeně na dalších faktorech, např. schopnosti 

a ochotě státní moci zjišťovat původ kriminálních výnosů. Srov. známý citát z 90. let 20. století, 

který je připisován Václavu Klausovi: „Neznám účinnou metodu jak rozlišit čisté a špinavé peníze.“ 
23

 Sterling Seagrave. Lords of the Rim. CreateSpace Independent Publishing Platform. 2. vydání. 2010. 
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rukaviček, jež jsou dnes označovány za jeden z ikonických doplňků bývalé monacké 

kněžny Grace Kelly, však nemůže dodat této historce potřebnou věrohodnost. 

Slovní spojení praní peněz (money laundering) bylo pravděpodobně poprvé 

užito v 60. letech 20. století. Do všeobecného povědomí pak vešlo v souvislosti 

se skandálem Watergate, kdy se postupně přišlo na to, že na kampaň amerického 

prezidenta Nixona byly používány nezákonné finanční zdroje. Jistým faktem je, 

že žurnalistická literatura spojení „laundering of money“ používá od 70. let 20. století.
24

 

Legislativa v oblasti boje proti praní špinavých peněz se začala utvářet právě v této 

době. Ve Spojených státech amerických se za první zákon, který mířil proti praní 

špinavých peněz, považuje Currency and Foreign Transactions Reporting Act z roku 

1970, který je známější pod označením Bank Secrecy Act (BSA). Tento předpis 

upravoval například požadavky na finanční instituce, co se týče zaznamenávání údajů 

a oznamování skutečností o tocích finančních prostředků (kupř. povinnost oznamovat 

transakce v hotovosti přesahující 10.000,- USD), a vytvořil pravidla, jež měla pomoci 

při identifikaci zdroje, objemu a pohybu měny a dalších monetárních instrumentů 

převáděných z USA nebo do USA nebo uložených ve finančních institucích. Uvádí 

se však, že tento zákon nebyl účinným nástrojem proti praní peněz, neboť mnohé banky 

jej po celá 70. léta zcela ignorovaly. Jako běžný případ z doby před existencí trestného 

činu praní peněz v USA (tj. před rokem 1986) se v literatuře uvádí následující: mladík 

patřící do sociální skupiny, u níž nejsou dispozice se značnou sumou peněz věrohodné, 

přijde do banky v Miami
25

 s papírovou taškou plnou dvaceti dolarových bankovek 

a žádá o jejich směnu za bankovky větší nebo o uložení, aby mohla být suma následně 

převedena na bankovní konto na Bahamách nebo na Kajmanských ostrovech.
26

 

                                                           
24

 Srov. Simpson, J. A., Weiner, E. The Oxford English Dictionary. Second edition. Oxford: Clarendon 

Press, 1989, str. 702. Zde je citován úryvek z novinového článku z roku 1974. 
25

 Miami je dodnes považováno za centrum praní peněz ve Spojených státech amerických, a to díky své 

geografické blízkosti k regionům Jižní Ameriky, odkud sem proudí enormní objemy špinavých peněz 

získaných především z drog. 
26

 Viz Zanchetti, M. Il riciclaggio di denaro proveniente da reato. Milano: Giuffré, 1997, str. 6. 
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Za první zákon brojící přímo proti praní peněz prostředky trestního práva bývá 

často označován ve Spojených státech amerických v roce 1986 přijatý Money 

Laundering Control Act. Průkopníky v oblasti trestní legislativy zaměřené proti praní 

špinavých peněz však byli v celosvětovém měřítku Italové, kteří skutkovou podstatu 

postihující praní peněz zavedli do svého trestního zákoníku dávno před vznikem 

prvních mezinárodních smluv v této oblasti. Trestný čin recyklace, což je název 

používaný v Itálii dodnes (srov. art. 648 bis italského trestního kodexu), zde sice 

existuje až od roku 1990,
27

 ale ve skutečnosti ke vzniku skutkové podstaty postihující 

specificky praní peněz (recyklaci peněz) zde došlo již v roce 1978. Původní nadpis 

ustanovení čl. 648 bis italského trestního kodexu, který postihuje tuto formu trestné 

činnosti, měl název „Nahrazení peněz nebo hodnot pocházejících z loupeže 

s přitěžujícími okolnostmi, vydírání s přitěžujícími okolnostmi nebo únosu za účelem 

vydírání“.
28

 Další evropské země začaly následovat Itálii až o jedno desetiletí později, 

a to zpravidla v souvislosti se vznikem mezinárodních smluv zabývajících se touto 

problematikou, zejm. Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými 

a psychotropními látkami z 20. prosince 1988 (viz sdělení č. 462/1991 Sb.; dále též 

jen „Vídeňská úmluva“) a Úmluvy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci 

výnosů z trestné činnosti z 8. listopadu 1990 (viz sdělení Ministerstva zahraničních věcí 

č. 33/1997 Sb.; dále též jen „Štrasburská úmluva“), která byla přijata z iniciativy Rady 

Evropy. Ve Francii se trestného činu praní peněz týkaly zákony z let 1987
29

 a 1988
30

, 

ve Španělsku byla skutková podstata postihující praní peněz vložena do trestního 

kodexu tzv. organickým zákonem
31

 ze dne 24. března 1988,
32

 ve Velké Británii trestný 

                                                           
27

 Fiandaca, G., Musco, E. Diritto penale. Parte speciale. Volume II, tomo II. I delitti contro il patrimonio. 

Seconda edizione. Bologna, Zanichelli editore, 2008, str. 247–248. 
28

 Sostituzione di danaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro 

di persona a scopo di estorsione. 
29

 Zákon č. 87-1157 z 31. prosince 1987. 
30

 Zákon č. 88-1149 z 23. prosince 1988. 
31

 Ve Španělsku se kromě zákona a Ústavy a ústavního zákona rozlišuje ještě tzv. organický zákon 

(Ley Orgánica), který představuje normativní akt přijímaný španělským parlamentem v náročnějším 

ztíženém legislativním procesu než obyčejný zákon. Organický zákon se uplatňuje ve specificky určených 
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čin praní peněz upravovaly dva obecné normativní právní akty: Criminal Justice Act 

z konce roku 1988
33

 a Drug Trafficking Act z roku 1994
34

, v Německu byla skutková 

podstata trestného činu praní peněz vtělena do čl. 261 trestního kodexu až Zákonem 

pro boj proti nelegálnímu obchodu s drogami a dalším formám organizované 

kriminality (Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer 

Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität) ze dne 15. července 1992. 

Na Slovensku se zavedl trestný čin „legalizácie príjmu z trestnej činnosti“ novelou 

tehdejšího slovenského trestního kodexu (zákona č. 140/1960 Zb.) s účinností 

od 1. října 1994.
35

 Ač se o praní špinavých peněz v České republice začalo 

z pochopitelných důvodů hovořit až po roce 1989, a to v souvislosti s tzv. malou 

privatizací a nárůstem organizovaného zločinu v 90. letech,
36

 skutková podstata 

postihující praní peněz se do našeho právního řádu dostala již novelou trestního kodexu 

z roku 1991. Trestný čin nesoucí název „Legalizace výnosů z trestné činnosti“ pak u nás 

existuje od roku 2002.
37

 

 Ačkoliv i před existencí speciálních skutkových podstat trestného činu praní 

peněz bylo možné postihovat některá jednání spočívající v praní peněz, 

např. jako trestný čin podílnictví nebo trestný čin nadržování, má zakotvení v trestním 

zákoníku velmi silný symbolický význam, jenž spočívá v deklaraci toho, že praní peněz 

považuje za zvláštní škodlivou formu kriminality, se kterou je nutné bojovat a kterou 

zákonodárce výslovně označuje za trestný čin. Kromě této symboliky jde samozřejmě 

                                                                                                                                                                          
oblastech (tzv. oblasti s výhradou organického zákona) a z hlediska právní síly je podřízen Ústavě 

a ústavním zákonům. 
32

 Srov. čl. 4 organického zákona 1/88, který zavedl do trestního kodexu ustanovení čl. 546 bis písm. f). 
33

 Sections 93 A-93C, Criminal Justice Act. 
34

 Sections 49–51, Drug Trafficking Act. 
35

 Více k vývoji slovenské právní úpravy trestného činu praní peněz srov. Ivor, J. Pranie špinavých 

peňazí. In: Ivor, J., Klimek, L., Záhora, J. Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok 

Slovenskej republiky. 1. vydání. Žilina: EUROKÓDEX, 2013, str. 255–257; nebo Ivor, J. Pranie 

špinavých peňazí v európskom a národnom kontexte. In: Jelínek, J., Ivor, J. a kol. Trestní právo Evropské 

unie a jeho vliv na právní řád České a Slovenské republiky. Praha: Leges, 2015, str. 165–166. 
36

 Nett, A. Praní špinavých peněz. Brno: Masarykova univerzita – fakulta právnická, 1993, str. 3. 
37

 Podrobně k vývoji skutkové podstaty trestného činu praní peněz viz kap. 3.1 této práce. 
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také o naplnění základních zásad a funkcí trestního práva, vystižení charakteru jednání 

pomocí právní normy a adekvátní vyjádření typové závažnosti jednání. 

 

1.2 Předmět poznávání 

Téma praní peněz je v současné době objektem zájmu společnosti, žurnalistů i politiků. 

V souvislosti se stále sílícími teroristickými hrozbami se na evropské úrovni hovoří 

o dalších opatřeních, která by měla být a budou přijata v rámci boje proti financování 

terorismu, jenž je společenským tématem číslo jedna. Minulý rok došlo k přijetí nové, 

v pořadí již čtvrté směrnice zaměřené proti praní špinavých peněz.
38

 Praní peněz se stalo 

i námětem pro románová zpracování. Z vědeckého pohledu se praní peněz v České 

republice věnují i některé kriminologické práce, avšak zejména v souvislosti s jinými 

fenomény, zpravidla organizovaným zločinem, a to například i ve fotbalovém 

prostředí.
39

 

 Hlavním objektem zkoumání v této práci je trestný čin legalizace výnosů 

z trestné činnosti (trestný čin praní peněz), jak jej obsahuje v ustanovení § 216 platný 

trestní zákoník. V nezbytném rozsahu bude rozebráno i tzv. nepravé praní peněz, 

které sankcionuje § 217 tr. zák. jako trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti 

z nedbalosti. Praní peněz zde rozlišuji podle formy zavinění na pravé a nepravé a podle 

povahy činnosti na přímé a nepřímé. Za pravé praní peněz považuji pouze úmyslné 

                                                           
38

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení 

využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/60/ES 

a směrnice Komise 2006/70/ES. Uvedená směrnice představuje tzv. 4. AML směrnici. Nahrazuje 

dosavadní 3. AML směrnici (č. 2005/60/ES) a tzv. prováděcí směrnici (č. 2006/70/ES) obsahující definici 

tzv. exponovaných osob. Jedná se o nejdůležitější předpis v oblasti předcházení praní peněz na úrovni 

práva Evropské unie. 
39

 Bělonožník, T. Zranitelnost českých fotbalových klubů vůči infiltraci organizovaným zločinem. 

In Svatoš, R., Kříha, J. (eds.) Sborník příspěvků z vědecké konference II. kriminologické dny v Českých 

Budějovicích dne 27. až 28. ledna 2014, str. 8–14. Dostupné dne 1. května 2016 na internetových 

stránkách: http://www.czkrim.cz/files/Svato%C5%A1,R.,K%C5%99%C3%ADha,J.-

II.%20kriminologick%C3%A9%20dny.pdf. 

http://www.czkrim.cz/files/Svato%C5%A1,R.,K%C5%99%C3%ADha,J.-II.%20kriminologick%C3%A9%20dny.pdf
http://www.czkrim.cz/files/Svato%C5%A1,R.,K%C5%99%C3%ADha,J.-II.%20kriminologick%C3%A9%20dny.pdf
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praní peněz, které odpovídá všeobecně přijímaným definicím této činnosti.
40

 

Nepravým praním peněz rozumím nedbalostní formu trestného činu praní peněz. 

Jako přímé praní peněz označuji jednání spočívající v zastírání původu věci 

(nebo eventuálně v tzv. jiném usilování o znemožnění či podstatné ztížení 

zjištění původu věci ve smyslu § 216 odst. 1 al. 1 tr. zák.), nepřímým praním je pak 

jednání spočívající v umožnění zastírání původu (srov. § 216 odst. 1 al. 2 tr. zák. 

a § 217 odst. 1 tr. zák.). 

Předkládaná práce je tedy zaměřena čistě juristicky, ačkoli přirozeně užívá 

i některé poznatky jiných věd (např. kriminologie nebo kriminalistiky
41

). Téma praní 

peněz je totiž natolik složité, že se multidisciplinárnímu přístupu nelze zcela vyhnout. 

Trestný čin praní peněz je samozřejmě i předmětem zájmu tuzemské nauky 

trestního práva, pojednávají o něm vysokoškolské učebnice, zpracovávají jej komentáře 

a v poslední době se objevily i časopisecké články a kapitoly o trestném činu praní 

peněz v knihách, které se zabývají trestní odpovědností právnických osob 

nebo významem práva Evropské unie v českém právním řádu. Pravdou ovšem je, 

že komentářová a učebnicová literatura nevěnuje, až na světlé výjimky, tomuto tématu 

bohužel potřebnou pozornost.
42

 Takový přístup se stal již předmětem ostré kritiky.
43

 

Situace by se zde měla změnit už z didaktických důvodů, neboť na problematice praní 

peněz se dají dobře demonstrovat nejzásadnější otázky obecné části trestního práva 

hmotného. 

V této souvislosti bylo donedávna celkem paradoxní, že nejvíce uznávaných 

trestních právníků se této problematice věnovalo v 90. letech, ačkoli v této době 

                                                           
40

 K tomu srov. kap. 2 této práce. 
41

 Ke kriminalistickým aspektům praní peněz srov. z české literatury nejpodrobněji Porada, V. a kol. 

Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, str. 849–861. 
42

 Takovou výjimkou je učebnice zpracovaná pod vedením profesora Jelínka, která přináší nejen 

podrobnější výklad k trestnému činu praní peněz, než je obvyklé, ale poukazuje na problematické aspekty 

v této oblasti a možná úskalí při výkladu. Srov. Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 

Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, str. 690–692. 
43

 Bruna, E. K diskusi o subjektu trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. In: Bulletin 

advokacie č. 5/2015, str. 26. 
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ke stíhání pachatelů praní peněz v České republice prakticky nedocházelo.
44

 

Kromě učebnicových a komentářových zpracování stojí za zmínku především dosud 

jediná juristicky zaměřená monografie na dané téma s názvem „Praní špinavých peněz“, 

kterou v roce 1993 napsal Alexandr Nett,
45

 a krátká ovšem velmi přínosná studie 

(časopisecký článek) „Praní peněz a české trestní právo“ od Jana Musila z roku 1997.
46

 

Po vzniku samostatného trestného činu s názvem „Legalizace výnosů z trestné činnosti“ 

se komunitární dimenzí tohoto trestného činu zabýval Tomášek
47

 a z normativního 

hlediska se poměrně podrobně praním peněz zaobíral Púry.
48

 Přesto se dá říci, že bádání 

v této problematice prožívá zejména v současné době určitou renesanci. Počátek tohoto 

trendu souvisí se zájmem o fenomén europeizace trestního práva, kde oblast praní peněz 

představuje jednu z klíčových oblastí. Z dřívějších prací zaslouží pozornost především 

Polákova kapitola v monografii „Europeizace trestního práva“ z roku 2009, 

která poukazuje mimo jiné na význam a obsah aktů Evropské unie v této oblasti 

a rozebírá i jejich sporné výkladové otázky.
49

 Legislativě v rámci Evropské unie 

směřující proti praní (špinavých) peněz se z českých autorů věnuje v současné době 

zejména Tlapák Navrátilová.
50

 O zvýšené pozornosti v otázkách praní peněz pak svědčí 

nejen několik autorových studií z poslední doby,
51

 ale i nedávné příspěvky jiných 

autorů, zejména Jiřího Herczega.
52

 

                                                           
44

 Jeden z autorů v textu z roku 1998 uvádí, že k ustanovení § 251a trestního kodexu z roku 1961, 

které tehdy obsahovalo skutkovou podstatu trestného činu praní peněz, bylo naprosto nepoužívaným 

ustanovením. Srov. Teryngel, J. Nad trestní odpovědností podnikatele. Praha: Orac, 1998, str. 139. 
45

 Nett, A. Praní špinavých peněz. Brno: Masarykova univerzita – fakulta právnická, 1993. 
46

 Musil, J. Praní peněz a české trestní právo. In: Trestní právo č. 4/1997, str. 9–13. 
47

 Tomášek, M. Komunitární dimenze skutkové podstaty trestného činu legalizace výnosů z trestné 

činnosti (§ 252a trestního zákona). In: Trestní právo č. 2/2004, str. 6–9. 
48

 Púry, F. Poznámky k právní úpravě opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. In: Trestněprávní 

revue č. 3/2004, str. 74–80. 
49

 Polák, P. Praní peněz. In: Tomášek, M. a kol. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009, 

str. 250–262. 
50

 Navrátilová, J. Praní (špinavých) peněz. In: Jelínek, J. a kol. Trestní právo Evropské unie. Praha: 

Leges, 2014, str. 122. 
51

 Viz Pelc, V. Subjekt trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. In: Kriminalistika č. 2/2013, 

str. 114–122; Pelc, V. Odpovědnost právnických osob za trestný čin praní peněz. In: Jelínek, J. a kol. 

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: Bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, 

str. 201–219; Pelc, V. Praní peněz v právu Evropské unie a české trestní právo. In: Jelínek, J., Ivor, J. 

a kol. Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České a Slovenské republiky. Praha: Leges, 
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Komplexní obsáhlá studie, zabývající se čistě juristickými aspekty trestného 

činu praní peněz, však dosud v české literatuře chyběla. Cílem této práce je proto 

vyplnit onu mezeru a poskytnout čtenáři první monografickou studii zabývající 

se ve všech potřebných souvislostech současnou úpravou trestného činu praní peněz 

v České republice. 

Dalším cílem této práce je navázat na již započatou snahu o rozproudění diskuse 

nad spornými otázkami týkajícími se trestného činu praní peněz (zejména o aktivním 

subjektu
53

 a právních objektech trestného činu praní peněz) a zároveň položit otázky 

nové, které s daným tématem bezprostředně souvisí (např. otázka jednočinného souběhu 

hlavního trestného činu s trestným činem praní peněz, možnost uskutečnit praní peněz 

vůči vlastní věci nebo posouzení závažnosti trestného činu praní peněz). 

 

1.3 Struktura a metoda práce 

Předkládaná disertační práce se člení celkem do sedmi kapitol, které jsou z důvodu 

co největší přehlednosti zpravidla dále strukturovány. 

 Po úvodu následuje kapitola druhá zabývající se fenomenologickými aspekty 

praní peněz. Jde zejména o nejzásadnější jevové charakteristiky praní peněz obecně, 

které nám mimo jiné svým způsobem upřesní a rozvedou již výše uvedené poznámky 

k pojmu praní peněz.
54

 V rámci této kapitoly rozeberu hlavní důsledky praní peněz 

(kap. 2.1), což je důležité z hlediska zkoumání závažnosti tohoto jednání a zjišťování 

povahy právních objektů trestného činu praní peněz, které jsou znaky tohoto trestného 

                                                                                                                                                                          
2015, str. 172–184; Pelc, V. Money Laundering. In: Ivor, J., Jelínek, J. et al. Euro Crimes in the Legal 

Systems of the Czech Republic and of the Slovak Republic. Budapest: Wolters Kluwer, 2015, str. 55–75. 
52

 Např. Herczeg, J. Několik poznámek k zavedení trestnosti přípravy u podílnictví a legalizace výnosů 

z trestné činnosti. In: Trestní právo č. 2/2015, str. 23; Herczeg, J. Legalizace výnosů z trestné činnosti 

a zdanění zisků z neidentifikovatelných zdrojů. In: Bulletin advokacie č. 3/2015, str. 23–28. Z jiných 

autorů zejm. Bruna, E. K diskusi o subjektu trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. 

In: Bulletin advokacie č. 5/2015, str. 25–27. 
53

 Některé zahraniční doktríny, např. italská nebo španělská, na rozdíl od té české, užívají termínů 

„aktivní subjekt“ a „pasivní subjekt“. Aktivním subjektem rozumí pachatele, pasivním subjektem osobu 

trestným činem zasaženou (poškozený, oběť). 
54

 Srov. kap. 1.1 této práce. 
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činu. Následuje pojednání o původu špinavých peněz (kap. 2.2), který je významný 

zejména při určování trestných činů, z nichž pocházejí nelegální výnosy, jež jsou 

poté předmětem praní. Východiskem pro některé trestněprávní úvahy bude i výklad 

o pachatelích trestné činnosti praní peněz (kap. 2.3). Zcela zásadní význam 

pro pochopení podstaty trestného činu praní peněz mají pasáže o fázích a příznačných 

rysech praní peněz (kap. 2.4) a o prostředcích k realizaci praní peněz (kap. 2.5), 

a to nejen pro analýzu objektivní stránky trestného činu praní peněz, 

ale také pro určování významu jednotlivých právních objektů trestného činu praní 

peněz. Fenomenologické poznatky mají především svůj kriminologický a sociologický 

význam. Někdy však představují i nezbytné východisko pro správnou interpretaci 

normativního textu. Důležitost fenoménu praní peněz podtrhuje aktivita v boji proti 

praní peněz na mezinárodní úrovni (kap. 2.6), která podstatným způsobem ovlivňuje 

i vnitrostátní právní úpravu (kap. 2.7). Z pohledu systému nauky trestního práva 

je pak zajímavá analýza fenomenologických aspektů trestného činu praní peněz 

(jako normativní konstrukce) ve vztahu k obecným institutům a kategoriím trestního 

práva hmotného (kap. 2.8). 

 Třetí kapitola obsahuje přehled základní právní úpravy, která má význam 

z hlediska trestného činu praní peněz, jak jej upravuje současný český trestní zákoník. 

Výklad začíná českou právní úpravou trestného činu praní peněz (včetně stručného 

historického exkurzu – kap. 3.1), neboť vnitrostátní právo je prozatím jediným 

formálním pramenem práva, pokud jde o stanovení toho, co je trestným činem, a jaký 

trest lze za jeho spáchání uložit (srov. k tomu čl. 39 Listiny základních práv a svobod – 

dále jen „Listina“). V druhé části této kapitoly je obsažen přehled nejzásadnějších 

mimotrestních pramenů českého práva, které obsahují normy sloužící k potlačování 

fenoménu praní peněz (kap. 3.2). 

 Jádrem celé práce je kapitola čtvrtá, která podrobně rozebírá úpravu 

trestného činu praní peněz v České republice, jak je obsažena zejména v ustanovení 
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§ 216 tr. zák. Rozbor vychází z pojednání o trestném činu podle současného trestního 

zákoníku obecně (kap. 4.1), neboť s jeho přijetím došlo k zásadní změně v pojetí 

trestného činu (dříve uplatňované materiálně-formální pojetí bylo nahrazeno pojetím 

více formálním). Dále je krátce rozebrán název trestného činu praní peněz v České 

právní úpravě (trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti), což navazuje na výše 

podané úvahy o pojmu trestného činu (kap. 4.2).
55

 Důležité z hlediska dalšího výkladu 

jsou úvahy o charakteru trestného činu praní peněz, který je určován jeho vztahem 

k trestnému činu hlavnímu, tj. trestnému činu, z něhož ony nelegální výnosy pocházejí 

(kap. 4.3). Hlavní trestný čin je nutné zhodnotit ve vztahu k dokazování jeho existence 

v trestním řízení o trestném činu praní peněz (kap. 4.4). Následuje podrobná analýza 

nejdůležitějších prvků trestného činu praní peněz (kap. 4.5), kterými jsou právní objekty 

tohoto trestného činu a jeho předmět jednání, objektivní stránka, subjektivní stránka 

trestného činu s důrazem na otázku zavinění a subjekt. Na pojednání o základních 

znacích trestného činu praní peněz navazuje rozbor zvlášť přitěžujících okolností 

(kap. 4.6). V další části se věnuji otázce systematického zařazení trestného činu praní 

peněz v rámci trestního kodexu (kap. 4.7), jejíž řešení vychází z pojednání o právních 

objektech tohoto trestného činu. Nakonec je v této hlavní kapitole rozebrán vztah 

trestného činu praní peněz k jiným trestným činům (kap. 4.8).
56

 

 Kapitola pátá obsahuje pojednání o problematice trestání trestného činu praní 

peněz. Tato kapitola navazuje na úvahy o závažnosti praní peněz a jeho jednotlivých 

forem, což je klíčové zejména z toho důvodu, že praní peněz se vyznačuje velmi 

různorodou mírou závažnosti, což český trestní zákoník zcela nereflektuje. 

Je tedy otázkou, jak postupovat podle současné právní úpravy, případně jaké změny 

by bylo možno v této oblasti navrhnout. Problematika trestání za trestný čin praní peněz 

je dnes navíc součástí zcela aktuálního tématu odčerpávání výnosů z trestné činnosti. 

                                                           
55

 Srov. kap. 1.1 této práce. 
56

 O vztahu trestného činu praní peněz a institutu účastenství pojednávám v kap. 4.3 této práce, 

která se věnuje charakteristice trestného činu praní peněz. 
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Předposlední (šestá) kapitola se věnuje trestní odpovědnosti právnických osob 

za trestný čin praní peněz. Tímto tématem se zaobírá samostatná kapitola, 

která na základní výklad o trestní odpovědnosti za trestný čin praní peněz navazuje 

a rozvíjí jej ve vztahu k právnickým osobám. Uvedená volba má několik důvodů. 

Předně jde o přehlednost a srozumitelnost základního výzkumu trestní odpovědnosti 

za praní peněz. Oddělení problematiky trestní odpovědnosti právnických osob 

má i své věcné důvody. Trestní odpovědnost právnických osob se podle české právní 

úpravy totiž odvozuje od trestní odpovědnosti osob fyzických. S jejím zavedením byly 

v rámci českého trestního práva zkonstruovány některé nové zásady (např. zásada 

souběžné trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob nebo zásada přechodu 

trestní odpovědnosti právnických osob) a došlo k popření po staletí uznávaného 

principu societas delinquere non potest, na kterém byla trestněprávní odpovědnost 

vybudována. Vzhledem k obtížnosti a novosti tématu trestní odpovědnosti 

právnických osob považuji také za nezbytné zabývat se některými obecnými 

otázkami,
57

 které se promítají nejen v oblasti odpovědnosti právnických osob za trestný 

čin praní peněz. Trestní odpovědnost právnických osob navíc vykazuje určitá specifika, 

jež zaslouží samostatného zpracování, které může sloužit jako východisko pro tvorbu 

tzv. compliance systémů, a to nejen v oblasti předcházení trestní odpovědnosti 

za trestný čin praní peněz. 

Poslední kapitolou je závěr, kde jsou shrnuty názory na všechny zásadní otázky, 

kterými se tato práce zabývá, a zopakovány nové poznatky, jež jsou přínosem 

do současného stavu vědeckého poznání. Jsou zde uvedeny i veškeré návrhy 

de lege ferenda, tj. návrhy na změnu současného trestního zákoníku, 

které se bezprostředně dotýkají trestného činu praní peněz. 

                                                           
57

 Jedná se např. o otázku povahy trestní odpovědnosti právnických osob (kap. 6.2 této práce), 

která se nutně promítá v přísnosti této odpovědnosti (viz zejm. kap. 6.5 této práce), nebo o otázku 

důkazního břemene (kap. 6.5.2 této práce).  
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Pokud jde o myšlenkové postupy vědeckého poznávání, lze říci, že tato práce 

vychází z obvyklé metodologie (ve smyslu souboru metod), která se uplatňuje v právní 

vědě. Jde především o klasické logické metody poznávání, jako abstrakce, dedukce 

a indukce, a analýzy a syntézy, jejímž výsledkem je i vytváření nových pojmových 

kategorií, ale také některé metody exaktní (např. matematické), sociologické 

(např. metoda reprezentativního výběru). Všechny metody přitom nutno uplatňovat 

ve vzájemné souvislosti, nikoliv izolovaně, a konfrontovat neustále závěry jedné 

metody poznávání s jinou. Tento postup se pak konkrétně projevuje např. při výkladu 

jednotlivých právních otázek, kdy se užívá metoda tzv. cirkulace, při níž interpret 

postupuje od výkladu právní normy ke konkrétnímu případu a poté zpět od tohoto 

k této.
58

 Při zkoumání praní peněz má zvláštní význam, zejména v určitých částech 

práce, metoda komparativní. Jde z povahy věci převážně o mikrokomparaci, 

tj. srovnávání jednotlivých právních norem a institutů, ale dojde i k využití 

makrokomparace, in concreto při posouzení možnosti mikrokomparace bude 

rozhodující makrokomparativní poznatek vycházející ze zásadní rozdílnosti velkých 

právních systémů (angloamerického a kontinentálně evropského).
59

 

Použití metod ve studiích o platném právu, které zpravidla vycházejí 

z normativního textu, se pak odráží zejména ve způsobu interpretace tohoto textu. 

Při výkladu trestného činu praní peněz (§ 216 tr. zák.) byly použity všechny standardní 

metody výkladu (výklad jazykový, logický a systematický). Z nadstandardních metod 

byly využity metoda historického výkladu, a především komparativní metoda výkladu. 

Z hlediska užití komparativní metody výkladu je vždy otázkou, zda popis a rozbor 

zahraničních právních úprav rozdělit do samostatných kapitol podle jednotlivých států, 

nebo zvolit spíše přístup syntetický, kdy je podle potřeby pracováno se zahraniční 

právní úpravou a příslušnou literaturou, resp. judikaturou. Zvolil jsem nakonec druhý 

                                                           
58

 Srov. např. Hassemer, W. Einführung die Grundlagen des Strafrechts. München: Beck, 1981, 

str. 255 a násl. 
59

 Obecně k základům metodologie srov. stále aktuální Knapp, V. Vědecká propedeutika pro právníky. 

Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2003, str. 65–89. 
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(syntetický) přístup, který je pro čtenáře přívětivější, neboť text se zbytečně 

neprodlužuje a jde tzv. po problémech. Nebezpečí, které skrývá a kterému jsem 

se snažil vyvarovat, je sklouzávání k pouhému eklekticismu. Nevýhodou opačného 

přístupu ovšem často bývá nedůvodná převaha popisného přístupu nad přístupem 

analytickým. Často, i v obsáhlých a kvalitních studiích, je navíc vidět značná 

nevyváženost v hloubce poznatků, která vyplývá z obtížné přístupnosti dostupných 

pramenů (mimo jiné i z důvodu jazykových bariér) a zejména neznalosti specifik právní 

úpravy a právní kultury jako celku v dané zemi, což souvisí s konkrétními historickými 

zkušenostmi a aktuální společenskou situací v takové zemi.
60

 

Ačkoli hlavním předmětem zkoumání je trestný čin praní peněz z pohledu 

českého práva, používám poměrně velké množství zahraniční, zejména italské 

literatury.
61

 Orientace na italskou literaturu v oblasti praní peněz je logická, 

neboť se problematikou trestného činu praní peněz zabývá nejpodrobněji, 

a to jak historicky, tak v současné době.
62

 Také obecně lze podle mého názoru říci, 

že italská trestněprávní nauka patří v Evropě k těm nejvyspělejším, mimo jiné i kvůli 

tradiční blízkosti s naukou německou. 

                                                           
60

 Srov. např. pozoruhodnou italskou studii, která se zabývá právní úpravou praní peněz nejen 

ve vybraných státech Evropy (Itálie, Německo, Velká Británie, Francie, Španělsko, Lucembursko, 

Švýcarsko, Monako, Vatikán, San Marino a dokonce Kosovo) a ve Spojených státech amerických, 

ale také v zemích Latinské Ameriky (Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Ekvádor, Paraguay, 

Peru, Uruguay a Venezuela), a dokonce v zemích západní Afriky (Benin, Burkina Faso, Kamerun, 

Kapverdy, Pobřeží slonoviny, Gambie, Ghana, Rovníková Guinea, Guinea, Guinea Bissau, Libérie, Mali, 

Niger, Nigérie, Senegal, Sierra Leone, Togo). Razzante, R. a kol. Il riciclaggio come fenomeno 

transnazionale: normative e confronto. Milano: Giuffrè, 2014, 608 s. 
61

 Studoval jsem po dobu jednoho akademického roku na právnické fakultě v italském Udine (Università 

degli studi di Udine, Facoltà di giurisprudenza) a kromě řady krátkých zahraničních výzkumných cest 

jsem strávil semestr na Institutu pro trestní právo a kriminologii na Univerzitě v Bernu (Universität Bern, 

Institut für Strafrecht und Kriminologie). 
62

 Lze uvést, že kromě obsáhlých komentářových a učebnicových zpracování, historických prací již z 80. 

let, vyšlo v posledních několika letech poměrně značné množství podrobných studií: např. Masini, T. 

Riciclaggio e traffico illecito di veicoli. Milano: Giuffrè, 2009, 276 s.; Faiella, S. Riciclaggio e crimine 

organizzato transnazionale, Milano: Giuffrè, 2009, 492 s.; Razzante, R. Il riciclaggio nella 

giurisprudenza. Normativa e prassi applicative. Milano: Giuffrè, 2011, 138 s.; Cappa, E., Cerqua, D. L. 

Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto. Milano: Giuffrè, 2012, 373 s.; 

Razzante, R. a kol. Il riciclaggio come fenomeno transnazionale: normative e confronto. Milano: Giuffrè, 

2014, 608 s. 
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Zahraniční prameny a cizí právní úpravy v této práci neslouží jen pro úvahy 

de lege ferenda, ale jsou základem pro komparativní metodu interpretace, jež v oblasti 

zkoumání praní peněz představuje, s ohledem na zvláštnost dané problematiky 

a omezené poznatky, které poskytuje česká doktrína, důležitou kognitivní metodu. 

Srovnávání právních řádů však může mít daleko hlubší význam. Cílem tohoto textu 

je v určitých pasážích (např. o subjektu trestného činu praní peněz ve vztahu k trestní 

odpovědnosti za tzv. samopraní) poskytnout přehled několika evropských právních 

úprav trestného činu praní peněz a seznámit čtenáře s názory na ně a v rámci popsaného 

diskursu pak porovnat relevantní názory se základními zásadami a východisky, 

na kterých spočívá evropské kontinentální trestní právo. Tyto zásady tedy představují 

základní tertium comparationis. Ani při přístupu, který vychází z pečlivého určení 

formálních i obsahových rozdílů mezi jednotlivými právními úpravami, však poznatky 

neztrácejí svůj význam „nástroje“ interpretace jednotlivých národních právních řádů. 

Nad rámec toho navíc takový přístup přináší nezbytný základ pro úvahy 

de lege ferenda, pro určení právní úpravy, která danou otázku upravuje „nejsprávněji“, 

popř. pro potřeby unifikace národních právních řádů (zejména v rámci práva Evropské 

unie). 
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2. Fenomén praní peněz 

Praní (špinavých) peněz je výrazně negativním společenským jevem, který kvůli svému 

významu zaslouží pozornost právní vědy. Tento fenomén je neoddělitelně spjat 

s trestnou činností produkující rozsáhlé zisky, které nelze bez dalšího bezpečně použít, 

a to právě kvůli svému zločinnému původu. Praní peněz bývá proto historicky spjato 

s organizovaným zločinem a mafiánskými strukturami, které se systematicky 

(prokazatelně od 70. let 20. století) snaží maskovat nelegální původ výnosů z trestné 

činnosti, např. prostřednictvím zakládání obchodních společností a investicemi 

do legálního podnikání, které však vyrůstá z kriminálních kořenů a kterému je zpravidla 

i poté poskytována (nelegálně) podpora v průběhu jejich existence. Význam praní peněz 

zvýrazňuje i široké spektrum společenských vztahů, do nichž zasahuje, a způsob, 

jakým je ovlivňuje. Je to právě jeho vázaností na zločinecké struktury, 

které ve své nejrozvinutější formě vytvářejí strukturu paralelní státní moci, zasahují 

do politiky a systému justice, jejichž představitele si kupují, nebo se je snaží jinak 

ovládnout (např. zastrašováním, vydíráním nebo únosy
63

), dosazují do těchto 

vládnoucích struktur své zástupce, kteří jim jsou poté zavázáni, ovládají svět veřejných 

zakázek, zasahují podstatným způsobem i do legálního podnikání, ať již „poskytováním 

právní a jiné ochrany“ (rozuměj racketeering
64

), nebo skutečnou podnikatelskou 

činností, při níž využívají nelegálně nabyté zdroje příjmů. Někdy bývá praní peněz, 

možná až přehnaně, označováno za samotné jádro (základ) organizovaného zločinu.
65

 

                                                           
63

 Mezi nejznámější případy, kdy byli uneseni synové vlivných italských podnikatelů, jež jsou 

připisovány klanu z Corleone, který se tehdy snažil převzít kontrolu nad celou organizací Cosa Nostra, 

patří únosy Antonina Carusa a syna stavitele Luciana Cassina, což byli sice představitelé soukromého 

sektoru, avšak s vlivnými politickými kontakty. 
64

 Racketeering představuje v podstatě násilné vymáhání ochrany soukromých osob, která spíše 

než skutečnou ochranu představuje výpalné. 
65

 Srov. odst. 51 prohlášení Evropské rady v Tampere z 15. a 16. října 1999. 
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Zcela přiléhavé však je konstatování, že praní peněz představuje jednu 

z nejrafinovanějších činností organizovaného zločinu.
66

 

 Druhou oblastí, která se hlavně z důvodu nedávných teroristických útoků 

(zejména v Paříži), zmiňuje v souvislosti s praním peněz stále častěji, je mezinárodní 

terorismus. Spojení mezinárodního terorismu a praní peněz je přitom tradiční, neboť 

k realizaci teroristických útoků, je třeba poměrně značné množství finančních a jiných 

zdrojů. Tato potřeba se přitom při současných trvale se zlepšujících bezpečnostních 

opatřeních zejména ve Spojených státech amerických a v západní Evropě neustále 

zvyšuje. Proto se někdy uvádí, že v současné době je úspěch teroristických útoků 

ve značné míře závislý na schopnosti teroristických organizací získávat zdroje, skrývat 

je, ukládat (investovat) a převádět.
67

 Legislativní nástroje v boji proti terorismu a praní 

peněz jsou proto přijímány ve vzájemném spojení. Souvislost mezi terorismem a praním 

peněz je i historická, neboť k růstu mezinárodního terorismu došlo v 70. letech 

20. století. Počátek moderní éry mezinárodního terorismu se přitom často datuje 

k 22. červenci 1968, kdy tři teroristé z Lidové fronty pro osvobození Palestiny unesli 

letadlo izraelských aerolinek při letu z Říma do Tel Avivu. Spojení praní peněz 

a terorismu bylo vždy i legislativního charakteru. 

 Konečně praní peněz bývá spojováno i s třetí specifickou kriminální oblastí, 

která se zpravidla nazývá jako tzv. kriminalita bílých límečků.
68

 Jedná se v podstatě 

o druh primárně nenásilné kriminality se značnými ekonomickými dopady, která nemá 

                                                           
66

 Srov. Razzante, R., Borrello, I., La Rocca, L. La necessità di un approccio multidisciplinare 

al “fenomeno riciclaggio”. In: Razzante, R. a kol. Il riciclaggio come fenomeno transnazionale: normative 

e confronto. Milano: Giuffrè, 2014, str. 46. 
67

 Amaturo, A. La regolamentazione internazionale contro il finanziamento del terrorismo. 

In: Razzante, R. Il riciclaggio come fenomeno transnazionale: normative e confronto. Milano: Giuffrè, 

2014, str. 121. 
68

 Termín „bílé límečky“ se od první poloviny 20. století užíval v USA pro rozlišení osob pracujících 

v kanceláři a osob, které pracují manuálně, kterým se říkalo např. „modré límečky“. Pojem „kriminalita 

bílých límečku“ poprvé užil Sutherland v projevu dne 27. prosince 1939 ve Philadelphii na schůzi 

Americké sociologické společnosti a rozpracoval teorii kriminality bílých límečků. Z české literatury 

srov. zejm. Jelínek, J. Edwin H. Sutherland – K odkazu zakladatele moderní americké kriminologie 

pro studium organizované kriminality. In: Jelínek, J. (ed.) Organizovaný zločin (trestněprávní, 

trestněprocesní a kriminologické aspekty). Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference 

Olomoucké právnické dny, květen 2014, trestní sekce. Praha: Leges, 2014, str. 9–26. 
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svůj původ v chudobě (i ve smyslu slaboduchosti) a na rozdíl od „klasické“ kriminality 

nižších socioekonomických vrstev má velmi negativní vliv na morálku ve společnosti 

a sociální prostředí a instituce.
69

 Podle Sutherlanda pak jde o „zločin spáchaný váženou 

osobou ve vysokém postavení v rámci své profese“.
70

 Vzhledem ke své organizovanosti 

bývá kriminalita bílých límečků automaticky řazena do rámce tzv. organizovaného 

zločinu (viz výše), což není zcela přesné, neboť tomu tak nemusí být vždy. Naopak 

zařazení kriminality bílých límečků do kategorie korporátní kriminality je zcela 

přesné.
71

 Ztotožňuji se s názorem, který rozšiřuje kriminalitu bílých límečků 

i mimo kategorii „vážených osob ve vysokém postavení“, neboť do tohoto druhu 

kriminality patří bezpochyby i kriminalita páchaná tzv. středním managementem, 

popř. dalšími (níže postavenými) osobami. Trestněprávně zaměření teoretici také 

směřují k širšímu pojetí kriminality bílých límečků, než bylo původní Sutherlandovo 

pojetí, neboť se soustředí na typy trestných činů, které tzv. bílé límečky páchají.
72

 

 Ačkoli z hlediska právního představuje praní peněz trestnou činnost navazující 

na trestnou činnost předešlou a v souvislosti s praní peněz se hovoří zejména 

o organizovaném zločinu, terorismu a kriminalitě bílých límečků, jde o naprosto 

svébytný fenomén, který je nutné zkoumat i nezávisle na těchto jiných kriminálních 

jevech. Dokládá to skutečnost, že praní peněz je často trestnou činností, 

která s terorismem, organizovaným zločinem či kriminalitou bílých límečků nemá nic 

společného. Potřeba zakrývat nelegálně nabyté výnosy totiž existuje obecně, a to všude 

tam, kde hlavní trestný čin generuje výnos, který je vhodný ke změně své identity, 

nebo je to u něj dokonce nutné, aby nedošlo k téměř jistému odhalení pachatele tohoto 

                                                           
69

 Srov. Sutherland, E. H. White collar criminality. In: American Sociological Review č. 1/1940, str. 4. 
70

 Citováno z Jelínek, J. Edwin H. Sutherland – K odkazu zakladatele moderní americké kriminologie 

pro studium organizované kriminality. In: Jelínek, J. (ed.) Organizovaný zločin (trestněprávní, 

trestněprocesní a kriminologické aspekty). Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference 

Olomoucké právnické dny, květen 2014, trestní sekce. Praha: Leges, 2014, str. 17. 
71

 Srov. Pontell, H. N., Geis, G. (ed.) International Handbook of White-Collar and Corporate Crime. New 

York, Springer, 2007.  
72

 K obsahu a definici pojmu „kriminalita bílých límečků“ srov. např. Geis, G. White-Collar Crime – 

What is it? In: Schlegel, K., Weisburd, D. (ed.) White-Collar Crime Reconsidered. Boston: Northeastern 

University Press, 1992. 
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hlavního trestného činu. Příkladem mohou být různé krádeže, například automobilů, 

které často vyžadují změnu identity kradené věci, jež provádějí i osoby, které nejsou 

vysoce profesionální a nejsou součástí organizovaného zločinu. 

 Tyto skutečnosti mají za následek dvě zásadní věci. První se týká závažnosti 

trestného činu praní peněz, jež může být poměrně nízká nebo i velmi vysoká (otázka 

stupně/míry závažnosti trestného činu), druhá se týká typologie pachatelů, 

která je z pohledu jejich nebezpečnosti velmi pestrá. 

 Fenomén praní peněz se definuje zpravidla s poukazem na výsledek, 

jehož je dosaženo při úspěšném absolvování tohoto procesu, resp. cíl, kterým je vzbudit 

zdání legálnosti nelegálního výnosu z trestné činnosti. Míra tohoto zdání přirozeně 

určena není, neboť je závislá na mnoha proměnných. Samotné jednání pak zpravidla 

příliš konkrétně vymezeno není, a to z důvodu nepřeberného množství způsobů praní 

peněz. Jako výchozí bychom mohli použít např. definici, podle které je praní peněz 

„kriminální činností filtrující nelegálně nabyté výnosy nebo špinavé peníze 

prostřednictvím legálních transakcí, takže se zdá, že byly nabyty legální činností“.
73

 

I v Evropě se vychází z definice postavené na obdobných principech. Italský autor 

Zanchetti jako klasickou, v doktríně rozšířenou, definici pocházející ze Spojených států 

amerických (dále též „USA“) uvádí následující: „Praní peněz je určitým procesem, 

kterým někdo zakrývá ilegální původ výnosů a maskuje (zastírá), aby vzbudil zdání 

jejich legálnosti.“ Jednání, které je skutečným (pravým) praním peněz, tedy z povahy 

věci musí být úmyslné.
74

 Neúmyslné „praní peněz“, kterému odpovídá nedbalostní 

varianta trestného činu praní peněz (u nás trestný čin legalizace výnosů z trestné 

činnosti z nedbalosti podle § 217 tr. zák.) proto nazývám tzv. nepravým praním peněz. 

                                                           
73

 Tuto definici používá Úřad kontroly nad měnou v USA při americkém ministerstvu financí (Office 

of the Comptroller of the Currency – U.S. Department of Treasury). Viz např. Money Laundering: 

A Banker´s Guide to Avoiding Problems. Washington, DC: Office of the Comptroller of the Currency, 

2002, str. 3. 
74

 K definici praní peněz srov. např. i § 3 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále též „AML zákon“). 
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Již z pojmenování této činnosti jako praní peněz je zřejmé, že termín „praní“ 

je zde užíván v přeneseném smyslu slova. I když fyzické praní (čištění) peněz 

(bankovek) teoreticky vyloučeno není, hypoteticky např. za účelem zbavení otisků prstů 

nebo stop po kokainu, nejde o způsob praní peněz ve smyslu operací, jejichž cílem 

je vzbudit zdání jejich legálního nabytí. Z uvedené definice je patrné, že praním 

špinavých peněz se rozumí praní jakýchkoli výnosů (jakýchkoli majetkových hodnot), 

tedy nejen peněz, ale i jiných věcí. 

Význam praní peněz a tedy i potřebnost zkoumání tohoto jevu nejlépe vystihují 

jeho důsledky. 

 

2.1 Důsledky praní peněz 

Pojmenováním důsledků praní peněz charakterizujeme společenské dopady této činnosti 

a zformulujeme východiska pro stanovení důvodů trestního postihu fyzických 

a právnických osob za toto jednání. Jejich poznání má však svůj specifický význam 

z hlediska nauky trestního práva a následně i praxe, zejména orgánů činných v trestním 

řízení. Taková znalost nám totiž výrazně pomůže s určením právního objektu trestného 

činu praní peněz, který je, ač se na to v praxi často zapomíná, obligatorním znakem 

trestného činu. Se správným určením právního objektu trestného činu praní peněz 

má navíc česká doktrína poměrně značné problémy. Důvodem je skutečnost, že trestný 

čin praní peněz chrání několik hodnot (právních statků) zároveň. Správné 

určení narušených společenských vztahů, hodnot nebo zájmů má podle mého názoru 

význam i pro správnou právní kvalifikaci konkrétních případů a určení závažnosti 

konkrétního trestného činu. Jedná se také o základní předpoklad k pochopení jednání, 

které spočívá v praní peněz. Tomu svědčí i výše uvedená definice praní peněz, ve které 

rozhodující roli hraje výsledný (protiprávní) stav (stav, kdy nelze zjistit, 

nebo jen s obtížemi, nelegální původ věci). 
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 Praní peněz patří k trestné činnosti (stejně jako např. podílnictví), kterou dochází 

k udržování protiprávního stavu vytvořeného hlavní trestnou činností, která může mít 

velmi různorodou povahu.
75

 Praním peněz především dochází k bezprostřednímu 

zametání stop po již spáchané trestné činnosti, a to působením na corpus delicti, 

jemuž se např. mění identita, nebo jinou dispozicí s ním, a výsledkem tak je zastírání 

zločinného původu takové věci, nebo se stopa o jeho původu od hlavního pachatele 

vzdaluje či zatemňuje. Hlavní pachatel se tak vyhýbá nežádoucí pozornosti státních 

orgánů. Majetkovým efektem praní peněz pak při úspěšné realizaci je, že plody z trestné 

činnosti mohou být bezpečně využity. V tom tkví i nebezpečnost této činnosti, 

která spočívá v možnosti vytváření finančních zdrojů pro upevňování moci zločineckých 

organizací a rozšiřování nezákonných aktivit. Proto je praní peněz dnes správně 

zahrnováno do širší problematiky organizovaného zločinu a terorismu. 

 Další neméně významné důsledky mohou mít vztah k tržnímu hospodářství 

a ekonomice jako celku. Praní špinavých peněz má značné hospodářské dopady. 

V souvislosti s nelegálními aktivitami se hovoří o tzv. šedé ekonomice. Obecně 

je možné dovodit, že čím větší je objem nelegální (šedé, stínové) ekonomiky, tím více 

dochází k praní špinavých peněz, neboť zde existuje větší potřeba této činnosti. 

Nastíněná závislost rozsahu šedé ekonomiky a praní peněz je ovšem závislá i na dalších 

faktorech, zejména fungování státního aparátu, jeho kvalitě a ochotě bojovat proti praní 

peněz. Z čistě ekonomického hlediska vytváří úspěšně realizované praní peněz a jejich 

následné investování do legálního podnikání nespravedlivou nerovnováhu 

mezi podnikateli, jež mají k dispozici prostředky z nelegální činnosti, a těmi, kteří je 

nemají. Dochází tak k silné deformaci tržního prostředí, což má své důsledky 

i v ostatních společenských vztazích. Z hlediska soukromoprávního se pak nabízí 
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 K povaze této činnosti srov. následující kap. 2.2 této práce, zabývající se původem „špinavých“ peněz. 



32 
 

i spojitost s nekalosoutěžním jednáním, což však z trestněprávního pohledu není 

až tak významné.
76

 

 Pro zdůraznění významu praní peněz z hlediska zločinnosti obecně je zajímavý 

údaj ze studie Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNOCD)
77

 z roku 2009, která přišla 

s kvalifikovaným odhadem poměru celkového světového hospodářského produktu 

a objemu prostředků pocházejících z trestné činnosti (zejm. drogové trestné činnosti 

a organizovaného zločinu) a dále poměru „vypraných“ výnosů z takové trestné činnosti 

k celkovému světovému hospodářskému produktu. Studie odhaduje, že celkem 

3,6 % celosvětového hospodářského produktu pochází z trestné činnosti a vypraných 

prostředků je celkem 2,7 % celosvětového hospodářského produktu, tj. zhruba 

1 600 miliard dolarů. Vedle toho v literatuře nalezneme údaj, podle kterého 

jihoamerické drogové kartely jsou ochotny vynaložit až 80 % peněz pocházejících 

z trestné činnosti na celý recyklační (bělící) cyklus,
78

 což ukazuje na skutečně silný 

zájem těchto osob po zametení stop po zločinu. 

Nejčastěji se uvádějí kvalifikované odhady Mezinárodního měnového fondu, 

které u objemu „vypraných“ peněz hovoří o 2 až 5 % celosvětového hospodářského 

produktu, což je poměrně značné rozpětí. Odborníci se v poslední době přiklánějí spíše 

k horní než dolní hranici tohoto odhadu. Z hlediska kvantity praní peněz jsou zajímavé 

kvalifikované odhady z Itálie, která má s bojem proti praní peněz nejdelší historické 

zkušenosti. Zde se oproti odhadovaným 5 % celosvětově, hovoří o 10 % hrubého 

domácího produktu v Itálii. Mimochodem, roční tržby italských mafiánských organizací 

jsou v absolutních číslech odhadovány mezi 180 až 200 miliardami euro, přičemž 

značná část z těchto prostředků je předmětem praní peněz, zejména ty výnosy, 
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 Srov. definici obsaženou v ustanovení § 2976 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
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 V originále The United Nations Office on Drugs and Crime. 
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 Liška, P. Praní špinavých peněz v České republice. Praha: Radix, spol. s r. o., 1997, str. 8. 
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které jsou určeny k investicím do legální ekonomiky.
79

 Jak již bylo výše naznačeno, 

objem šedé ekonomiky a intenzita potřeby prát nelegální výnosy z ní pocházející záleží 

na mnoha dalších faktorech, zejména na fungování státního aparátu. 

 Důsledky praní peněz nemají jen svůj kvantitativní aspekt, ale i aspekt 

kvalitativní, jenž spočívá v prolínání legální a ilegální ekonomiky. Někteří autoři vtipně 

označují zisky z nelegální ekonomiky za „zlou měnu“ a zisky z ekonomiky legální 

za „hodnou měnu“.
80

 

 V případech, kdy předcházející trestná činnost, z níž pocházejí nelegální výnosy, 

jež jsou pak předmětem praní, zasahuje do majetkových práv jiných osob (případy 

krádeže, loupeže, zpronevěry, podvodu apod.), je nutné zvažovat, zda a jako intenzitou 

může samotným praním peněz docházet i k zásahu do majetkových práv jiných osob. 

Praní peněz totiž bezpochyby napomáhá k udržení stavu dosaženého předcházející 

trestnou činností. U takového praní peněz se navíc, stejně jako v případě pouhého 

podílnictví, narušuje garance práva (soukromé) osoby proti vnějším zásahům 

do vlastnictví. I u pouhého podílnictví totiž platí, že jde o jednání, které následuje 

po trestném činu, tedy po způsobení primárního zásahu do majetkového práva jiné 

osoby (již došlo ke způsobení škody), avšak je způsobilé zapříčinit extrémní 

konsekvence ve vztahu k již způsobené újmě a obtížnější navrácení prospěchu 

(např. ukradené věci).
81

 Pro tento druh praní peněz je navíc v určitých případech 

typické, že dochází ke změně věci nebo dokonce k jejímu zpracování, aby bylo 

znemožněno zjištění nelegálního původu věci. Asi nejvýstižněji se toto jednání 
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 Cappa, E., Cerqua, D. L. Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto. Milano: 

Giuffrè Editore, S.p.A., 2012, str. 4. 
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 Razzante, R. Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative. Milano: Giuffrè, 2011, 

str. 43. 
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 V tomto smyslu srov. rozhodnutí italského Nejvyššího kasačního soudu ze dne 22. října 1985, č. 9524. 

Citace části uvedeného rozhodnutí je obsažená In: Razzante, R. Il riciclaggio nella giurisprudenza. 

Normativa e prassi applicative. Milano: Giuffrè, 2011, str. 3. 
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vzhledem k majetkovým důsledkům následujícího trestného činu označuje 

jako konsolidace již způsobené škody.
82

 

 

2.2 Původ špinavých peněz 

Otázka původu výnosů, které jsou předmětem očišťovacího procesu (praní špinavých 

peněz), má význam hned z několika úhlů pohledu. Předně jde o určení charakteru 

předcházející trestné činnosti. Z hlediska jednotlivých trestných činů hovoříme 

o tzv. hlavním, základním, předcházejícím, předešlém, primárním, presumovaném 

či predikativním trestném činu (dále používám především označení „hlavní trestný 

čin“). Italská literatura užívá též označení „il reato fonte“, které lze přeložit jako 

„trestný čin, který je pramenem“. Vyjadřuje se tím, že jde o trestný čin, 

který nejenže nutně předchází trestnému činu praní peněz, ale výnos z něj je navíc 

předmětem jednání, jež spočívá v praní peněz. Hlavní trestný čin je tedy doslova 

pramenem trestného činu praní peněz.
83

 Původ výnosů také souvisí se stanovením 

závažnosti (škodlivosti, nebezpečnosti) samotného praní, neboť předcházející trestná 

činnost a její charakter (resp. charakter nelegálních výnosů) do značné míry určuje 

povahu a závažnost praní peněz. Zkoumání původu nelegálních výnosů, které jsou 

následně předmětem praní, nám pomůže i při definování právních objektů trestného 

činu praní peněz. 

Již prvotní představy směřovaly k tomu, že činností předcházející praní peněz 

jsou zejména závažné případy loupeže, vydírání, únosů osob za účelem vydírání 

a mezinárodní obchod s drogami, neboli praktiky typické pro organizované zločinecké 

bandy. V tomto směru byla formulována i první trestněprávní skutková podstata 
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 Takto označuje důsledky trestného činu praní peněz a obdobných trestných činů (např. podílnictví) 

Mantovani. Srov. Mantovani, F. Diritto penale. Parte speciale II. Delitti contro il patrimonio. Quarta 
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 Dokonce se domnívám, že pro zařazení tohoto trestného činu v systému nauky trestního práva a určení 

vztahu k jiným trestným činům jsou charakteristické dva základní rysy: posteriorita a tzv. ontologická 

návaznost. Více k tomu viz kap. 4.3 této práce. 
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postihující praní peněz, kterou v roce 1978 vložil do trestního kodexu italský 

zákonodárce. Hlavními trestnými činy byly podle citovaného ustanovení pouze vydírání 

a loupež za přitěžujících okolností, únos osoby za účelem vydírání a mezinárodní 

obchod s omamnými látkami.
84

 Přes zjevně omezený výčet možných hlavních trestných 

činů je patrné, že již tehdy si italský zákonodárce dobře uvědomoval, že předmětem 

praní nemusí být pouze výnosy z trestných činů, u nichž existuje přímý poškozený 

(typicky jde o majetkové trestné činy nebo trestné činy, které mají násilně majetkovou 

povahu). Přesto první koncepcí, která se prosazovala při výkladu skutkové podstaty 

trestného činu praní peněz, byla koncepce založená na tzv. majetkoprávní představě 

o povaze praní peněz. Podle této představy zasahuje praní peněz do majetkové sféry 

třetích osob. Proto byla skutková podstata trestného činu praní peněz v rámci 

evropských trestních kodexů zařazena ve většině případů mezi majetkové trestné činy, 

konkrétně zpravidla za trestný čin podílnictví. Je zajímavé a celkem paradoxní, 

že se vývoj trestného činu praní peněz ubíral zpočátku tímto směrem, když první 

mezinárodní smlouva, která byla v boji proti praní peněz na mezinárodní úrovni přijata, 

byla Vídeňská úmluva, která byla zaměřena proti nelegálnímu obchodu s drogami, tedy 

mířila primárně proti drogovým trestným činům a nikoli na ochranu majetku osob, 

k čemuž slouží primárně trestné činy proti majetku. Výklad právních statků zasažených 

praním peněz (tj. právního objektu trestného činu) vycházející z majetkoprávní 

koncepce praní peněz přetrvává u velké části českých autorů dodnes.
85

 

Z objemu trestnou činností získaných prostředků je však zřejmé, že nejvíce 

výnosů produkuje trestná činnost týkající se nelegálního obchodu s drogami, ať už jde 

o výrobu nebo distribuci. Tomu svědčí i statistiky a kvalifikované odhady. I v současné 

době nejmocnější italská mafie – ´Ndrangheta – se zabývá právě především obchodem 
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str. 2155; Krupička, J. In Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 
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s drogami (hašišem, kokainem a heroinem). Odhaduje se, že zhruba 70 % kokainu 

v Evropě je z dílny této mafie. 

Typickými nelegálními činnostmi, u nichž existuje potřeba vyprat výnosy, jsou 

nelegální obchod se zbraněmi a zisky z hazardu. Dalšími zdroji jsou např. kořistění 

z prostituce a její organizování, obchod s lidskými orgány, ekonomická (hospodářská) 

kriminalita spojená zejména s finančními podvody, daňovými úniky, paděláním peněz 

nebo cenných papírů. Dále jde např. o korupční trestné činy.
86

 Z majetkové trestné 

činnosti má velký význam nelegální obchod s automobily (krádeže automobilů). 

Mafiánské struktury pak provozují již výše zmíněné druhy násilně-majetkové trestné 

činnosti, zejména loupeže, vydírání, vybírání poplatků za „právní ochranu“ 

(tzv. výpalné čili racketeering) nebo únosy. 

V italském prostředí se již dlouhou dobu poukazuje na nelegální obchod mafie 

s odpady, a to zejména v oblasti Kalábrie. Zdrojem nelegálních výnosů, u nichž existuje 

potřeba zbavit je důkazů o jejich kriminálním původu, mohou být i trestné činy, které 

porušují některá průmyslová práva. Známý italský novinář a spisovatel Roberto 

Saviano, tvůrce slavného románu Gomorra,
87

 podle nějž byl natočen i stejnojmenný 

film, v něm upozorňuje na nelegální výrobu (mnohdy velmi kvalitních) padělaných 

módních doplňků a oblečení, do nichž by měly být údajně zapojeny i společnosti, 

které jsou skutečnými výrobci originálních výrobků. 

Z výše uvedených nejčastějších činností, které mohou předcházet praní 

špinavých peněz, je zřejmé, že u jejich velké části neexistuje přímý poškozený, 

alespoň pokud jde o souvislost s majetkovým výnosem. Typické je to právě u drogové 

kriminality, která je v absolutních číslech na vrcholu zdrojů nelegálních příjmů, 

jež jsou předmětem praní. 
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Přeložila Alice Flemrová. Praha; Litomyšl: Paseky, 2008, 267 s. 
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2.3 Pachatelé praní peněz 

Různorodosti trestné činnosti, která předchází praní peněz, odpovídají i rozmanité typy 

pachatelů, kteří se trestného činu praní peněz dopouštějí. Smysl praní peněz totiž 

vyplývá především z toho, že úspěšné praní peněz spolehlivě zametá stopy po zločinu 

a umožňuje zužitkovat kriminální výnosy bez rizika odhalení ze strany státních orgánů. 

V literatuře se v souvislosti s pachateli trestného činu praní peněz hovoří zpravidla 

o „odborně zdatných a právně, ekonomicky, obchodně vzdělaných pachatelích“.
88

 

Ačkoli je tomu tak zpravidla pouze u těch nejzávažnějších forem trestné činnosti 

spočívající v praní peněz, a i u těch jsou určité výjimky (např. zločinecké gangy 

specializující se na předělávání kradených aut, v nichž tímto odborníkem je schopný 

automechanik a autoklempíř), jedná se o poměrně ustálenou představu o tom, 

že veškerou ekonomickou trestnou páchají tzv. bílé límečky. Již z hlavního (klíčového) 

důsledku praní peněz (zametení stop po trestném činu a možnost zužitkovat nelegální 

výnosy) plyne, že jde o činnost, která je z hlediska kriminologického využívána 

různými typy pachatelů. Od těch nejméně nebezpečných delikventů 

(např. příležitostných pachatelů), přes zloděje aut a jejich komplice, jež mění identitu 

kradeného vozu, aby jej uvedli zpět na trh s ojetými (nebo někdy dokonce i novými) 

automobily, až po nejnebezpečnější mafiánské skupiny, pro něž praní peněz představuje 

nedílnou součást jejich činnosti a v podstatě jediný možný způsob, jak si zajistit 

obrovské zisky, např. z nelegálního obchodu s drogami. Jak vyplývá již z názvů 

právních aktů směřujících k potlačení praní peněz a ze zájmu klíčové mezinárodní 

organizace, která se specializuje na boj proti praní peněz (angl. FATF = Financial 

Action Task Force on Money Laundering, či fr. GAFI = Groupe d’Action Financière 

sur le Blanchiment de Capitaux) a je autorem známých 40 doporučení proti praní peněz, 

je tato činnost neoddiskutovatelně spjata i s (mezinárodním) terorismem a jeho 
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financováním.
89

 Zajímavostí, jež vyplývá z nedávné zprávy FATF (GAFI) ve vztahu 

k financování terorismu, je, že Česká republika patří mezi čtyři země (společně 

s Brazílií, Libyí a Palestinskou samosprávou), která nemá „financování terorismu“ 

ve svém právním řádu koncipováno jako samostatný trestný čin.
90

 

Odpověď na otázku „kdo nejvíce páchá tuto trestnou činnost“ vyplývá 

již z povahy základní trestné činnosti, na kterou praní špinavých peněz navazuje. 

Jak jsem již uvedl výše, doménou je v tomto směru obchod s narkotiky. Pachateli 

trestného činu praní peněz jsou tedy často členové zločineckých organizací nebo osoby 

s nimi úzce spojené. Nemusí však jít jenom o ně. Existují i organizace, 

které se soustředí na praní nelegálních výnosů, např. prostřednictvím fiktivních investic 

do podnikání nebo pomocí série finančních operací. Osoby, stojící zcela mimo rámec 

hlavní trestné činnosti specializující se na provádění praní peněz za úplatu, se označují 

jako tzv. facilitátoři. Podle některých kriminalistických závěrů prý není těžké odhalit 

samotné facilitátory, ale složité je prokázání, že jde o výnosy z určité (konkrétní) trestné 

činnosti, které jsou předmětem praní.
91

 Praní peněz může mít, a často tomu bývá 

např. v těch případech, kdy trestný čin nepáchají recidivisté, i nahodilý charakter, 

ve kterých kupř. známí nebo přátelé napomáhají pachateli hlavního trestného činu 

se zakrytím zločinného původu nelegálních výnosů, např. vytvořením smyšlené 

historky.
92

 

 Uváděné klasické spojení praní peněz a organizovaného zločinu je však 

pochopitelné i z mnoha jiných důvodů. Velké objemy nelegálních výnosů 
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 K problematice terorismu srov. Jelínek, J. Trestné činy teroru a teroristického útoku v evropském 

kontextu. In: Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské 

republiky. Praha: Leges, 2015, str. 200–223. 
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 Srov. dokument dostupný dne 1. května 2016 na: http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-financing-actions-taken-by-FATF.pdf. 
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 K tomu srov. Porada, V., Straus, J. a kol. Kriminalistika (výzkum, pokroky, perspektivy). Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2013, str. 440 a násl. K problému prokazování hlavního trestného činu, resp. kriminálního původu 

věci, která je předmětem praní peněz, srov. kap. 4.4 této práce. 
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 Často se může jednat o poměrně primitivní postupy, např. vypsání fiktivní směnky, která dokládá 

fiktivní půjčku pachateli hlavního trestného činu, převod nelegálních výnosů osobě, která vytvoří 

nebo dosvědčí neexistující služby, za které tyto prostředky inkasuje atp. 
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jsou od počátku (tj. bezprostředně po spáchání hlavního trestného činu) v hledáčku 

policejních orgánů. Vzhledem k jejich rozsahu a četným preventivním a kontrolním 

mechanismům je proces zakrývání jejich původu v současnosti nesnadný. Jde o složitou 

činnost, pro jejíž „zdárné“ provedení je nutný vysoký stupeň profesionality, rozdělení 

funkcí a vzájemná koordinace. Navíc nároky nelegálně získaného majetku na jeho 

ochranu jsou vyšší než na majetek legální, neboť platí pravidlo, že „pokud je zloděj 

okraden o to, co ukradl, těžko se může státní moci dožadovat o pomoc“. Praní 

špinavých peněz bývá řazeno do kategorie kriminality tzv. bílých límečků, 

neboť k propírání dochází často prostřednictvím finančních institucí (např. bank 

či pojišťoven).
93

 Tyto organizace nebo osoby, které se jinak pohybují v legálním 

ekonomickém sektoru, tvoří jeden z přechodů mezi nejnebezpečnějšími formami 

organizovaného zločinu a kriminalitou bílých límečků. 

Z těchto důvodů je praní špinavých peněz nedílnou součástí organizovaného 

zločinu, tzn. činnosti nejvyšší možné závažnosti (ve smyslu obecného jazyka). 

Organizovaná trestná činnost typu mafie má společensky destruktivní účinky, 

neboť jejím doprovodným jevem je kupování politické (a někdy i soudní) moci, korupce 

(zejména v souvislosti s veřejnými zakázkami) a užívání násilí jako prostředku 

k prosazování svých zájmů. Všechno toto jim umožňuje obrovská ekonomická síla, 

dosažená mimo jiné pomocí praní špinavých peněz. Je tedy více než žádoucí, 

aby uvedené jednání bylo přísně postihováno nástroji trestního práva. 

 Pachateli trestných činů také často bývají tzv. bílí koně, kteří v rámci 

obchodních společností zdánlivě řídí činnost této právnické osoby (podepisuje daňová 

přiznání, předkládá falešné účetnictví u neoprávněné uplatněného odpočtu apod.). 

V praxi se u takových bílých koní, kteří často o skutečné podstatě svých aktivit nic 

nevědí, dovozuje zavinění ve formě nepřímého úmyslu s tím, že jde o tzv. nepravou 
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 Mimo jiné proto se uvádí, že pachateli této trestné činnosti jsou velmi často bankéři. Viz Poremská, M. 

Vliv elektronické komunikace na praní špinavých peněz. In: Trestněprávní revue č. 8/2009, str. 225. 



40 
 

lhostejnost (kladný vztah k oběma možnostem).
94

 Bílý kůň také určitě porušuje zvláštní 

povinnost ve smyslu § 112 tr. zák. Problém nastává při hodnocení jednání osoby, která 

stojí tzv. v pozadí, a řídí činnost právě prostřednictvím bílého koně. Tento pachatel totiž 

bude často podle českého práva hodnocen jako organizátor ve smyslu 

§ 24 odst. 1 písm. a) tr. zák., tedy jako pouhý účastník, jehož trestnost je v českém 

systému s přísnou akcesoritou účastenství v podstatě závislá na trestnosti přímého 

pachatele (vykonavatele), ačkoli závažnost jednání organizátora je ve srovnání 

s přímým pachatelem nepochybně vyšší. S tím jsou spojena i další negativa, týkající 

se např. trestání souběhu trestných činů nebo nemožnosti sčítání škod v určitých 

situacích. 

 

2.4 Fáze a charakteristické rysy praní peněz 

Praní špinavých peněz je určitým procesem. Jeho zobecněním můžeme rozlišit 

tři typické fáze této činnosti, které se tradičně uvádějí v odborné literatuře: umístění, 

rozvrstvení a integrace. Ačkoli proces praní peněz v jednotlivých případech nemusí 

nutně projít všemi uvedenými stadii, jde o schéma, k němuž nauka v minulosti dospěla 

a užívá jej dodnes. Toto základní schéma pomáhá nejen pochopit podstatu a složitost 

procesu praní peněz (praní peněz jako jednání), ale může pomoci i při určení 

nejdůležitějšího právního objektu trestného činu praní peněz, neboť tento trestný čin 

zasahuje několik právních statků chráněných trestním právem, a to zpravidla postupně. 

První fází je tzv. umístění (angl. placement, it. collocamento/piazzamento) 

či „namáčení“, které spočívá ve shromáždění prostředků a jejich umístění do oběhu, 
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 Srov. často citovaný judikát, který nehovoří výslovně o „nepravé lhostejnosti“, ale posuzuje jednání 

tzv. bílého koně, který pouze podepisuje daňové přiznání jako jednání v nepřímém úmyslu ve vztahu 

k následku trestného činu zkrácení daně: usnesení NS ze dne 25. listopadu 2008, sp. zn. 7 Tdo 1396/2008, 

publikované pod č. T 1147 v sešitě 51 v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu vydávaném 

v nakladatelství C. H. Beck. O tzv. nepravé lhostejnosti v souvislosti s bílým koněm hovoří již výslovně 

např. usnesení NS ze dne 25. září 2013, sp. zn. 5 Tdo 1003/2013, které vychází z citovaného judikátu. 
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např. v bankovním systému.
95

 Toto umístění se realizuje typicky prostřednictvím vkladů 

na účty nebo nákupem předplacených platebních karet, nákupem finančních nástrojů 

(např. cenné papíry) atd.
96

 Slouží tedy především k přeměně hotovostních peněz 

na bezhotovostní, nebo na jiné hodnoty.
97

 Z pohledu zločinců jde o nejnebezpečnější 

operace v procesu legalizace. Ve fázi namáčení (umístění) jsou nelegálně nabyté výnosy 

nejvíce „zranitelné“ ve smyslu jejich možného odhalení ze strany orgánů veřejné moci. 

Kromě toho, že jde o první fázi praní peněz, je důvodem této skutečnost i fakt, že proces 

praní peněz následuje zpravidla v krátkém časovém odstupu po spáchání hlavního 

trestného činu. Proto je častým jevem, že tato první fáze se odehrává mimo území 

ekonomiky, která je cílovou destinací a která jako vyspělá ekonomika má vybudovány 

mechanismy pro zjišťování těchto výnosů.
98

 Zpravidla se špinavé peníze nejdříve 

umísťují v méně rozvinutých státech (ve vztahu k USA se hovoří např. o Mexiku 

nebo Panamě
99

) nebo sice ve vyspělých státech, které však nemají (někdy záměrně) 

vybudovány tak silné kontrolní mechanismy (v Evropě Lichtenštejnsko, Kypr, Andorra, 

Monako), např. v podobě povinných kontrolních mechanismů u převodů, 

které převyšují určitou částku. Tradiční metodou byl tzv. smurfing (česky 

„šmoulování“), kdy několik osob realizovalo velké počty vkladů v poměrně malé výši 

na bankovní účty v různých lokalitách. Zmíněná metoda je však poměrně drahá 

a časově náročná. V dnešní době již existují specializované podnikatelské subjekty, 

které pod rouškou legálního podnikání vykazují enormní falešné zisky. Jedná se o jakési 

fiktivní podnikatele (nikoli však ve smyslu nauky obchodního práva o fiktivních 

podnikatelích). Protože následně často dochází ke zdanění těchto fiktivních legálních 
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 Kalabis, Z. Boj bank proti praní špinavých peněz. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a. s., 2009, 

str. 12. 
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 Srov. Scheinost, M. (odpovědný řešitel výzkumného záměru). Výzkum ekonomické kriminality. Praha: 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004, str. 50. 
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 Razzante, R. Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative. Milano: Giuffrè 

Editore, S.p.A., 2011, str. 46. 
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 Grosse, Robert E. Drugs and Money: Laundering Latin America´s Cocaine Dollars. Westport/London: 

Praeger, 2001. 
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 Panama byla preferovaným místem zejména za vlády generála Manuela Noriegy. 
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zisků, jsou pro tyto aktivity umístěny do tzv. daňových rájů (v Evropě se tradičně 

jednalo např. o Lucembursko, Lichtenštejnsko, Monako či Andorru, mimo Evropu 

např. o Seychely, Belize a Maledivy).
100

 Mezi dalšími rizikovými oblastmi bývají 

uváděny Bermudy, kde má údajně své základny až 40 % pojišťovacích společností, 

Bahamy a Madeira, kde se tradičně registrují dopravní lodě a jachty, nebo Kajmanské 

ostrovy, kde údajně sídlí až 570 bank.
101

 Náklady na takové vyprání mohou 

být ve srovnání s výše uvedeným jihoamerickým příkladem, kdy náklady na recyklaci 

dosahují až 80 %, velmi malé.
102

 K této fázi bývají využívány i další místa, 

např. cestovní kanceláře, umělecké galerie, obchody se starožitnostmi, obchody 

se šperky, kasina, sázkové kanceláře atp.
103

 Jako tradiční činnost v této fázi bývají 

uváděny investice do surového zlata. 

Druhou fází je tzv. rozvrstvení (angl. layering, it. stratificazione) 

neboli „namydlení“ a jejím smyslem je oddělení nezákonných výnosů od jejich zdroje. 

Výnosy získávají „novou identitu“. V rámci této fáze, jejímž obsahem je např. série 

majetkových transakcí mezi fiktivně činnými subjekty, je vytvářen dojem (zdání) 

legálnosti. V ideálním případě (pro pachatele) jsou na konci této fáze peníze zbaveny 

důkazů o svém kriminálním původu, jsou tzv. vyprány.
104

 Mnohost finančních převodů 

někdy končí opět směnou na peníze v hotovosti. Jde o techniku, která bývá označována 
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 K první fázi praní peněz blíže srov. Liška, P. Praní špinavých peněz v České republice. Praha: Radix, 

spol. s r. o., 1997. str. 8–13. Problematikou daňových rájů se intenzivně zabývá OECD, která již v roce 
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a správní (edice EUPRESS), 2015, str. 68. 
102

 Srov. kapitolu 2.1 této práce. 
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 Srov. Scheinost, M. (odpovědný řešitel výzkumného záměru). Výzkum ekonomické kriminality. 
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 K druhé fázi praní peněz srov. Liška, P. Praní špinavých peněz v České republice. Praha: Radix, 

spol. s r. o., 1997. str. 13–17. 

http://www.oecd.org/ctp/harmful/42469606.pdf


43 
 

jako tzv. „indiánské přebrodění“, poněvadž ničí stopy po předchozích dispozičních 

úkonech a snaží se vyvarovat možného zjištění spojení operací. 

Závěrečnou (třetí) fází je tzv. integrace (angl. integration, it. integrazione) 

neboli „ždímání“. V závěru tohoto procesu jsou výnosy obvykle navráceny jejich 

majiteli ve formě legálního výnosu (např. zdanitelného příjmu) a mohou být použity 

k dalším investicím.
105

 Nutno podotknout, že ve všech procesech praní špinavých peněz 

nemusí být přítomny všechny tři fáze.
106

 Variabilita praní peněz se vždy odvíjela 

i od existence instrumentů sloužících k potírání této činnosti a jejich účinného 

vynucování. 

Příkladem, v němž zastírání nelegálního původu zisků z trestné činnosti 

neprochází typickými fázemi praní peněz a představuje proto velmi nebezpečnou formu 

praní peněz, je tzv. mísení tržeb. Při této činnosti dochází k zastírání ilegálního původu 

tím, že nelegální výnosy se „smíchávají“ se skutečnými (legálními) tržbami. V případě, 

že zločinecká organizace zcela ovládá podnik, kde dochází k takovému mísení tržeb, 

je zpravidla tato operace jedinou fází praní peněz.
107

 Jde o jeden ze způsobů, 

který využívá tzv. fiktivního podnikání ve výše uvedeném smyslu, který je však 

bezpečnější z hlediska možného odhalení než praní peněz pomocí zcela fiktivně 

podnikajících subjektů. 

Dále se v literatuře uvádějí čtyři prvky, které jsou všem způsobům praní peněz 

společné. Stěžejní prvek leží v utajení pravého vlastnictví a skutečného zdroje 

prostředků, které často dosahují značné výše. Druhým prvkem je nutná změna podoby 

(např. peněžních) prostředků, kterou na sebe berou. Následující prvek spočívá 

v zametení stop po operacích sloužících k propírání peněz. Poslední charakteristikou 

této činnosti je neustálá kontrola nad celým procesem. Důvodem je již zmíněný fakt, 
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 K třetí fázi praní peněz srov. tamtéž, str. 17–19. 
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že zloděj, který byl okraden, se nemůže domáhat pomoci ze strany veřejné moci. 

Ochrannou funkci veřejné moci si musí zločinec zajistit sám.
108

 

 

2.5 Způsoby praní peněz 

Terminologií trestního práva rozumíme způsobem praní peněz určité jednání, 

tedy zpravidla nejcharakterističtější znak skutkové podstaty trestného činu. Někdy 

se v souvislosti se způsoby praní (špinavých) peněz hovoří o prostředcích, 

avšak prostředky v tomto smyslu nesmí být přirozeně zaměňovány s nástroji 

ke spáchání trestného činu (instrumenta sceleris), ačkoliv obě věci spolu nerozlučně 

souvisí, neboť nástroje spoluurčují možnosti různých způsobů jednání.
109

 Právě 

množství nástrojů, které umožňují v dnešním globalizovaném světě ovládat majetkové 

hodnoty bez nutnosti přímého kontaktu s nimi a s pachatelem hlavního trestného činu, 

jsou příčinou obtíží při vymezení praní peněz jako určitého typického jednání. 

Jde zejména o prostředky, které se realizují v rámci internetu a tzv. kyberprostoru 

vůbec. 

Někteří autoři řadí praní špinavých peněz do tzv. kybernetické trestné činnosti 

(kybernetické kriminality), a to kvůli narůstajícímu užívání elektronického bankovnictví 

jako prostředku k propírání peněz. Elektronické (přímé) bankovnictví má tu výhodu, 

že umožňuje provádět bankovní operace prostřednictvím např. počítače či mobilního 

telefonu, tedy bez osobního kontaktu mezi zaměstnancem a klientem banky.
110

 

V této souvislosti se zvlášť poukazuje na problematiku tzv. shell banks, což jsou 

finanční instituce, které nejsou prakticky přítomné v žádné zemi (nemají pobočky 

a zaměstnance jako klasické banky) a jsou jakýmisi virtuálními bankami. V souvislosti 
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č. 8/2009, str. 225. 
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s praním peněz se uvádějí též tzv. neformální převodové systémy (někdy se jim říká 

též „nebankovní systémy převodů“ nebo též „paralelní“ či „undergroundové“ bankovní 

systémy).
111

 Tyto jsou často využívány nejen organizovanými zločineckými skupinami 

typu mafie, ale i teroristy. „Bankéři“ systému fei ch’ien v Hong Kongu a San Franciscu 

byli napojeni na překupníky drog, a například „bankéři“ systému hawala v Londýně 

byli napojeni dokonce na teroristy v Indii.
112

 V současné době je tedy zřejmé, že praní 

peněz je nutné vnímat mimo jiné i jako nedílnou součást kybernetické kriminality, 

neboť většina procesů praní peněz se dnes alespoň částečně odehrává v kyberprostoru. 

Z hlediska způsobu jednání pak můžeme obecně hovořit o tzv. „kyberpraní“ 

(angl. cyberlaundering).
113

 Nejcharakterističtějším způsobem kyberpraní je 

pak elektronický převod (wire transfer). 

 Mezi nejčastější uváděné způsoby praní peněz patří např. předání věci 

(např. vklad peněz na bankovní účet osoby, u níž je nepravděpodobné, že bude 

podezírána z trestné činnosti
114

), převod vlastnictví k věci (fingovaný či skutečný), 

utajování nebo zkreslování skutečné povahy věci, místa, kde se nachází, nebo jejího 

pohybu, včetně dispozic s ní (sem patří i fingované dispozice), utajování 

nebo zkreslování informací o vlastnictví nebo jiných právech k věci (např. uváděním 

smyšleného původu věci, změnou hlavních identifikátorů – např. výměna identifikátorů 

automobilu a vyhotovení falešných dokladů, fingované uzavření smlouvy o užívání 

věci), směna věci (např. výměna bankovek, ale častěji směna měny, výměna jedné věci 

za jinou), změna podstaty věci (např. přeměna zlatých šperků na jiné, výroba šperků 
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 Jde o nebankovní systémy, které bývají označovány souhrnně jako Informal value transfer system 
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z ukradených zlatých cihel), vložení věci do podnikání (např. jako vklad do obchodní 

společnosti, jako příplatek k základnímu kapitálu, nebo může jít o vklad tzv. tichého 

společníka) nebo jiných aktivit (např. vklad majetkových hodnot do svěřenského fondu). 

Prostředkem k legalizaci výnosů se může stát i soudní rozhodnutí uměle vyvolaného 

sporu, které pak slouží jako „potvrzení“ legálnosti výnosu.
115

 Jednání zde tedy spočívá 

ve vyvolání soudního sporu (podání žaloby), kterému někdy předchází fingované 

vyjednávání za účelem smíru, ve skutkové argumentaci v soudním sporu, popř. někdy 

i v realizaci určitých procesních úkonů, a v následném jednání v souladu se soudním 

rozhodnutím. V obdobném smyslu může jako operace k zakrytí nelegálního původu 

posloužit daňové přiznání, způsobem jednání je tedy „řádné“ odvedení daně 

(např. z fiktivní činnosti – někdy se v této souvislosti hovoří o tzv. umělém navyšování 

obratu a nadměrné fakturaci). 

 

2.6 Boj proti praní peněz na mezinárodní úrovni 

Stejně jako organizovaný zločin, i praní špinavých peněz dostalo postupně 

s globalizujícím se světem mezinárodní rozměr. Evropské i celosvětové finanční 

systémy se stále více integrují. Význam a mezinárodní rozměr tohoto fenoménu 

si vyžádal mezinárodněprávní reakci ve formě koordinované spolupráce. 

Pro demonstraci mezinárodního rozměru praní peněz lze uvést příklad Belgie; uvádí se, 

že celkem 80 % trestné činnosti spojené s praním špinavých peněz přesahuje národní 

úroveň.
116

 Obecně zastávaný názor je ten, že potírání praní peněz je nezbytným 

opatřením v boji proti organizovanému zločinu.
117

 

Nejvýznamnější spolupráce z mezinárodního hlediska se rozvinula v rámci 

mezivládní organizace pro podporu boje proti praní peněz získaných trestnou činností 
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(FATF/GAFI). Tato organizace byla ustavena na pařížském summitu G-7 v roce 1989. 

V současné době má formálně 36 členů, z nichž je 34 států a dvě mezinárodní regionální 

organizace. Evropskou unii zde zastupuje Evropská komise, některé státy jsou tak členy 

jednak samy za sebe a jednak v rámci zastoupení Evropskou komisí (např. Itálie, nikoli 

však Česká republika). Nejvýznamnějším počinem této organizace je přijetí 

tzv. 40 doporučení v boji proti praní špinavých peněz v roce 1990, která se stala 

zdrojem obsahu mnohých mezinárodních a evropských předpisů.
118

 Obdobných 

zaměření jsou sdružení APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering) v Asii 

a Tichomoří
119

 a CFATF (Caribbean Financial Action Task Force) v Karibiku, 

GAFISUD (Financial Action Task Force on Money Laundering in South America) 

v Jižní Americe a MENAFATF (Middle East and North Africa Financial Action Task 

Force) působící ve východní a severní Africe. Tato sdružení jsou, včetně Výboru 

expertů Rady Evropy pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování 

terorismu (MONEYVAL), přidruženými členy mezinárodní organizace pro podporu 

boje proti praní špinavých peněz získaných trestnou činností. Dalšími tělesy podobného 

zaměření jsou EAG (Eurasian group), jejímiž členy jsou Bělorusko, Čína, Kazachstán, 

Kyrgystán, Rusko, Tádžikistán a Uzbekistán,
120

 ESAAMG (Eastern and Southern 

Africa Anti-Money Laundering Group)
121

a GIABBA (Inter Governmental Action Group 

against Money Laundering in West Africa)
122

 působící v Africe. O důležitosti 

organizace FATF (GAFI) svědčí to, že všechny ostatní, právě uvedené organizace, 

jsou přidruženými členy FATF (GAFI). Další různorodé mezinárodní seskupení jsou 

při FATF (GAFI) tzv. pozorovateli, např. Europol, Eurojust, Skupina Egmont, 
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 Více informací dostupných dne 1. května 2016 na: http://www.fatf-
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Mezinárodní měnový fond, Interpol a Světová banka.
123

 Z hlediska praktických nástrojů 

proti praní špinavých peněz si zvláštní pozornost zaslouží aktivity tzv. skupiny Egmont, 

která se rozhodla vytvořit neformální síť Finančních zpravodajských jednotek, 

jejichž vzájemnou spolupráci rozvíjí a podporuje.
124

 

Velkou roli v boji proti praní peněz na mezinárodní úrovni sehrála, a to zejména 

z historického hlediska, Organizace spojených národů (OSN), v rámci níž byla přijata 

v roce 1988 již zmiňovaná Vídeňská úmluva, která brojila (mimo jiné) proti praní peněz 

a která je vůbec první mezinárodní smlouvou zavazující smluvní strany 

k trestněprávnímu postihu praní peněz. V rámci mezinárodních smluv přijímaných 

z iniciativy OSN na tuto smlouvu navázala Úmluva OSN proti nadnárodnímu 

organizovanému zločinu přijatá v New Yorku dne 15. listopadu 2000, kterou Česká 

republika podepsala 12. prosince 2000 v Palermu (tzv. Palermská úmluva), 

avšak ratifikovala ji až v roce 2013.
125

 Zhruba od konce devadesátých let se pozornost 

obrací i na boj proti terorismu a jeho spojení s fenoménem praní peněz, 

které spolu neoddiskutovatelně souvisí.
126

 Proti praní peněz je zaměřena i z iniciativy 

OSN přijatá Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu z roku 

1999 (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 18/2006 Sb. m. s.), která je dalším 

důkazem toho, že boj proti praní peněz představuje nástroj k potlačování rozvoje 

terorismu. 

Nejen historicky, ale i v současné době je zásadní role Rady Evropy. V rámci 

této mezinárodní organizace došlo k přijetí dosud stále nejvýznamnější mezinárodní 

smlouvy v oblasti boje proti praní peněz – Štrasburské úmluvy z roku 1990. 

Tato úmluva byla ve své době a ještě mnoho let poté nejpropracovanějším 
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mezinárodním dokumentem upravujícím normativně problematiku praní peněz.
127

 Jejím 

největším přínosem bylo, že neomezovala, na rozdíl od dříve přijaté Vídeňské úmluvy, 

okruh předcházejících trestných činů pouze na drogové delikty. Hlavním trestným 

činem podle Štrasburské úmluvy může být jakýkoli trestný čin, v jehož důsledku 

vznikají výnosy, které by se mohly stát předmětem činnosti podle čl. 6 Štrasburské 

úmluvy [viz čl. 1 písm. e) Štrasburské úmluvy]. 

V legislativní činnosti Rady Evropy se poměrně věrným způsobem odráží 

postupný posun ve vnímání praní peněz v celkovém kontextu trestné činnosti. Nejdříve 

se zde projevil již zmiňovaný poznatek, že praní peněz může navazovat prakticky 

na jakýkoli druh trestné činnosti, který generuje nelegální výnosy, tedy nikoli pouze 

na drogovou kriminalitu, loupeže a únosy. Přesto je jasné, že výnosy z nelegálního 

obchodu s drogami tvoří celosvětově nejvýznamnější část peněz, které jsou předmětem 

praní. Poté se v úmluvách Rady Evropy promítly spojitosti s kyberkriminalitou 

a terorismem. Praní peněz je dnes v případě těch nejzávažnějších forem pácháno 

alespoň dílčím způsobem v kyberprostoru. Spojení s terorismem je nabíledni, 

jelikož k realizaci teroristických aktivit je nezbytné poměrně velké množství finančních 

zdrojů. 

Rada Evropy se významným způsobem angažuje v boji proti praní peněz 

i formou aktivity vyvíjené již výše uvedeným nezávislým monitorovacím orgánem, 

tzv. Výborem expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování 

terorismu (MONEYVAL), jenž při své činnosti vychází mimo jiné právě 

ze 40 doporučení FATF (GAFI) a 9 zvláštních doporučení FATF (GAFI). 

V oblasti praní peněz je stále významnější role Evropské unie, která bude 

pravděpodobně v budoucnu ještě posilovat. 

Při budování hospodářské unie a postupném odbourávání bariér (nejdříve 

zejména ekonomického charakteru) v rámci Evropských společenství (resp. později 
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Evropské unie) se stalo zřejmým, že je nezbytné přijímat opatření proti praní špinavých 

peněz. První důležitým právním předpisem zde byla směrnice Rady 91/308/EHS 

o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz ze dne 10. června 1991, 

která byla přijata v rámci tehdejšího prvního pilíře Evropské unie. Tato směrnice, 

jež obsahově navazuje na Vídeňskou a Štrasburskou úmluvu,
128

 měla zásadní význam 

zejména v oblasti prevence, tj. mimotrestních nástrojů proti praní peněz. 

Obecně lze uvést, že právní akty Evropské unie z oblasti praní peněz byly 

před přijetím Lisabonské smlouvy přijímány v rámci tzv. prvního a třetího pilíře. 

V současné době je právní rámec Evropské unie vycházející z Lisabonské smlouvy 

v oblasti praní peněz tvořen zejména následujícími akty: 

1) Druhý protokol (z roku 1997) k Úmluvě o ochraně finančních zájmů 

Evropských společenství, který formuluje povinnost kriminalizovat praní peněz 

(viz čl. 2), a to nejen u fyzických osob, ale i u osob právnických, pokud praní peněz 

spáchá v jejich prospěch jakákoliv osoba ve vedoucím postavení, jednající samostatně 

nebo jako člen jejich orgánu (podrobněji srov. čl. 3 odst. 1), nebo praní peněz spáchá 

v jejich prospěch osoba podřízená, jestliže to umožnil nedostatek dohledu či kontroly 

(srov. čl. 3 odst. 2). U prvního typu odpovědnosti právnické osoby za jednání vedoucí 

fyzické osoby podle čl. 3 odst. 1 jsou stanoveny demonstrativně možné (trestní) sankce 

(srov. čl. 4 odst. 1), u druhého typu odpovědnosti právnické osoby za jednání podřízené 

fyzické osoby podle čl. 3 odst. 2 se hovoří pouze o účinných, přiměřených 

a odrazujících sankcích nebo opatřeních. Tento protokol se vztahuje kromě praní peněz 

i na podvody a korupční jednání. U všech těchto jednání by stát měl přijmout nezbytná 

opatření k možnosti zabavení nebo odejmutí nástrojů a výnosů podvodu, korupce 

a praní peněz (čl. 5). 

2) Rozhodnutí Rady 2000/642/SVV ze dne 17. října 2000 o způsobech 

spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami členských států při výměně 
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informací. Každý stát má povinnost vytvořit centrální národní jednotku pro výměnu 

informací [tzv. Finanční zpravodajská jednotka, kterou je v České republice Finanční 

analytický útvar (FAÚ)]. Vytvoření této struktury reaguje především na mezinárodní 

rozměr trestné činnosti spočívající v praní peněz. 

3) Rámcové rozhodnutí Rady 2001/500/SVV ze dne 26. června 2001 o praní 

peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné 

činnosti a výnosů z ní (dále též „AML rámcové rozhodnutí“). Tímto rámcovým 

rozhodnutí došlo k nové úpravě některých otázek, které byly regulovány ve Společném 

postupu č. 98/699/SVV ze dne 3. prosince 1998. Kromě posílení formální závaznosti 

došlo i k některým formulačním změnám.
129

 

4) Rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu 

příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii, které zavedlo 

tzv. evropský zajišťovací příkaz. Příkaz k zajištění představuje rozhodnutí justičního 

orgánu jednoho státu, jehož účelem je předejít zničení, změně nebo převodu majetku 

nacházejícího se na území jiného státu, který by mohl být zkonfiskován nebo použit 

jako důkaz (ve smyslu českého trestního řádu jde o instituty podle § 79–79e).
130

 

5) Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování 

zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci. Evropský konfiskační příkaz 

je rozhodnutím soudu o konfiskaci, které je vydáno jedním členským státem 

a vykonatelné je v jiném členském státě. Jde o prostředek výkonu trestněprávní sankce 

spočívající v trvalém odnětí majetku výhradně ve prospěch státu (nebo dvou států). 
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Podle českého trestního zákoníku jsou těmito sankcemi tresty propadnutí majetku 

a propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty a ochranné opatření zabrání věci.
131

 

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

2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící. 

Uvedené nařízení stanovuje ohlašovací povinnost fyzických osob, jež vstupují 

do Evropské unie, nebo ji opouštějí, a mají u sebe hotovost alespoň 10.000,- EUR. 

7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/847 ze dne 20. května 

2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení 

(ES) č. 1781/2006 (dále též „nařízení o informacích o peněžních převodech“). Hlavním 

účelem tohoto nedávno přijatého nařízení je dosáhnout co nejvyšší dohledatelnosti 

převodů peněžních prostředků. 

8) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/849 ze dne 20. května 

2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování 

terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 

a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 

2006/70/ES. Uvedená směrnice představuje tzv. 4. AML směrnici. Nahrazuje dosavadní 

3. AML směrnici (2005/60/ES) a tzv. prováděcí směrnici (2006/70/ES) obsahující 

definici tzv. exponovaných osob.
132

 Jedná se o nejdůležitější předpis v oblasti 

předcházení praní peněz na úrovni práva Evropské unie. Uvedená směrnice obsahuje 

povinnost zakázat praní peněz a financování terorismu (viz čl. 1 odst. 2). Ačkoli tato 

skutečnost nemá v českém kontextu jakýkoli praktický dopad, je zřejmé, že směrnice 

výslovně nehovoří o povinnosti kriminalizovat uvedená jednání. Směrnice, vycházeje 

z předešlé 3. AML směrnice, definuje praní peněz jako úmyslné jednání, které může 

                                                           
131

 Podrobněji k evropskému konfiskačnímu příkazu viz Danková, K., Pelc, V. Zajištění majetku a důkazů 

v Evropské unii. In: Jelínek, J., Gřivna, T., Herczeg, J., Navrátilová, J., Syková, A. a kol. Trestní právo 

Evropské unie. Praha: Leges, 2014, str. 255–256. 
132

 Touto prováděcí směrnicí se stanovila prováděcí opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2005/60/ES, pokud se jedná o definici „politicky exponovaných osob“ a technická kritéria 

pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta a pro výjimku na základě finanční činnosti 

vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře. 
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spočívat v různorodých jednáních (např. přeměna nebo převod majetku, zatajení 

či zakrytí jeho skutečné povahy nebo i jen pouhé nabývání, držení nebo užívání 

majetku) s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti 

[srov. čl. 1 odst. 2 písm. a), b) a c)]. Za praní peněz je přitom považováno i účastenství 

na této činnosti, spolčení se k ní nebo pokus o ní [srov. čl. 1 odst. 2 písm. d)]. Směrnice 

pak podrobně stanoví povinnosti (např. hloubkové kontroly klienta a oznamovací 

povinnosti), které musí určité osoby (především úvěrové a finanční instituce, a dále 

např. při své profesní činnosti auditoři, účetní, daňoví poradci, realitní makléři 

či poskytovatelé svěřenských služeb).
133

 Čtvrtá AML směrnice dále představuje nejen 

zpřehlednění dosavadní právní úpravy v rámci práva Evropské unie, ale vytváří nové 

nástroje k prevenci praní (špinavých) peněz. Největší změny souvisí se snahou o zjištění 

informací o skutečném vlastnictví právnických osob nebo skutečných vztazích v rámci 

svěřenských fondů (trustů). V návaznosti na to by měly být zřízeny registry nebo jiné 

mechanismy, aby příslušné orgány (např. orgány policie či daňové kontroly) byly 

schopny odhalit, kdo je v dané chvíli skutečným vlastníkem právnické osoby nebo jaké 

jsou skutečné vztahy v rámci svěřenského fondu. Absence veřejných registrů 

pro tzv. trusty, čili svěřenské fondy, a jejich správce, je kritizována od přijetí 

občanského zákoníku i v České republice.
134

 Tato oblast souvisí i s problémem zrušení 

listinných akcií na majitele,
135

 k němuž došlo u nás v roce 2014, a otázkou možnosti 

využití institutu tzv. nominee akcionářů.
136

 Účinnost opatření směřujících ke zjištění 

„skutečného majitele“ bude záležet mimo jiné právě na otázce možnosti využití institutu 

„nominee“. Zásadním doktrinálním problémem, který zde nelze ponechávat stranou, 

je otázka, zda jednání zastírající skutečné vlastnické nebo jiné vztahy (např. jednatelství 

ve společnosti s ručením omezeným) je jednáním obcházejícím účel zákona. Uvedený 

                                                           
133

 Podrobněji viz čl. 2 čtvrté AML směrnice. 
134

 Srov. Kocí, M. Institut svěřenského fondu v NOZ. In: Bulletin advokacie č. 1–2/2014, str. 31 a 32. 
135

 Stalo se tak zákonem č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových 

společností a o změně dalších zákonů. 
136

 Tento termín pochází z anglosaského práva. V českém právním prostředí se používá různých smluv 

příkazního typu, kterými se zajišťuje správa akcií s cílem, aby skutečný vlastník zůstal v anonymitě. 
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problém, který souvisí s ústavním principem legální licence, pak nastoluje 

další související otázky, např. rozsahu ochrany takových vztahů nebo otázku 

vyvozování právní odpovědnosti z nich. 

Pokud jde o působnost směrnice, dochází k jejímu rozšíření zejména ve dvou 

směrech: 

1) tzv. prahová hodnota pro obchodníky se zbožím vysoké hodnoty, jestliže 

provádějí hotovostní platby, se snižuje z 15.000,- EUR na 10.000,- EUR 

[čl. 2 odst. 3 písm. e) 4. AML směrnice]; kromě toho směrnice požaduje, 

aby obchodníci se zbožím provedli identifikaci a kontrolu klienta provádějícího 

příležitostný obchod již ve výši alespoň 10.000,- EUR, oproti předchozím 

15.000,- EUR [čl. 11 písm. c) 4. AML směrnice];
137

 

2) pravidla stanovená ve směrnici se nebudou týkat pouze kasin, ale všech 

poskytovatelů služeb hazardních her. 

 

2.7 Vliv mezinárodního a evropského práva v oblasti praní peněz 

Ačkoli je význam mezinárodního a evropského práva v trestním právu stále větší 

a v kontextu evropského a trestního práva došlo v důsledku zrušení třípilířové struktury 

Evropské unie a přijetí nových právních předpisů poměrně nedávno ke konstituování 

relativně samostatného podoboru „trestní právo Evropské unie“, neobsahují normy 

mezinárodního a evropského práva (včetně práva Evropské unie) skutkové podstaty 

trestných činů. Některé mezinárodní smlouvy a předpisy Evropské unie 

(srov. např. tzv. přímý a nepřímý účinek směrnic) tak sice můžeme bezpochyby označit 

za prameny českého trestního práva, a to s ohledem na čl. 10 a 10a Ústavy, 

avšak z hlediska zkoumání trestného činu praní peněz a jeho sankcionování stále 

bez výjimky platí zásada vyslovená v čl. 39 Listiny, že jen zákon stanoví, které jednání 

                                                           
137

 Původní návrh obsahoval nižší prahové hodnoty, konkrétně 7.500,- EUR. 
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je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, 

lze za jeho spáchání uložit. 

Zajímavá situace, jak uvádí Jelínek, by nastala v případě, že by nějaká 

mezinárodní smlouva reálně obsahovala skutkovou podstatu trestného činu.
138

 

Zde by muselo dojít k vyřešení kolize čl. 10 Ústavy a čl. 39 Listiny. 

Ještě komplikovanější situace by podle mého názoru mohla nastat v případě, 

když by evropská směrnice, která určitým způsobem vymezuje obsah pojmu praní 

peněz, stanovila povinnost kriminalizovat takové jednání. Poslední (4.) AML směrnice 

výslovnou povinnost zakotvit určitou skutkovou podstatu trestného činu praní peněz 

neobsahuje. 

Je notoricky známo, že skutková podstata trestného činu praní peněz se utvářela 

pod vlivem mezinárodních dokumentů. Podle mého názoru však může mít určitý 

význam zkoumat dopad mezinárodního a evropského práva podrobněji 

a systematičtěji.
139

 

Ve vztahu k trestnému činu praní peněz měla zásadní historický význam Štrasburská 

úmluva, pod jejímž vlivem se v roce 1991 u nás zformovala první skutková podstata 

trestného činu praní peněz. V té době byla vytvořena speciální skutková podstata ještě 

v rámci trestného činu podílnictví, avšak v samostatném paragrafu.
140

 Štrasburská 

úmluva, která požaduje vytvoření zvláštní skutkové podstaty trestného činu praní peněz, 

stála zároveň se Společným opatřením přijatým Radou na základě článku K3 Smlouvy 

o Evropské unii o praní špinavých peněz, identifikaci, sledování, zmrazování, zadržení 

a konfiskaci zisků ze zločinu
141

 za vznikem samostatného trestného činu legalizace 

výnosů z trestné činnosti (v účinnosti od roku 2002). Kromě zřetelného vlivu na tvorbu 
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 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. Vydání. Praha: Leges, 2016, 

str. 51. 
139

 Vědecké poznání, aby bylo skutečně vědecké, tak musí být systematické. K tomu viz Weyr, F. Úvod 

do studia právnického (normativní teorie). Brno: Československý akademický spolek Právník, 1946, 

str. 5. 
140

 Toto ustanovení § 251a bylo do trestního kodexu z roku 1961 zavedeno novelou č. 557/1991 Sb., 

s účinností od 1. ledna 1992. 
141

 Viz CELEX 498X0699. 
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práva lze vypozorovat i určitý vliv na interpretaci vnitrostátní normy. Například právní 

úprava v předešlém trestním kodexu (tj. právní úprava účinná před 1. lednem 2010) 

se v souvislosti s hlavním trestným činem výslovně nezmiňovala o tom, že by mohl být 

spáchán v cizině. Otázkou tedy bylo, zda se trestný čin praní peněz tehdy vztahoval 

i na jednání, jimiž došlo k praní peněz pocházejících z trestné činnosti spáchané 

v zahraničí. Ač se zde přímo nabízí otázka, zda nejde o protiústavní (v rozporu 

s čl. 39 Listiny) rozšiřování skutkové podstaty trestného činu formulované v trestním 

zákoníku, nebyla podle Púryho taková praxe vyloučena, neboť to podle jeho názoru 

vyplývalo z ustanovení čl. 6 odst. 2 písm. a) Štrasburské úmluvy, která je pro Českou 

republiku závazná
142

 a jde o smlouvu podle čl. 10 Ústavy. Je také pravděpodobné, 

že v praxi k takovému postihu skutečně došlo.
143

 

 Na hmotněprávní úpravu trestného činu praní peněz mělo již vliv i právo 

Evropské unie (vliv na normotvorbu). Pod vlivem AML rámcového rozhodnutí z roku 

2001 totiž došlo k úpravě základní trestní sazby trestného činu praní peněz, jejíž horní 

hranice musí být nejméně čtyři roky. Druhý protokol k Úmluvě o ochraně finančních 

zájmů Evropských společenství obsahuje kromě požadavku kriminalizovat praní peněz 

fyzických osob také povinnost pohnat k odpovědnosti právnické osoby, což Česká 

republika splnila zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim (dále též „topo“), účinným od 1. ledna 2012. Poslední 

(4.) AML směrnice navíc podle mě ukrývá určitý interpretační potenciál, pokud 

jde o výklad objektivní stránky trestného činu (konkrétně jednání), neboť v české nauce 

se objevil poměrně nebezpečný pohled na výklad skutkové podstaty praní peněz, 

která podle něj kriminalizuje i přípravná jednání, což text této směrnice (i směrnic 

předešlých) popírá.
144

 

                                                           
142

 Púry, F. Poznámky k právní úpravě opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. 

In: Trestněprávní revue č. 3/2004, str. 77. 
143

 Srov. usnesení NS ze dne 31. ledna 2008, sp. zn. 11 Td 5/2008. 
144

 Více k tomuto problému viz kap. 4.5.2 této práce. 
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 Výše uvedené vlivy (na normotvorbu a na interpretaci a aplikaci) lze označit 

jako přímé, protože se bezprostředně promítají do skutkové podstaty trestného činu 

praní peněz. Kromě toho existují samozřejmě i vlivy, jež můžeme označit jako nepřímé, 

neboť primárně dopadají na mimotrestní právní normy, avšak mají svůj význam 

vzhledem k hmotněprávní úpravě v rámci trestního práva. Ten je dán v několika 

směrech. Především porušení povinností stanovených v takových mimotrestních 

právních předpisech působících proti praní peněz (např. v zákoně č. 253/2008 Sb., 

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

– dále též „TrVýn“) s sebou často přináší naplnění skutkové podstaty trestného činu 

praní peněz (v úmyslné formě podle § 216 tr. zák. nebo častěji ve formě nedbalostní 

podle § 217 tr. zák.). Mimotrestní normy mají dále zásadní význam z hlediska uplatnění 

zásady subsidiarity trestní represe ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zák., kdy v konkrétních 

případech (zejména nedbalostního praní peněz) bude nutné zvažovat, zda nestačí postih 

podle § 43 až § 53 TrVýn, podle § 157 až 192 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání 

na kapitálovém trhu, nebo např. podle § 5 a § 6a zákona č. 254/2004 Sb., o omezení 

plateb v hotovosti (dále též „ZoPH“). Konečně mimotrestní právní předpisy jsou 

právními předpisy ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b) topo, fungují tedy jako jedna 

z možných podmínek trestní odpovědnosti právnických osob za jednání zaměstnanců 

či osob v obdobném postavení.
145

 

 Na závěr této kapitoly lze zmínit ještě vliv tzv. soft law, kdy na výklad 

vnitrostátní právní úpravy zřetelně působí například postoje MONEYVALu, 

který dlouhodobě vytváří tlak na to, aby byl připuštěn postih tzv. samopraní.
146
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 Podrobněji k významu a vlivu práva Evropské unie ve vztahu k českému trestnímu právu hmotnému 

v oblasti praní peněz viz Pelc, V. Praní peněz v právu Evropské unie a české trestní právo. In: Jelínek, J., 

Ivor, J. a kol. Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České a Slovenské republiky. Praha: 

Leges, 2015, str. 180–184; nebo nověji v anglickém jazyce Pelc, V. Money Laundering. In: Ivor, J., 

Jelínek, J. et al. Euro Crimes in the Legal Systems of the Czech Republic and of the Slovak Republic. 

Budapest: Wolters Kluwer, 2015, str. 55–75. 
146

 Více o postihu tzv. samopraní viz kap. 4.5.4 této práce. 
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2.8 Praní peněz v systému trestního práva hmotného 

Pochopení trestného činu praní peněz se neobejde bez jeho zařazení v rámci obecnějších 

institutů a kategorií trestněprávní nauky. 

 

2.8.1 Praní peněz a zásady trestního práva hmotného 

Charakteristickým rysem problematiky trestného činu praní peněz je její (až překvapivě) 

blízká souvislost s některými základními principy trestního práva hmotného, a sice 

principem zakazujícím projednávat tutéž věc dvakrát (ne bis in idem) a principem 

zakazujícím donucovat určitou osobu k sebeobviňování (nemo tenetur se ipsum 

accusare / nemo tenetur se detegere). Často se však na tyto zásady v souvislosti 

s trestným činem praní peněz a navazujícími trestnými činy vůbec zapomíná, neboť jsou 

obecně daleko více akcentovány v právu procesním než v právu hmotném. 

Princip ne bis in idem, někdy vyjadřován jako ne bis in eadem re sit actio, 

tradičně vyjadřuje zejména skutečnost, je chápán především jako základní zásada 

jakéhokoli právního procesu, podle níž o téže věci nesmí být rozhodováno dvakrát. 

To zabezpečuje jistotu adresátům právních norem, že o věci pravomocně rozhodnuté 

nesmí být rozhodováno znovu.
147

 V trestním právu to znamená, že nikdo nesmí být 

opětovně trestně stíhán pro stejný skutek, o kterém bylo rozhodnuto meritorním 

rozhodnutím (typicky odsuzujícím či zprošťujícím rozsudkem). Procesním způsobem 

vnímá pravidlo ne bis in idem i Listina (viz čl. 40 odst. 5) a Protokol č. 7 k Úmluvě 

o ochraně lidských práv a základních svobod (čl. 4 odst. 1). Princip ne bis in idem 

má však nepopiratelně i svůj hmotněprávní význam, a to nejen v oblasti trestání, 

ale i v oblasti posuzování viny. Například u posuzování trestní odpovědnosti za jednání, 

která formálně naplňují skutkové podstaty tzv. navazujících trestných činů (např. trestné 

činy podílnictví, praní peněz a nadržování) nebo další případy tzv. související trestné 

činnosti (tradičně se hovoří o trestné součinnosti – k tomu viz následující kapitola 
                                                           
147

 Viz Knapp, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, str. 84. 
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2.8.2). Zásada ne bis in idem se projevuje i v dalších případech, a to zejména 

při zvažování existence mnohosti trestných činů (souběhy). Tato zásada kupř. vylučuje 

současně kvalifikovat konkrétní jednání jako trestné činy, které jsou v určitém 

vzájemném poměru (např. speciality či subsidiarity). 

 Obdobně se též princip nemo tenetur se detegere rozebírá zejména 

v procesním právu, obecně např. jako pravidlo, že nikdo není povinen 

poskytovat důkazy proti sobě (nemo tenetur edere instrumenta contra se), konkrétněji 

zejména v souvislosti s právem nevypovídat. Tento princip se zvažuje v zásadě u všech 

důkazních prostředků, jejichž podmínkou je účast obviněného (např. rekognice atp.).
148

 

Z dalšího výkladu však je zřejmé, že princip nemo tenetur se detegere má své 

nezastupitelné místo i v právu hmotném.
149

 

 

2.8.2 Praní peněz jako součást tzv. související trestné činnosti 

Z hlediska systému nauky trestního práva považuji u trestného činu praní peněz za zcela 

určující, že patří do rámce tzv. trestné součinnosti (či přesněji „související trestné 

činnosti“), což zásadním způsobem ovlivňuje například otázky týkající se mnohosti 

(souběhu) trestných činů (zejména vztah trestného činu praní peněz s hlavním trestným 

činem) či vztah trestného činu praní peněz s institutem účastenství nebo s fenoménem 

organizované kriminality. 

Trestnou součinností se podle dnes převažujícího názoru rozumí případy, 

kdy se na jednom trestném činu účastní (podílí) více spolupachatelů nebo vedle 

pachatele (spolupachatelů) i jiné osoby, zejména tím, že: a) trestný čin pachatele nebo 

spolupachatelů organizují (zosnují či řídí), navádějí k němu (vzbuzují rozhodnutí 
                                                           
148

 K procesním aspektům zásady nemo tenetur se detegere srov. zejm. Musil, J. Princip nemo tenetur. 

In: Pocta D. Císařové k 75. narozeninám. Praha: Lexis Nexis, 2007, str. 76 – 88; nebo Musil J. 

Zákaz donucování k sebeobviňování (nemo tenetur se ipsum accusare). In: Kriminalistika č. 4/2009, 

str. 252–264; nebo Herczeg, J. Zásada „nemo tenetur“ a práva obviněného v trestním řízení. In: Bulletin 

advokacie č. 1–2/2010, str. 38–47. 
149

 Viz pojednání v kap. 4.5.4 o trestném činu zkrácení daně a beztrestnosti jednání, které spočívá 

v neuvedení nelegálního příjmu v daňovém přiznání. Tato otázka je velmi složitá a není na ni z hlediska 

celosvětového jednotný pohled. 
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spáchat trestný čin), nebo při něm pomáhají (umožňují či usnadňují jej), b) zužitkují 

kořist nebo výnos z trestného činu, c) pachateli nebo spolupachatelům trestného činu 

nebo osobám na něm zúčastněným pomáhají uniknout trestnímu stíhání nebo trestu.
150

 

Podle pozitivního práva (současného trestního zákoníku) se tak pod pojem 

trestné součinnosti řadí účastenství v širším smyslu (pomoc, návod a organizátorství 

podle § 24 tr. zák. a spolupachatelství podle § 23 tr. zák.), spolčení a srocení jako formy 

přípravy (§ 20 odst. 1 tr. zák.), trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině 

(§ 129 a § 361 tr. zák.), některé další trestné činy (např. podněcování k trestnému činu 

podle § 364 tr. zák.) a některé kvalifikované skutkové podstaty 

[např. podle § 205 odst. 4 písm. a) tr. zák. nebo § 240 odst. 2 písm. a) tr. zák.]. 

Tento demonstrativní výčet, který by měl upřesňovat samotnou definici trestné 

součinnosti, však tomuto pojmu beze zbytku neodpovídá. 

Nejdůležitější částí výše podané definice je pasáž, která hovoří o tom, 

že trestnou součinností jsou případy, ve kterých se na jednom trestném činu podílí více 

osob. Mezi trestnými činy, které jsou trestnou součinností, literatura uvádí také trestné 

činy podílnictví (§ 214 tr. zák.), podílnictví z nedbalosti (§ 215 tr. zák.), praní peněz 

(§ 216 a 217 tr. zák.), schvalování (§ 365 tr. zák.), nadržování (§ 366 tr. zák.) 

a neoznámení trestného činu (§ 368 tr. zák.).
151

 Jde o trestné činy, kterými 

se zužitkovává kořist či výnos z trestného činu, nebo se pachateli pomáhá uniknout 

trestnímu stíhání či trestu, anebo se neplní oznamovací povinnost, či je určitá trestná 

činnost schvalována. Trestná součinnost představuje situaci, ve které trestný čin není 

spáchán v příčinné souvislosti s jednáním pouze jednoho pachatele, ale příčinou 

následku trestného činu je jednání více osob. Jelikož činnost (chování, jednání) se vždy 
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 Srov. Chmelík, J. Rukověť trestního práva hmotného a procesního. 3. vydání. Praha: Linde, a.s., 2012, 

str. 98; Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 

str. 296–298; Novotný, F., Souček, J. a kol. Trestní právo hmotné. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 

str. 198–200; Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 

6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2010, str. 309; Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D. Systém českého 

práva trestního. II. Základy trestní odpovědnosti. Praha: Novatrix, 2009, str. 371–372. 
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 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, 

str. 304. 
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váže k určitému subjektu, je součinností nutno rozumět současné jednání (současnou 

činnost) minimálně dvou subjektů. Trestnou součinností pak je ve shora vymezeném 

smyslu současné jednání minimálně dvou osob směřující ke spáchání trestného činu. 

Aby jednání určité osoby mohlo být součástí trestné součinnosti, musí být z hlediska 

časového uskutečněno nejpozději do ukončení jednání pachatele, neboť za dobu 

spáchání trestného činu považujeme dobu, kdy pachatel nebo účastník konal, 

nebo v případě opomenutí byl povinen konat, a nikoliv okamžik, kdy nastane následek 

(k tomu viz § 2 odst. 4 tr. zák.). Avšak v případě navazující či následné trestné činnosti, 

tedy typicky u podílnictví (srov. § 214 a 215 tr. zák.), praní peněz 

(srov. § 216 a 217 tr. zák.), schvalování trestného činu (srov. § 365 tr. zák.), 

nadržování (§ 366 tr. zák.) a neoznámení trestného činu (§ 368 tr. zák.), takový 

požadavek splněn není, proto by tyto trestné činy pod pojem trestné součinnosti, jak je 

vymezen výše, řazeny být neměly. 

Spornou je podle mne otázka, zda do rámce trestné součinnosti řadit trestný čin 

nepřekažení trestného činu (§ 367 tr. zák.). Ten sice vyhovuje časovému požadavku 

na trestnou součinnost, avšak problematická je absence příčinné souvislosti 

mezi jednáním naplňujícím znaky trestného činu nepřekažení trestného činu 

podle § 367 tr. zák. a trestným činem, který nebyl překažen. V případě nepřekažení 

trestného činu (a samozřejmě i v případě podílnictví, praní peněz, nadržování 

a neoznámení) existují dva trestné činy. Mnohost subjektů tedy u jednoho konkrétního 

trestného činu dána není. Nelze proto hovořit o tzv. obligatorním účastenství, 

ačkoli spáchání tzv. základního trestného činu je předpokladem spáchání těchto 

trestných činů navazujících. Jde proto o situaci povahově podobnou. 

Tyto trestné činy by spadaly pod pojem trestné součinnosti, jak ji vymezuje 

Kratochvíl. Podle něj se trestnou součinností ve smyslu trestního práva hmotného 

rozumí kvalifikovaná forma trestné činnosti vyznačující se dvěma či více jejími subjekty 

(pachateli), jedním společným nebo hlavním trestným činem a s ním souvisejícím činem 
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vedlejším, vzájemnou nebo alespoň jednostrannou propojeností subjektivních 

a objektivních stránek jednání zúčastněných subjektů.
152

 Zařazení navazující 

a předcházející trestné činnosti pod pojem „trestná součinnost“ sice odpovídá široké 

Kratochvílově definici, avšak vzhledem k významu slova „součinnost“ navrhuji v tomto 

teoretickém vymezení nahradit sousloví „trestná součinnost“ např. spojením 

„související trestná činnost“, neboť vzhledem k časovému kritériu obsaženému 

v pojmu „součinnost“ představuje zařazení navazujících trestných činů pod tuto 

kategorii contradictio implicita. Úplné zpochybnění této kategorie by však bylo velkou 

chybou, neboť v jejím rámci se objevují formy trestné činnosti, které spolu úzce souvisí 

a jsou si velmi podobné. Vždyť např. výše uvedené časové hledisko je jedním 

z rozlišujících kritérií trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti 

podle § 216 tr. zák. a účastenství ve formě pomoci na hlavním (základním, 

předcházejícím, predikativním, presumovaném) trestném činu, který je zdrojem 

(pramenem) nelegálních výnosů (tzv. špinavých peněz), jež jsou předmětem praní 

(bělení, recyklace, legalizace). Obdobně je tomu např. u trestných činů podílnictví 

podle § 214 tr. zák. a nadržování podle § 366 tr. zák. 

Trestný čin praní peněz proto nutno řadit do rámce tzv. související trestné 

činnosti, kam patří i obdobné formy trestné činnosti, kterými jsou např. trestné činy 

podílnictví a nadržování, nebo jí může být účastenství na trestném činu. 

Touto související trestnou činností je kvalifikovaná forma trestné činnosti vyznačující 

se dvěma či více jejími subjekty (pachateli), jedním společným nebo hlavním trestným 

činem a s ním souvisejícím činem vedlejším, vzájemnou nebo alespoň jednostrannou 

propojeností subjektivních a objektivních stránek jednání zúčastněných subjektů. 

Pro formy trestné činnosti, které patří do rámce související trestné činnosti, přitom platí, 

že nemohou být vzájemně v jednočinném souběhu (zpravidla nestejnorodém, vyjma 
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 Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 347. 
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např. účastenství) a v jednočinném i vícečinném souběhu s hlavním (či společným) 

trestným činem. 
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3. Přehled české právní úpravy zaměřené proti praní peněz 

S ohledem na závěry plynoucí zejména z druhé kapitoly lze říci, že úspěšné potírání 

praní peněz je jednou z podmínek existence skutečného demokratického 

právního státu.
153

 Základem boje proti praní peněz je přitom efektivní vnitrostátní 

právní úprava, která by měla sloužit jednak k prevenci této činnosti, jednak by měla 

působit represivně. 

Třetí kapitola se věnuje trestněprávní úpravě praní peněz a jejímu historickému 

vývoji, což má význam při interpretaci současné právní úpravy trestného činu praní 

peněz podle § 216 tr. zák., a to nejen z hlediska historické výkladové metody 

interpretace, ale i výkladu jazykového a logického, neboť text základní skutkové 

podstaty trestného činu praní peněz prošel určitým formulačním vývojem. Přesný popis 

současného znění trestného činu praní peněz poslouží jako východisko pro úvahy 

o znacích trestného činu praní peněz v následující kapitole (kap. 4). 

Poté se věnuji současné české mimotrestní právní úpravě, která rovněž slouží 

k potírání fenoménu praní peněz a má svůj význam i z pohledu čistě trestněprávního.
154

 

 

3.1 Česká trestněprávní úprava praní peněz a její vývoj 

V této kapitole je nejprve rozebrán trestný čin praní peněz, jak byl zakotven 

v předešlém trestním kodexu z roku 1961, a to nejdříve v § 251a a posléze v § 252a. 

Následně se věnuji právní úpravě tohoto trestného činu v platné a účinné právní úpravě. 

 V rámci jednotlivých podkapitol jsou postupně (chronologicky) analyzovány 

i změny uvedených ustanovení, neboť vymezení trestného činu praní peněz se za dobu 

své existence poměrně zásadně vyvíjelo. 
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 Podrobněji k tomu viz např. Teryngel, J. Praní špinavých peněz ve střední a východní Evropě – čtvrtá 

výroční konference (Budapešť). In: Bulletin advokacie č. 6–7/2000, str. 112.  
154

 K významu mimotrestních právních norem z hlediska trestního práva srov. kap. 2.7 této práce. 
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3.1.1 Trestný čin praní peněz v trestním kodexu z roku 1961 

Skutková podstata trestného činu praní peněz se v platném tuzemském (tehdy ještě 

československém) trestním právu objevila poprvé v roce 1991. V rámci trestného činu 

podílnictví byla novelou trestního kodexu z roku 1961 (zákonem č. 557/1991 Sb.) 

vytvořena nová speciální skutková podstata tohoto trestného činu v samostatném 

paragrafu (§ 251a), a to s účinností od 1. ledna 1992. Trestný čin praní peněz byl 

v rámci uvedeného § 251a trestního kodexu z roku 1961 upraven až do 30. června 2002. 

Trestný čin praní peněz spočíval podle ustanovení § 251a odst. 1 v tom, 

že pachatel jinému umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci získané trestnou 

činností, přičemž bylo možno za něj uložit trest odnětí svobody až na dvě léta. 

Okolnostmi podmiňujícími použití vyšší trestní sazby (jeden rok až pět let) byly: 

a) spáchání činu výdělečně nebo jako člen organizované skupiny, b) získání značného 

prospěchu (viz § 251a odst. 2). Další okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby 

(dva až osm let) bylo, že čin byl spáchán ve vztahu k věcem pocházejícím z obchodu 

s omamnými a psychotropními látkami nebo z jiného zvlášť závažného zločinu 

(§ 251a odst. 3). Tuto skutkovou podstatu navrhl tehdejší ministr vnitra k postihování 

„praní špinavých peněz“, a to i přes to, že ke Štrasburské úmluvě 

Československo v té době ještě nepřistoupilo.
155

 Díky tomuto kroku u nás existuje 

skutková podstata postihující přímo praní peněz prakticky stejně dlouho jako 

ve vyspělých západoevropských státech, neboť k formulaci trestného činu praní peněz 

docházelo obvykle na konci 80. let a v Německu byl trestný čin praní peněz zakotven 

dokonce později než u nás.
156

 

Ustanovení § 251a prošlo za dobu své existence celkem dvěma novelizacemi, 

přičemž nedošlo ke změně základní skutkové podstaty, tedy vymezení praní peněz 
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 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 557/1991 Sb. 
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 K tomu viz kap. 1.1 této práce. 
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jako zastíracího pomocného jednání (srov. „jinému umožní“). Toto vymezení praní 

peněz je sice velmi výstižné, jelikož vyjadřuje skutečnou podstatu praní peněz a jeho 

závislost na hlavním trestném činu a charakterizuje rovněž nejtypičtější případy praní 

peněz, avšak z hlediska praktického nepokrývá všechny možné případy, a to zejména ty, 

v nichž dochází zcela k oddělení pachatele hlavního trestného činu od výnosu z trestné 

činnosti (např. obchodník specializující se na obchod s kradeným zbožím odkoupí 

nelegálně nabyté výnosy od pachatelů trestného činu a sám si tyto výnosy „vypere“, 

aniž by je třeba zčásti vracel hlavnímu pachateli).
157

 

První novelizace trestného činu praní peněz vypustila s účinností od 1. ledna 

1994 „výdělečnost“ jako zvlášť přitěžující okolnost podle odstavce 2, což souviselo 

se zrušením výdělečnosti jako okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby 

obecně.
158

 Výdělečností se přitom do 31. prosince 1993 rozumělo soustavné opatřování 

si převážných zdrojů příjmů trestnou činností (srov. § 89 odst. 3 trestního kodexu z roku 

1961 s účinností do 31. prosince 1993). Druhá novelizace doplnila s účinností 

od 1. července 1995 odstavec 3 o možnost uložení trestu propadnutí majetku 

a jako okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby skutečnost, že trestným činem 

byl získán prospěch velkého rozsahu, což bylo zdůvodněno snahou přísněji postihovat 

praní peněz, které je organizováno více osobami.
159

 

 Zásadní změnu přinesla novelizace trestního kodexu z roku 1961 provedená 

s účinností k 1. červenci 2002,
160

 která zrušila ustanovení § 251a a vytvořila nové 

ustanovení § 252a o trestném činu praní peněz, který nazvala „Legalizace výnosů 

z trestné činnosti“. Ačkoli platí, že rubrica non est lex, má vytvoření samostatného 

trestného činu se svébytným názvem a samostatným číslem paragrafu svůj silný 
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 Jako příklad může posloužit případ z knihy Sicilský klan od Auguste Le Bretona, v němž došlo 

k uloupení sbírky diamantů z muzea ve Ville Borghese a šéf mafiánského klanu pak zajistil prodej těchto 

diamantů, přičemž o „vyprání“ těchto výnosů z trestné činnosti se již dále nestaral. Kniha má i úspěšnou 

filmovou adaptaci. 
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 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 290/1993 Sb. 
159

 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 152/1995 Sb. 
160

 Viz zákon č. 134/2002 Sb. 
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symbolický význam. Touto novelizací však došlo i k podstatné změně ve vymezení 

základní skutkové podstaty praní peněz, kterou naplnil ten, kdo zastírá původ nebo jinak 

usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu věci nebo jiného 

majetkového prospěchu získaného trestnou činností, s cílem vzbudit zdání, že taková věc 

nebo prospěch byly nabyty v souladu se zákonem, nebo kdo jinému spáchání takového 

činu umožní. Trestní sazby zůstaly stejné jako v případě úpravy obsažené předtím 

v § 251a, a to i v případě kvalifikovaných skutkových podstat. Navíc přibyla jedna 

kvalifikovaná skutková podstata v odstavci 3 spočívající v tom, že pachatel ke spáchání 

trestného činu praní peněz zneužije svého postavení v zaměstnání nebo své funkce. 

 Ačkoli z kontextu celé problematiky je jasné, že i podle § 252a odst. 1 platilo, 

že věc musela být získána trestnou činností (či přesněji trestným činem), 

ze samotného textu toto nevyplývalo, jelikož spojení „získaného trestnou činností“ 

se dle jazykového výkladu vztahuje pouze k tzv. jinému majetkovému prospěchu. Jedná 

se však o evidentní chybu ve skloňování. Takový výklad je nutné odmítnout i proto, 

že vede k naprosto absurdnímu závěru, že trestným by mohlo být i zastírání původu věci 

nabyté nikoli z trestného činu (např. z přestupku či jiného správního deliktu, 

nebo dokonce zcela legálně). V případě, že by se měla zachovat stejná posloupnost slov, 

měl by text v ustanovení znít: „…zjištění původu věci nebo jiného majetkového 

prospěchu získaných trestnou činností…“. 

Pozitivní změnou byla určitě skutečnost, že došlo k opuštění primární definice 

jednání pachatele trestného činu praní peněz, jako osoby, která jinému umožní praní 

peněz, což znemožňovalo legální kriminalizaci osob, které sice „legalizují“ příjmy 

z trestné činnosti, avšak samy pro sebe a aniž by byly v tu dobu již jakkoli ve svém 

jednání ovlivňováni pachatelem hlavního trestného činu. Tímto způsobem funguje část 

nelegálního obchodu s kradenými automobily, jímž je měněna identita, 

a to již bez ohledu na pachatele hlavního trestného činu, který dostane zaplaceno za to, 

že přiveze určitý vůz do dílny a tím jeho role v celé trestné činnosti končí. 
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Formulace „…nebo kdo jinému spáchání takového činu umožní“ obsažená nově 

v § 252a odst. 1 se již vztahovala ke spáchání samotného trestného činu praní peněz, 

nikoli k hlavnímu trestnému činu. Šlo tedy o typický případ, kdy účastenství bylo 

povýšeno na pachatelství. 

Určitým negativem, které je však zřetelné až z dnešního pohledu, 

bylo, že ustanovení § 252a přímo neurčovalo, zda předmětem praní ve smyslu této 

skutkové podstaty mohou být jen výnosy z trestného činu spáchaného jinou osobou, 

nebo zda je možné činit pro trestný čin praní peněz trestně odpovědnou i pachatele 

hlavního trestného činu, popř. jeho účastníka. Za určitou nepřesnost lze označit 

vyjádření, že nelegální výnosy byly získány trestnou činností, nikoli tedy trestným 

činem, což by bylo stricto sensu jistě správnější, jelikož pojem „trestná činnost“ může 

navozovat mylný dojem, že hlavních trestných činů musí být více nebo musí dojít 

k opakování trestného činu. Nedostatkem, který mohl působit i praktické obtíže 

z hlediska míry a rozsahu dokazování, byl „požadavek zákonodárce“, aby se zastírání 

původu dělo s cílem vzbudit zdání, že nelegální výnosy byly nabyty v souladu 

se zákonem. Slova „s cílem“ se totiž často vykládala tak, že ke spáchání trestného činu 

praní peněz ve smyslu § 252a trestního kodexu z roku 1961 bylo potřeba prokázání 

přímého úmyslu.
161

 Taková interpretace podle mého názoru nebyla správná, i když 

z pohledu čistě legislativně-technického se spojení „s cílem“ užívá právě pro vyjádření 

přímého úmyslu.
162

 Pokud se vrátíme k definici praní peněz, jde vždy o činnost, která 

zbavuje věci pocházející z trestné činnosti „nánosů“ a „stop“ prokazujících jejich 

zločinný původ. V samotném pojmu praní peněz je tedy cíl vzbudit zdání legálnosti 

                                                           
161

 Novotný, O., Vokoun, R. a kol. Trestní právo hmotné – II. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: ASPI, 2007, 

str. 147. Srov. dále např. Šámal, P., Rizman, S., Púry, F. Trestní zákon. Komentář. 6. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2006, str. 1513–1515. Tento komentář hovoří pouze o úmyslu, nikoli výslovně o úmyslu 

přímém či nepřímém. 
162

 Viz např. Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 

2016, str. 589. V současném trestním zákoníku se formulace „s cílem“ vyskytuje na několika místech 

(např. u trestného činu braní rukojmí v § 174 odst. 1 „…s cílem donutit jiného, aby něco konal, opominul 

nebo trpěl…“, u trestného činu teroristického útoku podle § 311 odst. 1 písm. a), c) a d) „s cílem způsobit 

smrt“ nebo „s cílem ohrozit tím lidské životy“.  
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výnosů obsažen. Tento cíl je obsažen i v zákonném vymezení praní peněz jako jednání 

zastírajícího původ věci, neboť předpokladem, který daným vždy je, že jde o věc 

získanou trestným činem. Nejen, že by v té době bylo pro orgány činné v trestním řízení 

snadnější dokazovat „pouhý“ nepřímý úmysl vyprat nějaké peníze, ale výklad, 

že k praní peněz stačil i úmysl nepřímý, je správný z následujících důvodů. Cíl jednání 

je především implicitně obsažen již v samotném pojmu „praní peněz“ a v zákonné 

definici tohoto jednání. Slova „s cílem“ se navíc neváží k jednání, které spočívá 

v zastírání nelegálního původu věci (spojení „…zastírá původ nebo jinak usiluje, 

aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu věci nebo jiného 

majetkového prospěchu získaného trestnou činností…“). Výklad vyžadující přímý 

úmysl k samotnému praní peněz (tj. k zastírání kriminálního původu věci) 

by znemožňoval postihovat četné případy praní peněz, kdy se dovozuje, že pachatel 

je s následky jasně srozuměn, např. případy tzv. bílých koní.
163

 

Z hlediska subjektivní stránky představovala problém i formulace „aby bylo 

podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu…“, která je ovšem v trestním 

zákoníku obsažena dodnes.
164

 

Novela trestního kodexu z roku 1961 provedená zákonem č. 134/2002 Sb., 

nejenže zrušila dosavadní úpravu trestného činu praní peněz v § 251a, kterou nahradila 

novým ustanovením § 252a, ale také poprvé zakotvila skutkovou podstatu 

tzv. nedbalostního praní peněz, a to v rámci trestného činu podílnictví, konkrétně jeho 

nedbalostní formy upravené v § 252. Podle odstavce 2 uvedeného ustanovení 

se postihoval ten, kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu 

věci získané trestnou činností. Došlo také k vytvoření kvalifikovaných skutkových 

podstat v odstavci 3 a 4.
165

 

                                                           
163

 K problematice tzv. bílých koní srov. kap. 2.3 této práce a zejm. pozn. pod čarou č. 93. 
164

 Blíže k této problematice srov. kap. 4.5.3 této práce. 
165

 Ustanovení § 252 odst. 3 a 4 znělo následovně: 

„(3) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve vztahu k věcem pocházejícím z obchodu s omamnými 
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 Ustanovení § 252a bylo za svou existenci (tj. do 31. prosince 2009) celkem 

dvakrát novelizováno, přičemž druhou novelou došlo i k poměrně zásadní změně 

základní skutkové podstaty. 

 Drobnou změnu zavedla první novela s účinností od 1. července 2006, 

která v základní skutkové podstatě (tj. v ustanovení § 252a odst. 1) nahradila pojem 

„majetkový prospěch“ termínem „jiná majetková hodnota“. Důvodová zpráva k tomu 

pouze uvádí, že došlo k terminologickému sjednocení.
166

 Změna však byla poměrně 

důležitá, neboť majetkový prospěch má jiný význam než majetková hodnota.
167

 

 Zásadní změnu přinesla druhá novela, která nabyla účinnosti 1. července 

2008.
168

 Ta přinesla několik pozitivních formulačních změn. Především byla vytvořena 

koncepce popisu skutkové podstaty trestného činu praní peněz, která platí v zásadě 

dodnes. Tvůrce zákona se zde evidentně inspiroval jazykovým zněním základní 

skutkové podstaty trestného činu podílnictví (srov. § 251), která již předtím 

(tedy od počátku účinnosti předešlého trestního kodexu, tj. od 1. ledna 1962) 

byla rozdělena na dvě písmena [a) a b)], přičemž podle písm. a) se jednání vztahuje 

k věci získané trestným činem a podle písm. b) se jednání vztahuje k věci, 

která byla za věc získanou trestným činem opatřena. Tím došlo k odstranění výše 

uvedené chyby ve skloňování a k výslovnému zakotvení, že předmětem praní mohla být 

i věc (či tehdy i tzv. jiná majetková hodnota) opatřená za věc získanou trestným činem, 

což dříve ve skutkové podstatě trestného činu praní peněz (ani podle § 251a) výslovně 

zakotveno nebylo. Dokonce bylo nově jasně stanoveno, že předmětem praní může být 

i odměna za spáchání trestného činu. Stejnou úpravou prošel i trestný čin podílnictví, 

u nějž se již dříve upozorňovalo na to, že nepokrývá právě případy, kdy předmětem 

                                                                                                                                                                          
nebo psychotropními látkami nebo z jiného zvlášť závažného trestného činu, nebo 

b) získá-li takovým činem značný prospěch. 

(4) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným 

v odstavci 1 nebo 2 prospěch velkého rozsahu.“ 
166

 Důvodová zpráva k zákonu č. 253/2006 Sb. 
167

 K problematičnosti pojmu „prospěch“ u trestného činu praní peněz srov. kap. 4.6.3 této práce. 
168

 Zákon č. 122/2008 Sb. 
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podílnictví je odměna získaná za trestný čin.
169

 Domnívám se však, že již za předešlého 

znění základní skutkové podstaty praní peněz podle § 252a, které hovořilo o výnosu 

získaném trestnou činností, bylo „praní“ („legalizace“) odměny za spáchání trestného 

činu trestné, jelikož získání odměny za spáchaný hlavní trestný čin lze považovat za věc 

získanou trestnou činností, aniž by se sousloví „věc získaná trestnou činností“ muselo 

vykládat neadekvátně extenzivně ve smyslu věci související s trestnou činností.
170

 

Stejný názor je vysloven i v důvodové zprávě k druhé novele § 252a, přičemž je zde 

obsaženo i odůvodnění nové výslovné (nepochybné) právní úpravy v tom smyslu, 

že trestní kodex z roku 1961 rozlišoval v § 55 (což trestní zákoník z roku 2009 rozlišuje 

také v § 70 tr. zák.) u trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (dnes pouze 

„trest propadnutí věci“) věc získanou trestným činem a věc získanou jako odměnu 

za něj. 

 Navíc byla druhou novelou odstraněna již dříve kritizovaná nepřesnost, podle 

 níž věc, která je předmětem praní, pochází z „trestné činnosti“. Nově bylo zpřesněno, 

že musí jít o věc získanou „trestných činem“. Další pozitivní změnou bylo doplnění 

konstatování, které se dříve dovozovalo výkladem „ve světle“ Štrasburské úmluvy,
171

 

že věc může být získána i trestným činem spáchaným v cizině, což bylo dle důvodové 

zprávy zavedeno v návaznosti na doporučení GRECO, OECD a MONEYVALu. 

 Zajímavou skutečností, i když v té době bez jakéhokoliv aplikačního dopadu, 

bylo vyčlenění účastenství na praní peněz ve formě umožnění (tj. materiálně pomoci 

k trestnému činu) do samostatného ustanovení (viz § 252a odst. 2). 

 Druhou novelou došlo také ke dvěma drobným změnám v oblasti trestání. 

Jednalo se zejména o modifikaci trestních sazeb za trestný čin praní peněz. 

Především byl promítnut požadavek AML rámcového rozhodnutí, takže od té doby 

                                                           
169

 Srov. Nezkusil, J. a kol. Československé trestní právo. Svazek II. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: 

Orbis, 1976, str. 245. 
170

 Takový výklad by byl nejen nepřiměřeně rozšiřující, avšak porušoval by i požadavek na určitost 

trestněprávních norem (nullum crimen sine lege certa). 
171

 Srov. kap. 2.7 této práce. 
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je možné za praní peněz podle základní skutkové podstaty uložit trest odnětí svobody 

v délce až čtyř  let. Došlo tedy ke zvýšení původní horní hranice trestní sazby ve výši 

dvou let na čtyři roky. Naopak u první kvalifikované skutkové podstaty (od 1. července 

2008 podle odstavce 3, dříve podle odstavce 2) byla snížena dolní hranice trestní sazby 

z jednoho roku na šest měsíců. Celkově však došlo jistě k zostření v oblasti trestání, 

neboť např. trestní sazba trestu odnětí svobody v rozmezí dvou až osmi let 

se podle § 252a odst. 3 se vztahovala na případ, kdy bylo praní peněz uskutečněno 

ve vztahu k věci značné hodnoty (tj. alespoň 500.000,- Kč). Dříve byla stejná trestní 

sazba v případě věcí hodnoty velkého rozsahu (tj. alespoň 5.000.000,- Kč). Dále byl 

vytvořen samostatný odstavec 5 s trestní sazbou trestu odnětí svobody od tří do deseti 

let, který se vztahoval právě na případy praní peněz (věcí) v hodnotě velkého rozsahu, 

a dále např. na praní peněz ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více 

státech.
172

 Ačkoli v té době znalo české trestní právo pouze jedinou kategorii soudně 

                                                           
172

 Ustanovení § 252a trestního kodexu z roku 1961 s účinností od 1. července 2008 do 31. prosince 2009: 

„(1) Kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu 

a) věci nebo jiné majetkové hodnoty získané trestným činem spáchaným v České republice nebo v cizině 

nebo jako odměna za něj, nebo 

b) věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla opatřena za věc nebo jinou majetkovou hodnotu uvedenou 

v písmenu a), 

s cílem vzbudit zdání, že taková věc nebo jiná majetková hodnota byla nabyta v souladu se zákonem, bude 

potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné 

majetkové hodnoty nebo zákazem činnosti. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo jinému spáchání činu uvedeného v odstavci 1 umožní. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude 

pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 

b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě větší hodnoty, nebo 

c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě pocházející 

ze zvlášť závažného trestného činu, 

b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě značné hodnoty, 

c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo 

d) zneužije-li ke spáchání takového činu svého postavení v zaměstnání nebo své funkce. 

(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více 

státech, 

b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci nebo jiné majetkové hodnotě v hodnotě velkého rozsahu, nebo 

c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.“ 
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trestného deliktu, a sice „trestný čin“,
173

 jednalo se v nejzávažnějších případech 

o tzv. zvlášť závažný trestný čin ve smyslu ustanovení § 41 odst. 2
174

 a § 62 trestního 

kodexu z roku 1961.
175

 

 Druhou změnou bylo doplnění skutkových podstat o tresty, které lze za trestný 

čin praní peněz uložit samostatně. Konkrétně šlo o trest propadnutí věci nebo jiné 

majetkové hodnoty a o peněžitý trest. 

 

3.1.2 Trestný čin praní peněz v současném trestním kodexu 

Trestný čin praní peněz je v současném trestním kodexu upraven v ustanovení § 216. 

Toto ustanovení vychází koncepčně z § 252a trestního kodexu z roku 1961 účinného 

dne 31. prosince 2009. Rozdíly oproti předešlé právní úpravě nebyly podstatné. 

Nejdůležitější změnou z hlediska vymezení praní peněz bylo, že došlo k odstranění 

zákonného „požadavku“, aby praní peněz bylo spácháno „s cílem vzbudit zdání 

legálního nabytí“. Od té doby je zřejmé, že ke vzniku trestní odpovědnosti za trestný čin 

praní peněz postačuje (prokázání) existence nepřímého (eventuálního) úmyslu. Druhou 

nejpodstatnější změnou je, že došlo ke snížení trestních sazeb u nejzávažnějších forem 

trestného činu praní peněz. Nově je praní peněz v hodnotě nejméně 5.000.000,- Kč 

trestáno trestem odnětí svobody v rozmezí tří až osmi let (místo trestu odnětí svobody 

od tří do deseti let). Za praní peněz od 500.000,- Kč a do 5.000.000,- Kč je možno uložit 

trest odnětí svobody od dvou do šesti let. Znamená to například, že trestný čin praní 

peněz není ani ve své nejtěžší variantě podle § 216 odst. 4 tr. zák. zvlášť závažným 
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 Šlo o tzv. monopartici, která byla s účinností od 1. ledna 2010 nahrazena biparticí. Rozlišují se přečiny 

a zločiny (§ 14 odst. 1 tr. zák.), přičemž jako přečiny se označují všechny nedbalostní trestné činy 

a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 

nepřevyšující pět let (srov. nepřesnou formulaci v § 14 odst. 2 tr. zák., který hovoří 

o trestní sazbě „do pěti let“). V rámci kategorie zločinů se rozlišují ještě zvlášť závažné zločiny 

(srov. § 14 odst. 3 tr. zák.). 
174

 Ustanovení § 41 odst. 2 trestního kodexu z roku 1961 znělo: „Zvlášť závažnými trestnými činy jsou 

trestné činy uvedené v § 62 a ty úmyslné trestné činy, na něž tento zákon stanoví trest odnětí svobody 

s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let.“ 
175

 Podle výslovné dikce ustanovení § 62 odst. 1 trestního kodexu z roku 1961 ve znění účinném 

od 1. července 2008 do 31. prosince 2009 byl zvlášť závažným trestným činem i trestný čin legalizace 

výnosů z trestné činnosti podle § 252a. 
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zločinem. Jinak prošel text v trestním kodexu z roku 2009 oproti předešlému trestnímu 

kodexu jen drobnými obměnami, např. případ účastenství povýšeného na pachatelství 

se z odstavce 2 dostal zpět do odstavce 1 alinea 2, což je modifikace jen legislativně-

technického charakteru. 

 Ustanovení § 216 tr. zák. prošlo za dobu své existence pouze dvěma drobnými 

novelizacemi. První z nich souvisela se změnou terminologie v oblasti soukromého 

práva, tj. v důsledku přijetí nového občanského zákoníku, druhá změna pak byla 

výsledkem snah kriminalizovat i přípravné jednání u trestného činu praní peněz 

a pravděpodobně i zvýšit „úspěšnost“ odsouzení osob. 

 První novela byla opožděnou reakcí na novou soukromoprávní terminologii 

v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku (účinný od 1. ledna 2014). 

S účinností od 1. června 2015 tak byl z ustanovení § 216 tr. zák. (stejně jako z jiných 

ustanovení trestního kodexu z roku 2009) odstraněn pojem „jiná majetková hodnota“, 

se kterým pracoval dřívější občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) účinný 

do 31. prosince 2013. Současný občanský zákoník totiž rozšířil pojem „věc“ tak, 

že zahrnuje v zásadě i ty sekundární předměty právních vztahů, které se dříve 

označovaly jako jiné majetkové hodnoty.
176

 Občanský zákoník dnes užívá pouze spojení 

„majetková hodnota“, avšak v jiném významu a jiných souvislostech.
177

 

 Druhá novela § 216 tr. zák. zavedla s účinností od 1. září 2015 do odstavce 

1 alinea 2 další formu jednání postihované jako praní peněz, 

a sice „spolčení se k takovému trestnému činu“. Spolčení představuje formu 

přípravného jednání (viz § 20 odst. 1 tr. zák.). V daném případě se spolčení 

vztahuje k § 216 odst. 1 al. 1 tr. zák., nikoli k umožnění praní peněz ve smyslu 

§ 216 odst. 1 al. 2 tr. zák. Podle mého přesvědčení se jedná o krok nesprávným směrem, 

který nejen že kriminalizuje další přípravné jednání k trestnému činu, který je svou 

závažností pouze přečinem, ale zejména rozmělňuje skutkovou podstatu trestného činu 

                                                           
176

 Více ke změně koncepce věci (sekundárních předmětů právních vztahů) viz kap. 4.5.1.1 této práce. 
177

 Srov. ustanovení § 708, § 715, § 742, § 898, § 1796, § 2217 obč. zák. 
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praní peněz, což zcela jistě nepřispěje k efektivnějšímu výkonu spravedlnosti v této 

oblasti. Vágnost a nepřesnost vymezení praní peněz ohrožují princip právní jistoty 

adresátů norem trestního práva pošlapáváním pravidla nullum crimen sine lege certa. 

Ve skutečnosti však tento trend nepovede ani k efektivnějšímu stíhání podezřelých osob 

a snadnějšímu dokazování, že byl spáchán trestný čin.
178

 Herczeg v této souvislosti 

správně hovoří o tzv. předsunutí trestní odpovědnosti,
179

 což je obecně negativní trend 

současného vývoje trestního práva hmotného.
180

 

 Jen malou útěchou budiž skutečnost, že nebyl schválen tento návrh z dílny 

Ministerstva spravedlnosti v původním znění, které směřovalo ke zcela neurčité 

skutkové podstatě trestného činu praní peněz v údajné snaze kriminalizovat přípravu 

trestného činu praní peněz. Trestný čin praní peněz neměl spočívat pouze v zastírání 

původu nebo jiném usilování o to, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění 

nelegálního původu věci. Úvod ustanovení § 216 odst. 1 al. 1 tr. zák. měl být 

podle původního návrhu formulován následovně: „Kdo vytváří podmínky k zakrytí 

původu,…“. Obdobně u trestného činu podílnictví podle § 214 tr. zák. byla příprava 

formulována v rámci nové aliney 2 v ustanovení § 214 odst. 1 tr. zák. tak, že trestný je, 

„kdo k takovému účelu úmyslně vytváří podmínky“. Tento návrh však byl tvrdě 

zkritizován, a to nejen kvůli rozšiřování trestní represe. Impulsy k navrhované změně 

byly podle důvodové zprávy hodnotící zprávy GRECO a požadavky MONEYVALu. 

Dále prý šlo o splnění požadavků Vídeňské úmluvy a Palermské úmluvy. Takové 

zdůvodnění však neodpovídá zcela textu zmíněných mezinárodních smluv a ve svém 

důsledku proto nejde o seriózní argumentaci, neboť Vídeňská i Palermská úmluva 

výslovně nepožadují, aby příprava k trestnému činu praní peněz byla trestná. Z hlediska 

stadií trestné činnosti totiž hovoří výslovně pouze o kriminalizaci pokusů o dokonání 
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 Více o spolčení k trestnému činu praní peněz viz kap. 4.5.2 této práce. 
179

 Herczeg, J. Několik poznámek k zavedení trestnosti přípravy u podílnictví a legalizace výnosů 

z trestné činnosti. In: Trestní právo č. 2/2015, str. 23 a násl. 
180

 K tomu srov. zejm. Musil, J. Přestává platit v českém trestním právu princip odpovědnosti 

za zavinění? In: Trestněprávní revue č. 11–12/2014, str. 251–255. 
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trestných činů
181

 a z hlediska přípravy, resp. jejich konkrétních forem, pak obě úmluvy 

hovoří o nutnosti postihnout pouze „spolčení a spiknutí za účelem spáchání 

činu…“[srov. čl. 3 odst. 1 písm. c) bod iv) Vídeňské úmluvy a čl. 6 odst. 1 písm. b) bod 

ii) Palermské úmluvy]. Kromě toho je důležité, že obě dvě úmluvy zakotvují povinnost 

států kriminalizovat taková jednání „s výhradou ústavních principů a základních zásad 

jejich právního systému“. Sokol při hodnocení tohoto návrhu trefně zdůvodnil, proč šlo 

de facto o obcházení obecných ustanovení (principů) zákona, neboť přípravu trestní 

zákoník dovoluje kriminalizovat pouze za určitých stanovených podmínek. S tímto 

názorem se ztotožňuji. Ačkoli beze zbytku neplatí, že by každé ustanovení v obecné 

části trestního zákoníku mělo povahu základní zásady trestního práva, nebo dokonce 

ústavní maximy, kriminalizace pouze vybraných přípravných jednání (v zásadě 

jen u těch nejzávažnějších trestných činů) je důsledkem principu ultima ratio, 

z nějž vyplývá zásada subsidiarity trestní represe. Princip ultima ratio tedy bezpochyby 

má zřetelný ústavněprávní rozměr, což ve své judikatuře akcentuje i Ústavní soud. 

Hodnocení míry a přísnosti kriminalizace je základní otázkou z pohledu trestní politiky 

každého státu, konkrétní přístup pak dokonce součástí formování demokratického 

právního státu. Vždyť jednou z prvních novel tuzemského trestního kodexu z roku 

1961 po událostech v roce 1989
182

 bylo právě omezení obecné trestnosti přípravy. 

Příprava tak s účinností od 1. července 1990 přestala být obecnou formou trestné 

činnosti a došlo tím k výrazné dekriminalizaci. Sokol v souvislosti s návrhem 

na kriminalizaci přípravy trestného činu praní peněz dále upozornil na skutečnost, 

že pro tento druh přípravy, povýšený na pachatelství, není upraven institut zániku 

trestnosti přípravy, jako je tomu obecně u přípravy k trestnému činu 

(srov. § 21 odst. 4 tr. zák.). K tomu lze dodat, že trestní zákoník neumožňuje v žádném 

případě zánik trestní odpovědnosti za trestný čin praní peněz v důsledku účinné lítosti 
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 A contrario lze tedy argumentovat, že uvedené mezinárodní úmluvy nepožadují zavedení trestnosti 

přípravy k trestnému činu praní peněz. 
182

 Novela provedená zákonem č. 175/1990 Sb. 
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(srov. § 33 tr. zák.). V této souvislosti Sokol dále vyslovuje i odůvodněné obavy 

z naprosto neadekvátně širokého využití takových ustanovení zákona. Jako příklad 

uvádí možnou kriminalizaci advokáta a dovozování jeho srozumění (tedy eventuálního 

úmyslu) v situaci, kdy v rámci poskytování právních služeb vyhotoví pro klienta kupní 

smlouvu, na základě které dojde k převodu věci a jejímu zaplacení, přičemž půjde 

o prostředky získané trestnou činností.
183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
183

 Podrobněji viz Sokol, T. Názor na novelu trestního zákoníku. 2014. Článek dostupný dne 1. května 

2016 na: http://www.uocr.cz/nazor-na-novelu-trestniho-zakoniku/. 

http://www.uocr.cz/nazor-na-novelu-trestniho-zakoniku/
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 Trestný čin praní peněz je v současné době vymezen následovně:
184

 

§ 216 

Legalizace výnosů z trestné činnosti  

(1) Kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo 

nebo znemožněno zjištění původu  

a) věci, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky 

nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, nebo  

b) věci, která byla opatřena za věc uvedenou v písmenu a), nebo  

kdo jinému spáchání takového činu umožní nebo se ke spáchání takového činu 

spolčí, 

bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci; spáchá-li však takový čin ve vztahu k věci, která 

pochází z trestného činu, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán 

tímto trestem mírnějším.  

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude 

pachatel potrestán,  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci ve větší hodnotě, nebo  

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch.  

(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude 

pachatel potrestán,  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,  

b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť závažného zločinu,  

c) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci ve značné hodnotě,  

d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo  

e) zneužije-li ke spáchání takového činu svého postavení v zaměstnání nebo své 

funkce. 

(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude 

pachatel potrestán,  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou 

působící ve více státech,  

b) spáchá-li takový čin ve vztahu k věci v hodnotě velkého rozsahu, nebo 

c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
185
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 Právní stav k 1. květnu 2016. 

aspi://module='ASPI'&link='40/2009%20Sb.%2523216'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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 Nedbalostní forma „tohoto“ trestného činu je upravena 

od 1. ledna 2010 samostatně v ustanovení § 217 tr. zák. S přijetím trestního kodexu 

z roku 2009 tedy došlo k emancipaci nedbalostní formy praní peněz od trestného činu 

podílnictví a vzniku nového trestného činu (alespoň z hlediska názvu) „legalizace 

výnosů z trestné činnosti z nedbalosti“. 

 Trestný čin praní peněz v nedbalostní formě je v současné době vymezen 

následovně:
186

 

§ 217 

Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti 

 (1) Kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci 

ve větší hodnotě, která byla získána trestným činem spáchaným na území České 

republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, bude potrestán odnětím 

svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.  

 (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost 

vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu 

podle zákona, nebo 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.  

 (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť 

závažného zločinu, nebo  

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 
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 Podrobněji ke kvalifikovaným skutkovým podstatám viz kap. 4.6 této práce. 
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 Právní stav k 1. květnu 2016. 
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3.2 Česká mimotrestní právní úprava zaměřená k potlačování praní peněz 

Proti fenoménu praní peněz brojí kromě trestněprávních norem (hmotněprávních 

i procesních) i právní normy mimotrestní. Charakter těchto právních norem je velmi 

rozmanitý. Tyto nástroje jsou totiž obsaženy nejen v právních předpisech, které jsou 

přímo určeny k potlačování praní peněz, ale také v těch předpisech, jejichž primární 

funkce jsou více méně odlišné. Všechny však mají společné to, že svou regulací 

přispívají k prevenci a represi praní peněz, a tím de facto směřují ke stejnému cíli 

jako úprava obsažená v trestněprávních předpisech (zejména v trestním zákoníku, 

trestním řádu a zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim). 

Pojednání o mimotrestní právní úpravě zaměřené k potlačování praní peněz 

má svůj zásadní význam i z pohledu trestněprávního, popř. i kriminalistického. 

Tak především porušení některých mimotrestních předpisů zpravidla znamená naplnění 

skutkové podstaty trestného činu praní peněz, a to buď v úmyslné formě podle 

§ 216 tr. zák. nebo v nedbalostní formě podle § 217 tr. zák. To platí i přes to, že žádná 

ze skutkových podstat trestného činu praní peněz není v trestním zákoníku formulována 

blanketně či odkazovacím způsobem. Z toho tedy vyplývá, že  porušení takových 

mimotrestních norem nemusí automaticky znamenat existenci trestného činu. 

Mimotrestní normy mohou mít dále význam z hlediska zásady subsidiarity trestní 

represe ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zák., neboť v určitých případech bude nutné zvažovat, 

zda je na místě uplatnění trestní odpovědnosti, nebo zda postačí uplatnění odpovědnosti 

podle jiného právního předpisu než trestního zákoníku. Konečně mimotrestní předpisy 

jsou právními předpisy ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b) topo. 

 O mimotrestních právních normách směřujících proti praní peněz lze obecně 

říci, že jsou často určitým kompromisem mezi hodnotou spočívající v ochraně svobody 

a nedotknutelnosti soukromí jednotlivců a zájmem na boji proti organizovanému 

zločinu, obdobně jako je tomu v případě problematiky nástrojů určených k boji 
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s terorismem. Jde zejména o právní předpisy z oblasti správního práva a dále z oblasti 

práva obchodního. 

Obecně lze říci, že pravidla tvořená v oblasti správního práva směřují většinou 

k objasnění původu majetku nebo příjmů (např. problematika prokazování původu 

majetku) a sledování toku peněz (kupř. otázka sledování tzv. podezřelých obchodů 

nebo tzv. elektronická evidence tržeb
187

). Důležitým aspektem, který se zákonodárce 

snaží čím dál více prosazovat, je transparentnost (ve smyslu statickém, neboť obecně 

se prolíná s problematikou objasňování původu majetku
188

). K této transparentnosti 

mohou přispívat v podstatě veškeré údaje o osobách, které se váží k určité okolnosti 

(např. údaje o skutečném vlastnictví nebo identifikace klienta provádějícího peněžní 

transakci), anebo údaje o podstatě určitých soukromoprávních vztahů (obecně 

jde např. o povinnost vyhotovovat tzv. zprávu o vztazích,
189

 kupř. mezi společnostmi 

v koncernu, jednotlivě pak např. povinnost advokátů zaznamenávat údaje o úschovách 

do tzv. elektronické knihy úschov
190

). V této souvislosti považuji za nezbytné poukázat 

na skutečnost, že mnohá pravidla stanovují povinnosti, které nejen že zvyšují 

administrativní zátěž ve veřejném i soukromém sektoru, ale v určitých případech 

dokonce vytvářejí možnosti zneužití, např. zneužití informací v rámci konkurenčního 

boje. Zde je nutné si uvědomit, že nejde jen o otázku proporcionality ve smyslu nutnosti 
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 V nedávné době byl přijat zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, s účinností od 1. prosince 2016, 

který však nemíří na prevenci před praním peněz, ale na předcházení zatajování příjmů a následnému 

zkracování daní. Hlavním motivem pro přijetí této normy je dle důvodové zprávy získávání informací 

pro lepší zabezpečení správy daní (především daní z příjmů a daně z přidané hodnoty). 
188

 V současné době se v legislativním procesu nachází návrh zákona o prokazování původu majetku, 

jehož účelem je údajně zejména snaha o odčerpání nelegálně nabytých výnosů (výnosů z trestné činnosti). 

K problematice prokazování původu majetku srov. poznámku v kap. 5.1. 
189

 Institut zprávy o vztazích se do českého práva dostal novelou obchodního zákoníku 

(zákona č. 513/1991 Sb.) účinnou od 1. ledna 2001. V současné době je problematika zprávy o vztazích 

upravena v ustanoveních § 82–88 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích – dále též „z. o. k.“). 
190

 V červnu 2012 bylo představenstvem České advokátní komory přijato usnesení, jímž podrobněji 

upravuje povinnosti advokátů při provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta 

(srov. usnesení č. 7/2004 Věstníku ve znění usnesení č. 3/2008). V souvislosti s touto změnou vytvořila 

Česká advokátní komora elektronickou knihu úschov prostředků klienta, která slouží k evidenci 

prováděných úschov. Nutno podotknout, že nejde o jedinou povinnost advokátů ve vztahu k prevenci 

praní peněz, neboť advokáti jsou tzv. povinnými osobami podle zákon o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu [viz § § 2 odst. 1 písm. g) TrVýn]. 
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vyvažování hodnot (svoboda podnikání vs. zájem na předcházení nelegálnímu 

obchodu), ale rovněž o otázku přirozených limitů opatření, které ukládají povinnosti 

zejména evidenčního charakteru soukromým osobám. 

U některých těchto opatření je nadto diskutabilní jejich deklarovaný přínos 

a vzniká tak otázka, zda náklady na zavedení těchto opatření do praxe budou vyváženy 

skutečnými přínosy v podobě zamezení případů praní špinavých peněz, popř. daňových 

úniků a jiných z pohledu státu nežádoucích jevů. 

 

3.2.1 Nejdůležitější mimotrestní právní normy proti praní peněz 

K boji proti praní špinavých peněz slouží z mimotrestních norem především normy 

z oblasti správního práva. Nejdůležitějším mimotrestním právním předpisem 

obsahujícím normy určené k potírání praní peněz je bezpochyby zákon o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Stanovuje 

povinnosti tzv. povinným subjektům (např. banky) učinit konkrétní kroky směřujícím 

k zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání 

[viz § 1 písm. b) TrVýn]. Mezi nejzásadnější pravidla uvedená v tomto zákoně patří 

povinnosti identifikace klienta (§ 7 TrVýn; k náležitostem provádění identifikace 

klienta srov. § 8 TrVýn), kontroly klienta (§ 9 TrVýn), uchovávání údajů (§ 16 TrVýn), 

oznámení podezřelého obchodu (§ 18 TrVýn) a nakládání s výsledky šetření 

(§ 32 TrVýn). Na tento zákon navazuje vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých 

požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

V souvislosti s bankovním sektorem je důležitou normou zákon č. 21/1992 Sb., 

o bankách, jehož úloha jako nástroje proti praní špinavých peněz byla akcentována 
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již v době jeho tvorby na počátku 90. let.
191

 Zákon o bankách stanoví jednak přísné 

vstupní podmínky pro udělení bankovní licence, což by mělo přispívat k tvorbě 

stabilního a etického prostředí, jednak požadavky na fungování banky, konkrétně 

na kontrolní a řídící systém banky. Fungující systém kontroly v bance a jejího řízení 

pak směřuje k realizaci konkrétních kroků zajišťujících bezpečné fungování bankovního 

systému, který bude schopen efektivně odhalovat podezřelé transakce, jež bude možné 

dále analyzovat, a následně úspěšně zjišťovat machinace s výnosy z trestné činnosti. 

Pro efektivnější získávání informací (např. ze strany orgánů činných v trestním řízení), 

které podléhají bankovnímu tajemství a mlčenlivosti podle zákona o bankách 

a podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, je v současné době 

v legislativním procesu návrh zákona o Centrální evidenci účtů (sněmovní tisk č. 718/0, 

který se nachází v 1. čtení v Poslanecké sněmovně).
192

 

Smyslem zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu je zejména sledování toku peněz, které v současné 

době v ekonomice proudí zejména bezhotovostně. Bankovní převody jsou nejčastějším 

způsobem uskutečňování peněžních transakcí.
193

 Důvodem je kromě jejich 

bezpečnosti a dalších praktických výhod
194

 také fakt, že legislativa zakazuje provádění 

hotovostních plateb v objemu nad 270.000,- Kč (viz § 4 ZoPH). 

 V současné době
195

 se v legislativním procesu nachází zásadní novela zákona 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu, která by měla transponovat požadavky nařízení o informacích o peněžních 

                                                           
191

 Srov. text důvodové zprávy, podle které banky při zachování bankovní etiky musí v rámci zákona 

přihlížet k požadavkům směřujícím k zamezení legalizace peněz z trestné činnosti. 
192

 Práce je psána ke stavu právní úpravy účinnému ke dni 1. května 2016. 
193

 Pokud jde o podíl hotovostních a bezhotovostních transakcí, tak se například uvádí, že dnes tvoří 

ve vyspělých zemích podíl hotovosti na celkové peněžní zásobě asi 10%. Ve Spojených státech 

amerických činí údajně podíl bezhotovostních operací na finančních transakcích 80 %. 

Viz údaje dostupné dne 1. května 2016 na: http://www.zvedavec.org/komentare/2015/06/6479-

bezhotovostni-demokracie-nebo-bankovni-koncentrak.htm. 
194

 Jedná se zejména o prokazatelnost takových plateb, jejích snadnou kontrolovatelnost a rychlost 

uskutečnění (a to i na velké vzdálenosti). 
195

 Práce je psána ke stavu právní úpravy účinnému ke dni 1. května 2016. 
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převodech a především 4. AML směrnice.
196

 Účinnost této novely byla předpokládána 

k 1. červenci 2016, avšak v současné době se návrh novely nachází v Poslanecké 

sněmovně teprve v 1. čtení (sněmovní tisk č. 752/0). Návrh především přináší rozšíření 

výčtu tzv. povinných osob dle § 2 TrVýn. Nově sem budou spadat s určitými výjimkami 

provozovatelé hazardních her a nad rámec pravidel podle 4. AML směrnice zejména 

osoby poskytující služby spojené s virtuální měnou, kupř. Bitcoin, Litecoin 

nebo CzechCrownCoin, včetně dalších služeb, jako např. poskytování služeb virtuální 

směnárny, elektronické peněženky nebo online obchodního portálu. Uvedená definice 

povinné osoby by se měla vztahovat i na případné další neformální převodové 

systémy.
197

 Problémem obchodování s tzv. virtuálními měnami nicméně zůstává, 

že k výkonu této činnosti postačí živnostenské oprávnění. Novelou dojde také ke snížení 

limitu tzv. prahové hodnoty, a to z 15.000,- EUR na 10.000,- EUR. Nově se navíc 

povinnosti podle TrVýn budou vztahovat nejen na případy přijetí plateb, ale na všechny 

hotovostní transakce. Povinnými osobami podle TrVýn budou totiž podnikatelé 

a právnické osoby (tj. včetně právnických osob nepodnikatelů) neuvedení 

v § 2 odst. 1 TrVýn, a to při obchodu v hotovosti v hodnotě 10.000,- EUR a vyšší, 

a právnické osoby, pokud budou oprávněny poskytovat jako službu některou z činností 

uvedených v § 2 odst. 1 TrVýn  [viz § 2 odst. 2 písm. c) a d) TrVýn ve znění 

navrhované novely]. Platbou v rámci „obchodu“ však nebude pouze jedna platba 

provedená v jeden kalendářní den, ale může jí být plateb více. Tato skutečnost vyplývá 

výslovně z textu zákona ve znění navrhované novely, podle kterého je-li platba 

rozdělena na několik samostatných plnění, je hodnotou obchodu nebo platby jejich 

součet, jestliže spolu tato plnění souvisí (srov. navrhované ustanovení 

§ 54 odst. 4 TrVýn). 

Je však je otázkou, co se rozumí jednotlivým obchodem. Zákon o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu definuje 

                                                           
196

 Ke 4. AML. směrnici srov. kap. 2.6 této práce. 
197

 K neformálním převodovým systémům ve světě srov. kap. 2.5 této práce. 
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pro své potřeby obchod jako každé jednání povinné osoby s jinou osobou, pokud takové 

jednání směřuje k nakládání s majetkem této jiné osoby nebo k poskytnutí služby této 

jiné osobě (§ 4 odst. 1 TrVýn). Tato definice obchodu je nejen nepřesná vzhledem 

k výše citovanému ustanovení § 54 odst. 4 TrVýn (každou platbu nutno z hlediska 

právního považovat za jednotlivé právní jednání), ale použití termínu „obchod“ v daném 

případě je zjevně nevhodné. Ač jej současný občanský zákoník používá, nemá v našem 

právu tradici, a  to  nejen kvůli systému státem řízené ekonomiky před rokem 1990. 

Obchodní zákoník z roku 1991 (zákon č. 513/1991 Sb.) totiž přijal v evropském 

kontextu zcela neobvyklou koncepci úpravy právních vztahů založené na pojmu 

„obchodní závazkový vztah“. Pojem obchodník byl nahrazen pojmem podnikatel. 

Tato koncepce nepředstavovala pouhou terminologickou změnu
198

 a byla novým 

soukromým právem s účinností od 1. ledna 2014 opuštěna. Je otázkou, proč český 

zákonodárce pojem obchod používá, když 4. AML směrnice hovoří v daných 

souvislostech o „transakci“. 

Ve vztahu k výkladu pojmu „obchod“ lze uvažovat o čtyřech možných 

výkladech, z nichž tři se jeví jako neadekvátní. První spočívá v tom, že půjde o všechny 

platby, které spolu určitým způsobem souvisí v rámci podnikatelského styku mezi 

dvěma (či více) subjekty). Takový výklad by byl nepřiměřeně přísný. Příliš přísná 

by byla i taková interpretace, jež by za jeden obchod považovala všechny platby, 

které se uskuteční v rámci určitého právního vztahu, neboť předmět plnění v rámci 

jednoho právního vztahu může spočívat i v opakujícím se plnění. Naopak příliš mírným 

je výklad, který by zcela ignoroval nově navrhované ustanovení § 54 odst. 4 TrVýn, 

a vzhledem k jeho logickému rozporu s § 4 odst. 1 TrVýn by ve prospěch povinných 

považoval za obchod pouze jednotlivé právní jednání. Vzhledem k tomu, že jde zejména 

o určení objemu (souhrnu) několika plateb, které spolu souvisí, jeví se jako nejvíce 

                                                           
198

 K problematice obchodů a obchodních závazkových vztahů srov. zejm. Pelikánová, I. Obchodní právo. 

Obligační právo – komparativní rozbor. 4. díl. Praha: ASPI, 2009, str. 31 a násl. 
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přiměřený takový výklad, který bude vázat určitý souhrn plateb k jednotlivé kauze 

(ekonomickému/hospodářskému důvodu) právního závazku (nikoli smlouvy).
199

 

 Asi nejvýznamnější změnou, kterou by měla navrhovaná novela přinést, 

je zvýšení transparentnosti vlastnických struktur, a to prostřednictvím informací 

o tzv. skutečném majiteli a vlastnictví k věcem. Uvedená úprava zavádí nové materiální 

(obsahové) vymezení tzv. skutečného majitele (srov. § 4 odst. 4 TrVýn ve znění 

navrhované novely a zejm. formulaci v návětě tohoto ustanovení: „Má se za to…“). 

Na tuto změnu navazuje zavedení povinnosti právnických osob, svěřenských správců 

a osob v obdobném postavení vůči jinému právnímu uspořádání povinnost vést 

informace o totožnosti svého skutečného majitele a uchovávat údaje o svém skutečném 

majiteli (viz § 29b TrVýn ve znění navrhované novely), a to formou zápisu do nově 

zřizované evidence údajů o skutečných majitelích podle navrhovaných ustanovení 

§ 118a až § 118i zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických 

a fyzických osob (dále též „ZVŘ“). Ačkoli je tato evidence upravena v zákoně 

o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, nejde o veřejný rejstřík 

(§ 118b ZVŘ ve znění navrhované novely). Návrh na zápis údajů o skutečném majiteli 

musí být učiněn bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti 

(§ 118d odst. 2 ZVŘ ve znění navrhované novely). Mezi osobami, které budou mít 

přístup k těmto údajům, jsou např. orgány činné v trestním řízení pro účely trestního 

řízení.
200

 

 Kromě dvou nejvýznamnějších změn, tj. rozšíření okruhu povinných osob 

a opatření směřujících ke zvýšení transparentnosti vlastnických struktur, lze zmínit ještě 

nové vymezení politicky exponované osoby (srov. § 4 odst. 5 TrVýn ve znění 

navrhované novely), včetně vymezení doby, po kterou je osoba 

splňující zákonné podmínky považována za politicky exponovanou osobu 
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 K pojmu kauza viz Pelikánová, I. Obchodní právo. Obligační právo – komparativní rozbor. 4. díl. 

Praha: ASPI, 2009, str. 18–19. 
200

 K otázce přístupu do evidence údajů o skutečných majitelích srov. § 118f ZVŘ ve znění navrhované 

novely. 
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(srov. § 54 odst. 8 TrVýn ve znění navrhované novely), nebo zřízení Finančního 

analytického úřadu, který nahradí Finanční analytický útvar a bude plnit funkci 

zpravodajské jednotky pro Českou republiku (srov. § 29c TrVýn ve znění navrhované 

novely). Kritiku zaslouží odlišné vymezení závislosti Finančního analytického úřadu 

na Ministerstvu financí v zákoně oproti současnému vymezení u Finančního 

analytického útvaru, neboť nově se již nebude požadovat technické oddělení od jiných 

pracovišť ministerstva (§ 31a TrVýn), což je podle mého názoru jedna z nutných 

podmínek k tomu, aby s informacemi získanými při činnosti Finančního analytického 

úřadu nepřišly do styku nepovolané osoby. 

 S výše rozebíranou problematikou transparentnosti souvisí i problematika 

tzv. svěřenských fondů, které byly do českého právního řádu zakotveny s účinností 

občanského zákoníku od 1. ledna 2014. Od počátku své existence byly označovány 

za vhodný nástroj k praní špinavých peněz a kritizována byla zejména absence 

veřejných registrů pro svěřenské fondy a jejich správce.
201

 Tento nedostatek by měl být 

napraven novelou občanského zákoníku a zákona o veřejných rejstřících právnických 

a fyzických osob (sněmovní tisk č. 642/0, který je v současné době v 1. čtení 

v Poslanecké sněmovně, ačkoli navrhovaná účinnost je od 1. července 2016).
202

 Touto 

novelou dojde ke zřízení evidence svěřenských fondů (viz § 65a až § 65g ZVŘ ve znění 

navrhované novely), přičemž samotný ZVŘ se bude nově jmenovat „zákon o veřejných 

rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů“. Ani evidence 

svěřenských fondů nebude zcela veřejná. Mění se i okamžik vzniku svěřenského fondu 

a okamžik účinnosti získání postavení obmyšleného svěřenského fondu, kdy obě 

skutečnosti budou vázány ke dni zápisu do evidence svěřenského fondu 

(viz § 1451 odst. 2 obč. zák. a § 1457 odst. 3 obč. zák.), kromě situace, kdy ke vzniku 

svěřenského fondu dojde smrtí zůstavitele (§ 1451 odst. 3 obč. zák.). 

                                                           
201

 Srov. Kocí, M. Institut svěřenského fondu v NOZ. In: Bulletin advokacie č. 1–2/2014, str. 31 a 32. 
202

 Práce je psána ke stavu právní úpravy účinnému ke dni 1. května 2016. 
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Oblast transparentnosti vlastnických vztahů je v poslední době předmětem zájmu 

zákonodárce. Všechna navrhovaná opatření svým způsobem navazují na již započatou 

snahu zákonodárce zprůhlednit vlastnickou strukturu zejm. obchodních společností, 

k níž mělo přispět zejména zrušení listinných akcií na majitele,
203

 k čemuž došlo v roce 

2014. 

Poslední právní předpis, na který je dle mého názoru nezbytné upozornit, 

je zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále též „ZPKT“), který tím, 

že upravuje mimo jiné poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu, ochranu 

kapitálového trhu a investorů (srov. jeho § 1 odst. 1), směřuje také proti praní špinavých 

peněz. Dokonce v určitých případech lze mít tento zákon za tzv. jiný právní předpis 

ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zák. (k tomu srov. zejm. jeho ustanovení o správních deliktech 

a přestupcích v § 157 až 192).
204

 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu z hlediska 

prevence praní peněz především stanovuje požadavky na poskytovatele investičních 

služeb. Obsahuje regulaci veřejného nabízení investičních služeb na kapitálovém trhu 

a přijímání investičních instrumentů k obchodování na regulovaném trhu. Upravuje 

také oblast státního dozoru na kapitálovém trhu.
205

 

                                                           
203

 Stalo se tak zákonem č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových 

společností a o změně dalších zákonů. 
204

 V praxi již nastal případ, kdy státní zástupce rozhodl dle § 171 odst. 1 tr. řádu o postoupení věci České 

národní bance, přičemž trestní stíhání v dané věci bylo zahájeno dokonce pro skutek, který měl být 

trestným činem legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 252a odst. 1 písm. a), odst. 4 písm. a) a d), 

odst. 5 trestního kodexu z roku 1961 a v souvislosti s trestním kodexem z roku 2009 byl skutek 

překvalifikován na zločin legalizace výnosů z trestné činnosti Srov. nález ÚS ze dne 30. srpna 2011, 

sp. zn. II. ÚS 655/11, publikovaný pod č. 144/2011 Sb. n. a u. ÚS. Takové posouzení se zdá být zcela 

v rozporu se zákonem a v rozporu se zásadou subsidiarity trestní represe, avšak třeba podotknout, že bez 

znalostí všech okolností případu (v tomto případě zejména odůvodnění rozhodnutí státního zástupce) to 

nelze kategoricky hodnotit. 
205

 Rozehnal, A. a kol. Obchodní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, str. 497. 
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4. Trestný čin praní peněz 

V této kapitole se postupně věnuji nejdůležitějším aspektům trestného činu praní peněz. 

Vzhledem ke změně koncepce trestného činu, kterou přinesl trestní kodex z roku 

2009 s účinností od 1. ledna 2010, je nutné se nejdříve alespoň stručně zaobírat obecně 

pojmem trestného činu. 

Posléze se věnuji názvu trestného činu praní peněz, který nevystihuje přesně 

charakter tohoto protiprávního jednání a může být v několika směrech dokonce 

zavádějící. Následuje pojednání o podstatě trestného činu praní peněz, kde se jej snažím 

charakterizovat, vymezit z obecného pohledu jeho klíčové vlastnosti a zabývám 

se hypotetickou otázkou možnosti jednočinného souběhu trestného činu praní peněz 

s hlavním trestným činem. Z úvah o povaze a charakteru trestného činu praní peněz 

vychází další část textu, jež se věnuje problematice hlavního (zdrojového) trestného 

činu a jeho prokazování, která v praxi vyvolává, jak je ostatně u tzv. navazující trestné 

činnosti obvyklé, značné obtíže.
206 

Jádrem této kapitoly je část věnující se postupně 

jednotlivým znakům trestného činu, tedy subjektu, objektivní stránce, právnímu 

objektu, včetně související problematiky materiálního předmětu, a dále subjektivní 

stránce. Na pojednání o základních znacích trestného činu praní peněz navazuje rozbor 

zvlášť přitěžujících okolností. Následují úvahy o systematickém zařazení trestného činu 

praní peněz, které je, nejen podle českého trestního kodexu, zpravidla problematické. 

V závěru kapitoly je analyzován vztah trestného činu praní peněz k jiným (obdobným) 

trestným činům. 
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 Již prameny z dob před zavedením trestného činu praní peněz poukazují ve vztahu ke stíhání trestného 

činu podílnictví, že k jeho stíhání dochází poměrně zřídka. Srov. Pešta, K. Hospodářská trestná činnost. 

Praha: Panorama, 1985, str. 126. 
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4.1 Obecně k pojmu trestného činu podle platného trestního kodexu 

Trestným činem se rozumí protiprávní čin, který trestní zákoník označuje za trestný 

a který vykazuje znaky uvedené v tomto zákoně (srov. § 13 odst. 1 tr. zák.). 

Tato částečně tautologická definice vycházející ze znění trestního kodexu z roku 

2009 vyjadřuje zejména princip nullum crimen sine lege, podle nějž jen zákon (v tomto 

případě trestní zákoník) stanoví, které jednání je trestným činem (srov. čl. 39 Listiny). 

Byla opuštěna definice trestného činu podle trestního kodexu z roku 1961, 

která obsahovala i materiální znak trestného činu ve formě tzv. společenské 

nebezpečnosti (srov. § 3 odst. 1 trestního kodexu z roku 1961). 

 Český zákonodárce tak opustil materiálně-formální definici trestného činu 

a přijal v souladu s vyspělými zahraničními trestními kodexy definici formální, 

která bývá zpravidla svázána s tzv. formálním pojetím trestného činu. Toto pojetí 

je obecně spojeno s vyšší mírou právní jistoty pro adresáty právních norem a v praxi 

pak obvykle představuje omezení možnosti uvážení orgánů činných v trestním řízení 

při posuzování viny. Předpokladem těchto pozitivních efektů formálního pojetí jsou 

však přesně a vhodně formulované skutkové podstaty jednotlivých trestných činů, jejich 

vzájemná provázanost a dobrá odlišitelnost právě na základě typovosti jednání. Trestní 

kodex z roku 2009 však obecně bohužel zpřesnění skutkových podstat jednotlivých 

trestných činů nepřinesl,
207

 a to ani u trestného činu praní peněz podle § 216 tr. zák. 

Formulaci nově vytvořeného trestného činu praní peněz v nedbalostní formě 

podle § 217 tr. zák., která vychází z předešlé formulace obsažené v ustanovení 

§ 252 odst. 2 trestního kodexu z roku 1961 účinného k 31. prosinci 2009.
208

 

 Nedá se bohužel říci, že v současném trestním právu je pojetí trestného činu 

čistě formální. Z důvodů námitek zejména ze strany praxe, která byla po desetiletí 

                                                           
207

 Pouze za kosmetické změny bez reálného praktického významu můžeme označit modifikace několika 

názvů trestných činů, kdy byl nedokonavý tvar nahrazen tvarem dokonavým (např. „podplácení“ bylo 

nahrazeno „podplacením“, „přijímání úplatku“ bylo nahrazeno „přijetím úplatku“). 
208

 K problematice vymezení jednání v rámci objektivní stránky trestného činu praní peněz 

srov. kap. 4.5.2 této práce. K vývoji skutkové podstaty trestného činu praní peněz viz kap. 3.1 této práce. 
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zvyklá na formálně-materiální či materiálně-formální pojetí trestného činu 

(s tzv. „společenskou nebezpečností“, která byla přímo znakem trestného činu),
209

 byla 

do zákona mimo definici trestného činu vtělena zásada subsidiarity trestní represe, podle 

níž trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat 

jen v případech společensky škodlivých (závažných), ve kterých nepostačuje uplatnění 

odpovědnosti podle jiného právního předpisu (§ 12 odst. 2 tr. zák.). Formální definice 

trestného činu je tak „změkčena“ určitým materiálním korektivem
210

 a o čistě 

formálním pojetí trestného činu, které bych považoval za teoreticky čistější řešení, 

tak nelze hovořit. 

Uvedený materiální (hmotněprávní) korektiv částečně reprezentuje pojem 

„společenské škodlivosti“, který v podstatě nahradil dosavadní pojem „společenská 

nebezpečnost“. U pojmu společenské škodlivosti nejsou v trestním kodexu z roku 2009, 

na rozdíl od pojmu společenské nebezpečnosti podle trestního kodexu z roku 

1961 (srov. jeho § 3 odst. 4), stanovena žádná (alespoň demonstrativní) kritéria 

pro určování její míry. Důvodová zpráva sice odkazuje na kritéria uvedená v ustanovení 

§ 39 odst. 2 tr. zák.,
211

 ale to jsou kritéria určená primárně pro oblast trestání a nikoli 

pro posuzování viny.
212

 Slovo „škodlivost“ navíc navozuje dojem, že trestněprávní 

porucha musí nutně spočívat ve způsobení škody. Ačkoliv otázka koncepce trestného 

činu v novém trestním zákoníku byla dlouhá léta diskutována, byla nakonec přijata 

koncepce, která nestojí důsledně na pevných teoretických základech, což je předmětem 
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 K tehdejší koncepci srov. např. Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 

3. vydání. Praha: Linde, 2008, str. 104–105. 
210

 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, 

str. 133 a 135. K pojmu trestného činu podle současného trestního zákoníku srov. již Jelínek, J. K pojmu 

trestného činu v novém trestním zákoníku. In: Jelínek, J. (ed.) O novém trestním zákoníku. Sborník 

z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny. Praha: Leges, 2009, str. 22–28. 
211

 Podle ustanovení § 39 odst. 2 tr. zák. platí: „Povaha a závažnost trestného činu jsou určovány zejména 

významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, 

okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, 

záměrem nebo cílem.“ 
212

 Z kritérií uvedených v ustanovení § 39 odst. 2 tr. zák. je pro určování závažnosti trestného činu 

nevhodným např. osoba pachatele, ačkoliv i toto kritérium obsahovalo zmiňované ustanovení 

§ 3 odst. 4 trestního kodexu z roku 1961, a to pro stanovení stupně nebezpečnosti činu. 
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kritiky. Tomu, že praxe se bude se současným pojetím trestného činu těžce vypořádávat, 

svědčí již některá rozhodnutí Nejvyššího soudu.
213

 Problémem uplatnění zásady 

subsidiarity trestní represe je v případě méně závažné trestné činnosti absence výslovně 

stanovené možnosti aplikace této zásady z důvodů určitých relevantních okolností 

ve vztahu k závažnosti trestného činu. 

Dalším problémem je navíc skutečnost, že zásada subsidiarity trestní represe, 

jak je formulována v trestním kodexu z roku 2009, vyžaduje k reálné aplikaci existenci 

mimotrestních norem, které budou provázané s normami trestními. V případě trestných 

činů proti majetku podle hlavy V zvláštní části trestního zákoníku sice určitá 

provázanost existuje, a to zejména se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

(přestupkový zákon – dále též „přest. zák.“), to však není případ trestného činu praní 

peněz, neboť přestupkový zákon na jednání spočívající v praní peněz nepamatuje. 

Z provedeného rozboru mimotrestních norem je zřejmé, že v české právní úpravě 

sice existuje množství právních norem brojících proti praní peněz, avšak absentují 

mimotrestní normy obecného charakteru v této oblasti, právě např. v přestupkovém 

zákoně, který se vztahuje obecně na všechny fyzické osoby,
214

 a nikoli pouze na osoby, 

které se nacházejí v určitém postavení ve spojení s určitou specifickou činností 

(např. dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu nebo dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu), 

nebo jen provádějí platby (srov. zákon o omezení plateb v hotovosti).
215

 

                                                           
213

 Nejvyšší soud např. v mediálně známém případu tzv. tykadlového řidiče (rozhodnutí ze dne 15. srpna 

2012, sp. zn. 6 Tz 50/2012-I.-54) chybným způsobem vyložil smysl zásady subsidiarity trestní represe, 

když vycházel z nesprávné představy, že pohnutku k činu není možné u trestných činů, u nichž pohnutka 

není znakem skutkové podstaty (případ trestného činu poškození cizí věci podle § 228 tr. zák.), zohlednit 

ve smyslu použití ustanovení § 12 odst. 2 trestního zákoníku. K tomuto případu srov. Jelínek, J. a kol. 

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, str. 136–137, a dále 

např. opačné stanovisko ohledně aplikace zásady subsidiarity trestní represe, avšak již bez ohledu 

na odůvodnění Nejvyššího soudu viz Jiříček, P., Marek, T. Řešení bagatelních deliktů. Praha: Leges, 

2014, str. 42–44. 
214 

V ustanovení § 6 přest. zák. se pak uvádí: „Za porušení povinnosti uložené právnické osobě odpovídá 

podle tohoto zákona ten, kdo za právnickou osobu jednal nebo měl jednat, a jde-li o jednání na příkaz, 

ten kdo dal k jednání příkaz.“ 
215

 K české mimotrestní úpravě srov. kap. 3.2.1 této práce. 
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Částečně by se praní peněz dalo podle přestupkového zákona v určitých 

případech podřadit pod jednání, které charakterizuje podílnictví,
216

 nebo teoreticky 

pod jednání spočívající v neoprávněném užívání cizí věci
217

 či přisvojení si cizí věci 

bez přivolení oprávněné osoby.
218

 Posledně uvedené příklady však pouze v případě, 

že by hlavním deliktem, ze které pochází předmět praní (předmět jednání trestného činu 

praní peněz), byla způsobena škoda na majetku určité osoby (poškozeného), tj. cizí věc 

by byla získána např. krádeží, zpronevěrou nebo podvodem. 

Uvedené nedostatky související se zásadou subsidiarity trestní represe nelze 

napravit bez novelizace trestněprávních a správněprávních předpisů. Z obecnějších 

změn především navrhuji nahrazení termínu společenská škodlivost výstižnějším 

pojmem závažnost
219

 se stanovením konkrétních kritérií pro určení závažnosti. 

Zlepšením v této otázce by jistě bylo řešení, které zvolil v novém trestním kodexu 

z roku 2005 slovenský zákonodárce. Ustanovení § 10 odst. 2 slovenského trestního 

kodexu uvádí, že o přečin nejde v případě, pokud je závažnost činu nepatrná. 

V případě trestní odpovědnosti mladistvých pak slovenský trestní kodex uvádí, 

že aby se jednalo o přečin, musí být závažnost činu větší než malá (srov. § 95 odst. 2). 

Kritérii pro určení závažnosti protiprávního činu z hlediska slovenského trestního 

kodexu jsou způsob vykonání činu, jeho následky, okolnosti, za nichž byl čin vykonán, 

míra zavinění a pohnutka pachatele. Vzhledem k době přijetí slovenského trestního 

kodexu je škoda, že se český zákonodárce neinspiroval slovenskou koncepcí 

„závažnosti trestného činu“ při tvorbě nového trestního kodexu, který byl přijat v roce 

2009. 

                                                           
216

 Srov. ustanovení § 50 odst. 2 písm. c) přest. zák., podle kterého se přestupku dopustí ten, kdo úmyslně 

ukryje nebo na sebe nebo na jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, 

nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno. 
217

 Srov. ustanovení § 50 odst. 2 písm. a) přest. zák., podle kterého se přestupku dopustí ten, kdo úmyslně 

neoprávněně užívá cizí majetek. 
218

 Srov. ustanovení § 50 odst. 2 písm. a) přest. zák., podle kterého se přestupku dopustí ten, 

kdo si úmyslně přisvojí cizí věc bez přivolení oprávněné osoby. 
219

 Pojem závažnosti z české literatury doporučuje např. Jelínek. Viz Jelínek, J. Pojem trestného činu 

a kategorizace trestných činů. In: Bulletin advokacie č. 10/2009, str. 38. 
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Neexistence výslovně a určitě stanovené spodní hranice trestnosti u méně 

závažných trestných činů v českém trestním kodexu považuji za velký nedostatek 

současné české právní úpravy. De lege ferenda by tedy podle mého názoru bylo vhodné 

stanovit spodní hranici trestnosti u méně závažných trestných činů s tím, že budou 

demonstrativně uvedena určitá kritéria k určení závažnosti,
220

 jež bude možné použít 

samozřejmě i při posuzování závažnosti konkrétních případů praní peněz. Taková 

úprava by např. umožnila citlivě posoudit hraniční případy, zda se jedná či nejedná 

o trestný čin praní peněz. Může jít např. o „praní“ výnosů nepatrných hodnot 

pocházejících z případů, u nichž je otázkou, jestli jde o tzv. recidivní krádeže 

podle § 205 odst. 2 tr. zák.
221

 

Specificky ve vztahu k praní peněz by bylo vhodné vytvořit v přestupkovém 

zákoně skutkovou podstatu přestupku, který bude vymezen jako protiprávní jednání 

spočívající v praní „peněz“ (výnosů) pocházejících z přestupku. Hranice mezi 

přestupkem a trestným činem by pak v zásadě plynula ze skutečnosti, zda věci pocházejí 

z přestupku nebo z trestného činu. V českém trestním kodexu, stejně jako je tomu 

zpravidla i v kodexech zahraničních, není stanovena spodní hranice trestnosti praní 

peněz s ohledem na určitý minimální objem „peněz“, které jsou předmětem tohoto 

jednání. Taková úprava byla dříve např. ve slovenském trestním kodexu, 

v němž nejdříve od 1. ledna 1994 bylo trestné praní peněz alespoň značné hodnoty 

(v té době šlo o stonásobek minimální mzdy, která byla v té době 2.450,- Sk), od 1. září 

1999 došlo k rozšíření trestní odpovědnosti i za praní peněz nikoli malé hodnoty 
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 Pelc, V. Úplatkářské trestné činy a základní zásady trestního práva. In Schelle, K., Tauchen, J. (Eds.) 

Korupce – včera a dnes. Ostrava: KEY Publishing, 2013, str. 116–117. 
221

 Podle skutkové podstaty trestného činu krádeže dle § 205 odst. 2 tr. zák. bude trestně odpovědný ten, 

kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen 

nebo potrestán. V praxi jsem zaznamenal případ odsouzení takového „recidivisty“ pro tento trestný čin, 

a to za krádež věci v hodnotě 100,- Kč, což jednak ukazuje na problematičnost současné právní úpravy 

a svědčí o neschopnosti soudce v daném případě aplikovat zásadu subsidiarity trestní represe 

jako interpretační zásadu. 
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(v té době šlo o šestnáctinásobek minimální mzdy, která byla v té době 4.000,- Sk).
222

 

V případě českého trestního zákoníku je jediným kritériem určujícím hranici 

mezi praním peněz, které je trestný činem podle § 216 tr. zák. a praním peněz, 

které není trestným činem a lze jej tedy posoudit jako určitý správní delikt, je okolnost, 

zda nelegální výnosy pocházejí z trestného činu či nikoli. 

 Vzhledem k nutné komplexní reformě správní trestání, které v současné chvíli 

představuje jednu z nejroztříštěnějších oblastí právního řádu, navrhuji také zavedení 

obecných správních deliktů právnických osob, mezi nimiž by byl i delikt postihující 

jednání, která spočívají v praní peněz.
223

 

 V současné době jsou v legislativním procesu zákony, které by podstatným 

způsobem měly reformovat oblast správního trestání. Počítá se s tím, že by tato reforma 

měla nabýt účinnosti 1. července 2017. Ačkoli je úprava daleko obsáhlejší a podrobnější 

než úprava současná (zejména co se týče úpravy obecných institutů, jako např. okolností 

vylučujících protiprávnost, kde text do značné míry kopíruje současný trestní kodex), 

a skutkovými podstatami jednotlivých přestupků budou moci být postihovány 

v některých případech kromě fyzických osob i právnické osoby (a dále podnikající 

fyzické osoby). Bohužel ani zde vláda nepředložila návrh, který by více propracovával 

současnou oblast přestupků v oblasti ochrany majetku a obecnou subsidiární normu 

postihující praní peněz návrh neobsahuje. Navíc za přestupky proti majetku 

                                                           
222

 Ivor, J. Pranie špinavých peňazí. In: Ivor, J., Klimek, L., Záhora, J. Trestné právo Európskej únie 

a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky. 1. vydání. Žilina: EUROKÓDEX, 2013, str. 256; 

nebo Ivor, J. Pranie špinavých peňazí v európskom a národnom kontexte. In: Jelínek, J., Ivor, J. a kol. 

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České a Slovenské republiky. Praha: Leges, 2015, 

str. 165. 
223

 Zdůrazňuji, co nepřímo vyplývá z mé kritiky současného pojetí trestného činu, že předkládané návrhy 

de lege ferenda reagují zejména na nedostatky právní úpravy směřující proti praní peněz a zároveň jde 

o návrhy, které jsou uskutečnitelné v rámci existujícího trestního kodexu. Ideálním řešením by však podle 

mého názoru bylo přijetí zcela nového přepracovaného trestního kodexu, který by tolik nenavazoval 

na trestní kodex z roku 1961. 
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podle § 8 návrhu zákona o některých přestupcích budou odpovídat pouze fyzické osoby 

(srov. § 8 tohoto návrhu).
224

 

 

4.2 Název trestného činu praní peněz 

Jak jsem uvedl hned v úvodu této práce, kloním se k používání pojmu „praní peněz“ 

namísto v českém a slovenském prostředí rozšířenému spojení „legalizace výnosů 

z trestné činnosti“. Spojení legalizace výnosů z trestné činnosti sice na první dojem 

působí sofistikovaně, avšak ve své podstatě je velmi nepřesné a zavádějící. V českém 

právním prostředí (v rámci správního práva) je totiž legalizací tradičně označováno 

„ověřování pravosti podpisu na listině“.
225

 Z pohledu obecné češtiny legalizace 

navozuje dojem legálnosti, jehož synonymem je dnes již archaicky znějící pojem 

„právnosti“. Dokonavý tvar tohoto slovesa – zlegalizovat – pak může znamenat, že něco 

se stane legálním, tedy v souladu s právem. Výnosy získané trestnou činností však 

v žádném případě nelze stricto sensu legalizovat (či zlegalizovat), neboli konvalidovat 

jejich protiprávní nabytí a učinit jej souladné se zákonem. Hovořit proto o legalizaci 

nelegálních výnosů představuje v jistém smyslu contradictio in se. 

 Úmyslem zákonodárce bylo patrně vyhnout se výrazu, který podle některých 

působí nespisovně, až vulgárně. Česká odborná literatura však běžně spojení „praní 

špinavých peněz“ užívala a nadále užívá. Daleko výstižnější jsou 

proto podle mne označení, která pro toto trestněprávní jednání používají zahraniční 

právní řády. Kromě mnou prosazovaného pojmu „praní peněz“ se hovoří ještě 

o „recyklování“ nebo „bělení“. Italská právní úprava označuje praní peněz 

jako recyklování (it. riciclaggio), v Německu, Rakousku a Švýcarsku se hovoří o praní 
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 Základem jsou dva vládní návrhy zákona, jednak zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

(sněmovní tisk č. 555/0, který se k 1. květnu 2016 nachází ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně), 

jenž neobsahuje žádné konkrétní skutkové podstaty přestupků, a jednak zákona o některých přestupcích 

(sněmovní tisk č. 554/0, který se k 1. květnu 2016 nachází ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně), 

jenž obsahuje speciální skutkové podstaty, které prakticky přejímá ze současného přestupkového zákona. 
225

 Srov. např. Hendrych, D. Správní právo. Obecná část. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 289. 
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peněz (něm. Geldwäsche, v úpravě rakouské a švýcarské Geldwäscherei), francouzská, 

portugalská a španělská úprava užívá termínu „bělení“ (fr. blanchiment, 

port. branqueamento, šp. blanqueo). Pro pojem praní peněz hovoří i etymologický 

původ pojmenování tohoto fenoménu (srov. angl. money laundering). Nevhodný pojem 

legalizace používá z evropských států ještě např. Slovensko,
226

 kde se někteří tohoto 

pojmu zastávají právě z důvodů domnělé vulgarity spojení „praní peněz“.
227

 

 Další nepřesností, kterou obsahuje název tohoto trestného činu v české právní 

úpravě, je použití spojení „trestná činnost“ na místo „trestný čin“, což by bylo 

správnější vzhledem k tomu, že k trestnosti praní peněz postačí pouze existence jednoho 

hlavního trestného činu, ze kterého nelegální výnosy pocházejí. 

 Ačkoli platí, že rubrica non est lex a název trestného činu nemá jakýkoli 

normativní význam,
228

 měl by název tohoto trestného činu co nejvíce odpovídat jeho 

významu. Navrhuji proto změnu označení trestného činu podle § 216 tr. zák. na trestný 

čin „Praní peněz“ a trestného činu podle § 217 tr. zák. na trestný čin „Praní peněz 

z nedbalosti“. 

Termín praní peněz přitom plně odpovídá evropskému diskursu. Přestože oba 

dva pojmy („praní peněz“ a „legalizace“) jsou zjevně užívány v přeneseném smyslu 

(metaforicky), tak základní rozdíl je v tom, že termín „praní“ nemá, na rozdíl 

                                                           
226

 Srov. rubriku „Legalizácia príjmu z trestnej činnosti“ u ustanovení § 233 a 234 slovenského trestního 

kodexu. 
227

 Viz Čentéš, J., Tuchscher, M. Mimotrestná úprava ochrany před legalizáciou prijmov z trestnej 

činnosti a financováním terorizmu – 1. část. In: Justičná revue č. 2/2009, str. 251–253; nebo Svrček, M. 

Legislatívne a inštitucionálne aspekty boja proti trestnej činnosti súvisiacej s legalizáciou príjmov 

z trestnej činnosti. In: Jelínek, J. (ed.) Organizovaný zločin (trestněprávní, trestněprocesní 

a kriminologické aspekty). Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické 

dny, květen 2014, trestní sekce. Praha: Leges, 2014, str. 94. Jiní slovenští autoři, např. Ivor, však správně 

užívají spojení „praní (špinavých) peněz”, viz Ivor, J. Pranie špinavých peňazí. In: Ivor, J., Klimek, L., 

Záhora, J. Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky. 1. vydání. 

Žilina: EUROKÓDEX, 2013, str. 239–260; nebo Ivor, J. Pranie špinavých peňazí v európskom 

a národnom kontexte. In: Jelínek, J., Ivor, J. a kol. Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád 

České republiky a Slovenské republiky. Praha: Leges, 2015, str. 151–171. 
228

 To platí jistě obecně. Ve výjimečných případech, a to zejm. tehdy, když nadpis vyjadřuje 

např. zařazení určité právní normy v rámci konkrétního institutu nebo v rámci skupiny obdobných norem, 

může nadpis v zákoně mít význam z hlediska výkladu systematického. 
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od termínu „legalizace“, v právu jiný specifický ustálený význam. Závěr o tom, 

že by praní peněz bylo výrazem vulgárním, tak nepovažuji za přesvědčivý. 

Jedinou „nepřesnost“, kterou v sobě pojmy „praní peněz“ nebo „recyklace 

(špinavých) peněz“ obsahují, je skutečnost, že předmětem praní mohou být samozřejmě 

i jakékoli jiné věci, nejen peníze. Ke slovu „praní“ jsou však „peníze“ vhodnějším 

doplňkem než např. „výnosy“ nebo „věci“, které v dnešní době představují z hlediska 

čistě juristického výraz nejpřesnější a nejvíce odpovídající současnému znění trestního 

a občanského zákoníku. Pojem „peníze“ však tolik nepřesný ve skutečnosti není, jelikož 

peníze jsou tzv. všeobecným ekvivalentem, čili všeobecně přijímaným prostředkem 

směny (platidlem). 

 

4.3 Charakteristika trestného činu praní peněz 

Obecná charakteristika trestného činu praní peněz, její kvalita a výstižnost je důležitá 

nejen z pohledu teoretického, ale má zásadní vliv na interpretaci a následnou správnou 

aplikaci ustanovení o trestném činu praní peněz. Specifičnost činnosti záležející v praní 

peněz zásadním způsobem ovlivňuje například otázky týkající se mnohosti (souběhu) 

trestných činů. Jde zejména o vztah trestného činu praní peněz s hlavním trestným 

činem. S tím souvisí i problematika trestného činu praní peněz ve vztahu k institutu 

účastenství. Charakteristika trestného činu praní peněz je důležitá i pro určení jeho 

poměru k obdobným trestným činům (zejm. trestným činům podílnictví a nadržování) 

nebo fenoménům souvisejícím (např. oblast organizované kriminality). 

Trestný čin praní peněz, jak jsem již uvedl výše, řadím do rámce tzv. související 

trestné činnosti. Tento fakt zásadním způsobem ovlivňuje řešení základních otázek 

promítajících se v konečném důsledku do správné právní kvalifikace jednání 

představujícího praní peněz. Související trestnou činnost jako kategorii přitom 
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charakterizuji následovně, přičemž vycházím z jedné z definic trestné součinnosti
229

: 

Související trestná činnost je typickou formou trestného jednání vyznačujícího se jedním 

společným nebo hlavním trestným činem a s ním souvisejícím činem vedlejším, 

tj. ve svém důsledku zpravidla existencí více trestně odpovědných osob, vzájemnou 

nebo alespoň jednostrannou propojeností subjektivních a objektivních stránek jednání 

takových osob. Praní peněz je vzhledem k hlavnímu trestnému činu, ze kterého 

nelegální výnosy pocházejí, souvisejícím činem vedlejším. Charakter a způsob jednání 

jsou do značné míry určeny povahou věci získané trestným činem, neboť praní peněz 

směřuje právě k této věci (jako předmětu jednání tohoto trestného činu),
230

 

jejíž „identitu“ se snaží změnit, např. tím, že tuto věc skutečně pozmění, nebo tím, 

že zkreslí informace o jejím původu. Povaha této věci je evidentně zcela zásadní. 

Avšak určující je zpravidla i hlavní trestný čin jako takový, neboť způsob praní 

peněz (tj. jednání jako součást objektivní stránky trestného činu) mohou mít vliv i další 

okolnosti, např. způsob provedení hlavního trestného činu, který může určovat, jakým 

způsobem bude nutné postupovat při praní peněz. 

 V rámci kategorie související trestné činnosti pak trestný čin praní peněz 

společně s trestnými činy podílnictví podle § 214 a 215 tr. zák. a nadržování 

podle § 366 tr. zák. spadá pod tzv. navazující či následnou trestnou činnost. Praním 

peněz se osobám zúčastněným na hlavním trestném činu pomáhá uniknout trestnímu 

stíhání nebo trestu a dochází k zužitkování výnosů z tohoto trestného činu 

(někdy se v této souvislosti hovoří o tzv. kořistění). Může mít i povahu činnosti, kterou 

pachatel kořistí z trestné činnosti předešlé.
231

 Různorodost jednání spočívajících v praní 

peněz (různorodá povaha praní peněz) má vliv na problematiku ukládání trestů, 

kde se zejména přihlíží k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu 

(srov. § 39 odst. 1 tr. zák.). 

                                                           
229

 Nejvýstižnější je přitom definice obsažená In: Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 347. 
230 

K předmětu jednání trestného činu praní peněz srov. kap. 4.5.1.1 této práce. 
231

 K právním objektům trestného činu praní peněz viz kap. 4.5.1 této práce. 
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 Z výše uvedeného vyplývá, že nejvíce trestný čin praní peněz (konkrétně jeho 

povahu) obecně charakterizují dvě vlastnosti, které navrhuji označit jako posterioritu 

a ontologickou návaznost. Obě dvě vlastnosti vyplývají z poměru trestného činu praní 

peněz k hlavnímu trestnému činu, který produkuje věc, jež je následně předmětem 

praní. 

Posterioritu (čili tzv. následnost) lze odvodit již ze zařazení trestného činu praní 

peněz do kategorie následné (následující) trestné činnosti. Posteriorita vyplývá i z výše 

podané charakteristiky praní peněz v rámci definice tzv. související trestné činnosti. 

Tato vlastnost praní peněz se projevuje v daném pořadí možnosti naplnění skutkových 

podstat hlavního trestného činu a následně trestného činu praní peněz. 

Uvedená posteriorita je rovněž charakteristická pro trestný čin podílnictví 

podle § 214 tr. zák. a trestný čin nadržování podle § 366 tr. zák. Vzhledem k podobnosti 

trestného činu praní peněz podle § 216 tr. zák. s uvedenými trestnými činy, 

které v našem právním řádu existují historicky, je překvapivé, že u praní peněz není 

posteriorita respektována. Nejde jen o otázku postihu tzv. samopraní,
232

 

ale také o otázku přípustnosti jednočinného souběhu hlavního trestného činu s trestným 

činem praní peněz. Ačkoli i v italské a německé literatuře se vyskytují názory, 

podle nichž v určitých výjimečných případech není takový jednočinný souběh 

vyloučen,
233

 lze tyto případy označit jako zcela výjimečné, potvrzující pravidlo 

o povaze trestného činu praní peněz jako trestného činu z povahy věci navazujícího 

na trestný čin hlavní.
234

 

                                                           
232

 K odpovědnosti za tzv. samopraní srov. kap. 4.5.4 této práce. 
233

 Z italské literatury viz Faiella, S. Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale. Milano: Giuffrè, 

2009; z německé literatury viz Schröder, Ch., Bergmann, M. Warum die Selbstgeldwäsche straffei 

bleiben muss./Why self-money laundering must remain exempt from punishment. Berlin: BWV, 2013. 
234

 Lze si představit např. situaci, kdy pachatel trestného činu podvodu prostřednictvím jiné osoby založí 

ještě před dokonáním tohoto trestného činu bankovní účet, na který jsou mu zaslány podvodně vylákané 

peníze a z tohoto účtu jsou tyto prostředky dále zasílány, čímž již dochází k zastírání jejich původu. 

Přípravné jednání k zastírání původu (založení bankovního účtu) je přitom zároveň součástí podvodného 

jednání hlavního pachatele. Pokud tato jiná osoba, jejímž prostřednictvím hlavní pachatel založil 

bankovní účet, na který byly zaslány podvodně vylákané peníze, jednala úmyslně (např. v úmyslu 

nepřímém), bude účastníkem na trestném činu podvodu podle § 24 odst: 1 písm. c) a § 209 tr. zák. 
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Osobně se domnívám, že jednočinný souběh je vyloučen zcela, a to právě 

s ohledem na povahu trestného činu praní peněz podle § 216 tr. zák. (úmyslná forma 

praní peněz). Nutno podotknout, že uvedená otázka je poměrně složitá. Podle mého 

názoru však lze vycházet z původu věci, která je předmětem jednání trestného činu 

praní peněz. Praním peněz je podle § 216 odst. 1 tr. zák. zastírán původ věci získané 

trestným činem, nebo jako odměna za něj, nebo věci, která byla opatřena za takovou 

věc. Původ věci je zde tedy zcela totožný jako v případě podílnictví.
235

 U trestného činu 

podílnictví judikatura zcela správně dovozuje, že jestliže hlavní trestný čin ještě není 

dokonán (zde jde bezesporu o trestný čin jiné osoby) a zůstalo např. pouze u pokusu 

o něj, pak činnost osoby směřující k získání této věci nelze podkládat za trestný čin 

podílnictví, ale je možné jej (za splnění dalších podmínek) posuzovat 

např. jako účastenství na trestném činu jiné osoby.
236

 Ke spáchání trestného činu 

podílnictví podle § 214 tr. zák. tedy může dojít jen tehdy, je-li trestný čin, jímž byla věc 

odňata vlastníku (tj. hlavní trestný čin), dokonán.
237

 Uvedené závěry dle mého 

přesvědčení platí i pro trestný čin praní peněz. 

Vzhledem k tomu, že účastenství na trestném činu jiné osoby (ve formě pomoci) 

je možné jen do okamžiku ukončení jednání, je zřejmé, že nelze (per analogiam) 

připustit, aby osoba jedním skutkem (jedním typovým jednáním) naplnila zároveň 

skutkovou podstatu trestného činu hlavního a trestného činu navazujícího 

                                                                                                                                                                          
Pokud by však takováto osoba jednala z nedbalosti, bude odpovědná za trestný čin legalizace výnosů 

z trestné činnosti z nedbalosti podle § 217 tr. zák., ačkoli jednání hlavního pachatele bude kvalifikováno 

„pouze“ jako trestný čin podvodu podle § 209 tr. zák. 
235

 Rozdíl, který by se mohl teoreticky dovozovat z toho, že u trestného činu podílnictví je výslovná 

formulace, že musí jít o trestný čin „spáchaný jinou osobou“ v daném kontextu nemá význam, neboť 

posuzujeme teoretickou situaci jednoho skutku naplňujícího skutkové podstaty dvou různých trestných 

činů, trestného činu hlavního a trestného činu praní peněz. 
236

 Srov. usnesení NS ze dne 31. května 2007, sp. zn. 8 Tdo 607/2007, publikované pod č. 36/2008 

Sb. rozh. tr. Srov. i část právní věty z usnesení NS ze dne 4. února 2009, sp. zn. 8 Tdo 46/2009, 

publikované pod č. 1/2010 Sb. rozh. tr., ve kterém se uvádí: „Pokud by jednání, jímž dochází k převodu 

dispoziční moci na podílníka, bylo samo trestným činem proti majetku, nejde o podílnictví, ale o příslušný 

jiný trestný čin.“ 
237

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 19. dubna 1966, sp. zn. 3 Tz 33/66, publikovaný 

pod č. 36/1966 Sb. rozh. tr., nebo ještě dřívější rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 

19. prosince 1952, sp. zn. 4 Tk 248/52, publikované pod č. 49/1953 Sb. rozh. tr., podle kterého 

podílnictví předpokládá, že věc byla získána dokonaným trestným činem spáchaným jinou osobou s tím, 

že účast při vlastní trestné činnosti jiného je buď pomocí, nebo spolupachatelstvím. 
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(např. trestného činu praní peněz). Tento samozřejmý závěr plyne i ze skutečnosti, 

že podílnictví a praní peněz jsou svou povahou obdobné a mají obdobné postavení 

v rámci kategorie tzv. související trestné činnosti. Proto pokud např. dojde k přislíbení 

podílnictví nebo vyprání výnosů z budoucího trestného činu ještě před spácháním 

trestného činu hlavního, jde zcela bezpochyby o pomoc k hlavnímu trestnému činu 

ve smyslu § 24 odst. 1 písm. c) tr. zák. (slibem přispět k trestnému činu). 

Jelikož účastenství ve formě pomoci k trestnému činu je teoreticky možné maximálně 

do okamžiku ukončení jednání, jímž je páchán hlavní trestný čin,
238

 je právě tento 

moment ukončení jednání v zásadě dělícím kritériem, zda bude dané jednání 

účastenstvím (ve formě pomoci) na hlavním trestném činu, nebo spácháním trestného 

činu navazujícího, který patří do rámce tzv. související trestné činnosti. Platí tedy, 

že pomoci je možné se dopustit až do okamžiku dokončení jednání, poté již nikoli.
239

 

Pomoc poskytnutá po dokonání činu, avšak před jeho ukončením, se nazývá 

tzv. sukcesivní pomocí.
240

 

Česká praxe se však potýká se závažnými problémy při právní kvalifikaci 

i v situacích, kdy by subsumpce jednání pod právní normu neměla činit větší obtíže. 

Jsou známy případy, v nichž dochází k absolutnímu popření aspektu posteriority 

trestného činu praní peněz, neboť jednání, která zjevně nemohou být v jednočinném 

souběhu, jsou takto posuzována, což je ve frapantním rozporu s obecně přijímanou 

definicí skutku rozpracovanou u nás nejvíce v díle profesora Růžka.
241

 Jako příklad lze 

uvést kauzu, kterou posuzoval i Nejvyšší soud,
242

 v níž šlo mimo jiné o jednání 

                                                           
238 

Tento závěr vyplývá ze skutečnosti, že podle současného trestního kodexu není pochyb, že za dobu 

spáchání trestného činu se považuje doba, kdy pachatel nebo účastník konal nebo v případě opomenutí 

byl povinen konat, a nikoliv okamžik, kdy nastane následek (k tomu viz § 2 odst. 4 tr. zák.). 
239

 Z judikatury k tomu srov. rozhodnutí Krajského soudu v Bratislavě ze dne 20. ledna 1967, 

sp. zn. 4 To 5/67, publikované pod č. 51/1967 Sb. rozh. tr., a zejména stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR 

ze dne 11. února 1979, sp. zn. Tpjf 33/79, publikované pod č. 1/1980 Sb. rozh. tr.  
240

 Na rozdíl od návodu nemusí hlavní pachatel o činnosti pomocníka vědět. 
241

 Viz Růžek, A. Právní moc a vykonatelnost v trestních věcech. Praha: Československá akademie věd, 

1958, a Růžek, A. Obžalovací zásada v československém socialistickém trestním řízení. Praha: 

Československá akademie věd, 1964. 
242

 Viz usnesení ze dne 27. února 2013, sp. zn. 7 Tdo 108/2013. 
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spočívající v odcizení automobilů a jejich následném předělání nebo rozebrání. 

Toto jednání bylo posouzeno jako jednočinný souběh trestného činu krádeže 

podle § 247 trestního kodexu z roku 1961 (dnes § 205 tr. zák.) a trestného činu praní 

peněz podle § 252a trestního kodexu z roku 1961 (dnes § 216 tr. zák.). Bez ohledu 

na otázku možnosti či nemožnosti trestní odpovědnosti jedné osoby zároveň za trestný 

čin hlavní a trestný čin praní peněz, je zřejmé, že posouzení dvou samostatných jednání, 

která na sebe zřetelně (a  někdy i se zřejmým časovým odstupem) navazují a způsobují 

samostatné následky, jako jednoho skutku, který naplňuje skutkové podstaty dvou 

různých trestných činů (jednočinný souběh nestejnorodý), je vzhledem k výše 

uvedenému očividným excesem. Veškeré úvahy obsažené v uvedeném rozhodnutí 

Nejvyššího soudu týkající se nemožnosti aplikace okolností vylučujících jednočinný 

souběh jsou proto bezcenné. Nutno podotknout, že aplikace tzv. faktické konzumpce 

a poměru subsidiarity jako důvodů vylučujících podle teorie jednočinný souběh mezi 

oběma trestnými činy, se domáhala obhajoba. 

K tzv. posterioritě trestného činu praní peněz je tedy možno uzavřít, že ex natura 

je vyloučeno, aby jedním skutkem došlo k naplnění znaků skutkové podstaty hlavního 

trestného činu a zároveň trestného činu praní peněz. Jednočinný souběh je tedy 

vyloučen. Hlavní trestný čin předcházející trestnému činu praní peněz tedy musí být 

dokonán, nestačí, pokud dospěl pouze do stadia přípravy (i když je třeba v daném 

případě trestná) či do stadia pokusu.
243

 

Druhou vlastností typickou pro trestný čin praní peněz je tzv. ontologická 

návaznost na hlavní trestný čin. Lze hovořit i o akcesorní povaze trestného činu praní 

peněz na trestném činu hlavním. Nejde však o akcesoritu shodnou s tzv. akcesoritou 

účastenství, jak ji popisuje nauka, která rozlišuje akcesoritu účastenství ve smyslu 

                                                           
243

 U trestného činu podílnictví dle § 214 tr. zák. a u trestného činu praní peněz dle § 216 se hlavním 

trestným činem rozumí pouze dokonaný trestný čin (k pojmu trestný čin srov. i § 111 tr. zák.). 
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kvalitativním a ve smyslu kvantitativním.
244

 Obdobná ontologická návaznost však 

u účastenství vzhledem k hlavnímu trestnému činu existuje taktéž.
245

  

Akcesorní povaha však nezávisí primárně na závažnosti kriminálního jednání, 

na kterou mohou mít vliv i jiné okolnosti než okolnosti typické pro daný trestný čin, 

ale vyplývá ze vztahu mezi hlavním a navazujícím trestným činem, jehož předpokladem 

je právě trestný čin hlavní. Tato existenční závislost je však hlubší, neboť hlavní trestný 

čin nepředstavuje pouze conditio sine qua non trestného činu navazujícího, ale naprosto 

zásadním způsobem určuje možný obsah jednání spočívajícího v praní peněz. 

Lze proto hovořit přímo o jakési „ontologické návaznosti“, která je v případě trestného 

činu praní peněz dokonce silnější než u jiných navazujících trestných činů, zejména 

u trestného činu nadržování, který je možné v jeho nejzávažnější formě postihnout 

až čtyřmi lety odnětí svobody, což platí i pro případy nadržování pachatelům těch 

nejzávažnějších trestných činů, za něž připadá v úvahu i udělení výjimečného trestu. 

Stejně jako u trestných činů podílnictví a nadržování, lze i v případě trestného činu 

praní peněz hovořit o aktivitě, která se uskuteční post crimen patratum, 

tedy po spáchání hlavního trestného činu. Z důvodu akcesorní povahy praní peněz 

se toto jednání označuje jako tzv. jednání post factum.
246

 

Existují autoři, kteří zpochybňují akcesorní povahu praní peněz konstatováním, 

že praní peněz může být – a v konkrétních případech tomu údajně často bývá – 

společensky závažnější, než trestný čin hlavní. Toto konstatování však nebývá žádným 

                                                           
244

 K tzv. kvalitativní a kvantitativní akcesoritě účastenství srov. Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. 

Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, str. 330 a násl. 
245

 V českém právu je tato přirozenost narušena chybnou koncepcí účastenství, které přes svou 

nepochybnou akcesorickou povahu obsahuje institut organizátorství, u něhož se všeobecně uznává, 

že je závažnější formou trestné činnosti než samotné pachatelství či spolupachatelství. Dochází tedy 

k nesmyslnému paradoxu, že trestnost závažnějšího jednání (účastenství ve formě organizátorství) 

je odvislá od trestnosti jednání méně závažného (pachatelství). 
246

 Viz např. Giunta, S., Bernasconi, C. Riciclaggio e obblighi dei professionisti. Milano: Giuffrè Editore, 

S.p.A., 2011, str. 105–107. Obecně k problematice jednání post-factum v trestním právu srov. Vassali, G. 

Antefatto non punibile, postfatto non punibile. In Enc. dir., II., Milano, 1958, str. 513. Takto pojímala 

jednání spočívající v praní peněz i italská soudní praxe. Srov. Cappa, E., Cerqua, D. L. Il riciclaggio del 

denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto. Milano: Giuffrè Editore, S.p.A., 2012, str. 53. 
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způsobem konkretizováno.
247

 Podle mého názoru nelze říci, že by jednání spočívající 

v praní peněz mohlo být v zásadě (ceteris paribus) závažnější než jednání naplňující 

skutkovou podstatu hlavního trestného činu, neboť jeho závažnost je určována právě 

rozsahem a charakterem nelegálních výnosů pramenících z trestného činu hlavního. 

Tomu odpovídá i konstrukce trestání v českém trestním zákoníku, která je shodná 

u trestného činu podílnictví (§ 214 tr. zák.), trestného činu legalizace výnosů z trestné 

činnosti (§ 216 tr. zák.) a trestného činu nadržování (§ 366 tr. zák.). Všechny tyto 

trestné činy obsahují tzv. redukční pravidlo, podle kterého pokud věc, jež je předmětem 

podílnictví nebo praní peněz, pochází z trestného činu, za který trestní zákoník stanoví 

trest mírnější, bude pachatel podílnictví nebo praní peněz potrestán tímto trestem 

mírnějším (srov. § 214 odst. 1 a § 216 odst. 1 tr. zák.), resp. u trestného činu 

nadržování, pokud pachatel nadržování pomáhá pachateli trestného činu, za který trestní 

zákoník stanoví trest mírnější, bude i pachatel nadržování potrestán tímto trestem 

mírnějším. 

 Co se týká typové závažnosti trestného činu praní peněz, ta je obecně určena 

obecně výší trestní sazby trestu odnětí svobody. Podstatným nedostatkem 

zde je skutečnost, že český trestní kodex nediferencuje mezi trestným činem podílnictví 

a trestným činem praní peněz, neboť trestní sazby jsou v obou případech zcela shodné 

(srov. § 214 a § 216 tr. zák.). Nutno uvést, že taková situace je obvyklá i v zahraničí, 

někde (např. ve Švýcarsku) je dokonce ještě povážlivější, když za podílnictví 

jsou stanoveny vyšší tresty než za praní peněz.
248

 Závažnost konkrétního trestného 

činu praní peněz bude v rámci stanovených skutkových podstat (základních podle 

 § 216 odst. 1 tr. zák. a kvalifikovaných podle § 216 odst. 2, 3 a 4 tr. zák.) pak podle 

mého názoru záležet především na konkrétních následcích, způsobu provedení činu, 

míře zavinění a záměru pachatele. 
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 Razzante, R.: Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative. Milano: Giuffrè, 

2011, str. 92. 
248

 K tomu podobněji v kap. 5.1.1 této práce. 
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 Konkrétní následky trestného činu praní peněz mohou být velmi různorodé, 

neboť trestný čin praní peněz je typickým trestným činem s několika právními objekty, 

které navíc mohou i nemusí být zasaženy současně a ve stejné míře. Rovněž zcela 

zásadní pro závažnost konkrétního praní peněz je způsob provedení činu, neboť praní 

peněz bývá typicky označováno za velmi sofistikovanou trestnou činnost. 

Ve skutečnosti praní peněz může spočívat jak ve složitých operacích s finančními 

instrumenty, odborném zkreslování účetnictví a používání kybernetických nástrojů 

(např. softwaru napadajícího bankovní systémy), tak v poměrně primitivních jednáních, 

kterými mohou být např. výměna poznávací značky auta.
249

 Tomu odpovídají i velké 

rozdíly v nebezpečnosti pachatelů trestného činu praní peněz.
250

 

 

4.4 Trestný čin hlavní a jeho prokazování 

Předpokladem existence trestného činu praní peněz je existence věci, která pochází 

z (hlavního) trestného činu, který tak představuje conditio sine qua non. Podmínkou 

uplatnění trestní odpovědnosti za praní peněz tak musí bezpochyby být prokázání 

kriminálního původu věci čili de facto prokázání hlavního trestného činu. Otázkou 

zde je, nakolik musí být tyto skutečnosti prokázány, tedy zda důkazní standard 

ve vztahu k hlavnímu trestnému činu je v řízení o trestném činu praní peněz stejný, 

jako by byl v případě prokazování hlavního trestného činu v řízení o něm samotném. 

Zdůrazňuji, že rozebíraný problém nelze ztotožňovat s otázkou vědomosti pachatele 

trestného činu praní peněz o kriminálním původu věci, která se zjišťuje v souvislosti 

s posuzováním naplnění subjektivní stránky trestného činu praní peněz.
251

 V této části 

textu se zabývám otázkou prokázání hlavního trestného činu ze strany orgánů činných 

v trestním řízení. 

                                                           
249 

Ke způsobům praní špinavých peněz srov. kap. 2.5 této práce. 
250

 K různosti pachatelů praní peněz viz kap. 2.3 této práce. 
251

 K subjektivní stránce a jejímu prokazování srov. kap. 4.5.3 této práce. 
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 Ačkoliv otázka existence hlavního trestného činu, tedy prokázání skutečnosti, 

že věc, která je hmotným předmětem trestného činu praní peněz, pochází z trestného 

činu, se v řízení o trestném činu praní peněz posuzuje jako předběžná otázka 

podle § 9 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád – dále 

též „tr. řád“),
252

 požaduje česká doktrína, aby byla prokázána existence konkrétního 

určitého hlavního trestného činu.
253

 Tento přísný požadavek je ovšem tradičně 

dovozován i u trestného činu podílnictví, kde doktrína rovněž požaduje prokázání 

konkrétního hlavního (zdrojového) trestného činu, např. krádeže. Nestačí pouhé 

bezpečné zjištění skutečnosti, že věc byla získána trestným činem, ale musí být také 

patrno, jakým trestným činem se tak stalo.
254

 Uvedený požadavek však naráží 

na faktické problémy, které mají nejen závažné praktické dopady, ale nelze je ignorovat 

ani z hlediska teoretického. Podle mého názoru tento rigorózní přístup není zcela 

odůvodněný, navíc v určitých případech vede skutečně k nemožnosti uplatnění trestní 

odpovědnosti za trestný čin praní peněz. 

 Ze zákona nevyplývá požadavek prokázání konkrétního trestného činu, 

neboť trestní zákoník nehovoří o „věci získané konkrétním trestným činem“ 

(per argumentum e silentio legis), ani neuvádí konkrétní výčet trestných činů, 

jež mohou být tzv. hlavním trestným činem. Pokud není třeba dopadnout (nebo jen znát) 

konkrétního pachatele hlavního trestného činu, není třeba vždy ve všech případech lpět 

na nepochybném prokázání konkrétního trestného činu včetně přesné právní kvalifikace. 

                                                           
252

 Stejně je tomu i v případě trestného činu podílnictví – srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 

2. listopadu 1970, sp. zn. 4 Tz 5/68, publikované pod č. 15/1971 Sb. rozh. tr. V uvedeném rozhodnutí 

se Navíc platí, že jde o otázku viny, takže soud tuto předběžnou otázku posoudí samostatně, i když bylo 

v jiném řízení o vině hlavního pachatele již pravomocně rozhodnuto. K trestnému činu praní peněz viz 

Púry, F. Poznámky k právní úpravě opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. In: Trestněprávní 

revue č. 3/2004, str. 77. 
253

 Budka, I., Dvořák, V., Zimmel, V. Zisk produkovaný organizovaným zločinem, jeho legalizace 

a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. In: Kriminalistika č. 4/2000, str. 279. 
254

 Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 16. prosince 1976, sp. zn. 6 To 39/76, publikovaného 

pod č. 7/1978 Sb. rozh. tr., platí: „Skutečnost, že věc byla získána trestným činem, musí být v řízení 

o trestném činu podílnictví bezpečně zjištěna a z odůvodnění rozsudku musí být také patrno, jakým 

trestným činem se tak stalo.“ 
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V této otázce je podle mého názoru možné inspirovat se italskou 

interpretací normativního textu zákona, který je, pokud jde o vztah mezi hlavním 

trestným činem a trestným činem praní peněz v italském trestním kodexu vyjádřen 

obdobně (v čl. 648 bis italského trestního kodexu se užívá spojení „…výnosy 

pocházející z úmyslného trestného činu…“). Judikatura zde dospěla k závěrům, že není 

třeba vždy ve všech případech prokázat hlavní trestný čin se všemi jeho podrobnostmi. 

Nejnižší možný standard pak představuje situace, kdy je spolehlivě prokázána existence 

kriminálního původu věci, byť za pomocí jen nepřímých důkazů.
255

 To ovšem podle 

mého názoru nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti prokazovat konkrétní 

trestný čin v případech, kdy je jeho prokázání možné. V případech, kdy to objektivně 

možné není, je nezbytné tuto objektivní nemožnost zdůvodnit a uvést okolnosti svědčící 

jednoznačnému závěru o kriminálním původu věci. Orgány činné v trestním řízení 

by se měly vždy pokusit o stanovení možného okruhu konkrétních trestných činů. 

Někdy bude možný okruh trestných činů, z nichž jeden představuje trestný čin hlavní, 

stanovit s ohledem na povahu předmětu jednání trestného činu praní peněz (např. cenné 

papíry nebo automobily) nebo s ohledem na povahu zjištěných produktů předcházející 

trestné činnosti (např. falešné bankovky). V praxi již nastaly např. situace, kde nebylo 

zřejmé, zda věc pochází z trestného činu krádeže (§ 205 tr. zák.) nebo z trestného činu 

zpronevěry (§ 206 tr. zák.), a to z důvodu nemožnosti určení pachatele hlavního 

trestného činu.
256

 V takovém případě není jistě v rozporu s trestním zákoníkem 

a trestním řádem, když v odůvodnění odsuzujícího rozsudku soud uvede, že nelegální 

výnosy v daném případě pocházejí z trestného činu krádeže nebo z trestného činu 

zpronevěry. Skutečnost, zda šlo o krádež nebo zpronevěru, totiž nebude možné určit 

např. tehdy, když nebude zřejmé, jestli pachatelem hlavního trestného činu byl 

zaměstnanec (či jiná osoba, jíž byly věci svěřeny ve smyslu § 206 tr. zák.) či nikoli. 

                                                           
255

 Podrobně k italské judikatuře k prokazování hlavního trestného činu viz Masini, T. Riciclaggio 

e traffico illecito di veicoli. Milano: Giuffrè, 2009, str. 18–21. 
256

 K tomu srov. již rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 15. února 1919, sp. zn. Kr I 2/18, 

publikované pod č. 9/1919 Sb. rozh. tr. 
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Ve vztahu k předešlému trestnému činu se z hlediska subjektivní stránky vlastně 

pozitivně prokazuje „pouze“ mala fide (špatná víra) pachatele praní peněz, 

kterou je třeba jednoznačně prokázat. Její existence vychází z vědomosti o kriminálním 

původu věci. Tato vědomost může být samozřejmě, jako ostatní okolnosti, spolehlivě 

vyvozena z nepřímých okolností, což je u prokazování subjektivní stránky trestného 

činu obvyklé. 

 V předešlé kapitole bylo ukázáno, že obdobně jako v případě účastenství 

na trestném činu existuje „ontologická návaznost“ trestného činu praní peněz 

na hlavním trestném činu. Otázkou tedy je, proč ve vztahu k dokazování takového 

hlavního trestného činu neuplatňovat stejný důkazní standard u trestného činu praní 

peněz jako u účastenství na trestném činu. Podle mého názoru je totiž zřejmé, že rozsah 

skutečností, které mohou být v určitých případech dokázány u trestného činu praní 

peněz ve vztahu k hlavnímu trestnému činu, je nižší než v případě účastenství 

na trestném činu ve vztahu k hlavnímu trestnému činu. 

Ospravedlnění takového přístupu a vysvětlení jeho správnosti lze nalézt v u nás 

nepříliš známé unitární (monistické) teorii účastenství, která se v tomto kontextu užívá 

v jiném významu než v našem prostředí známější unitární teorie, jež spočívá na jediném 

pojmu pachatele, který v sobě zahrnuje jak pachatele přímého (hlavního), tak účastníky 

na trestném činu, tj. pomocníka a návodce (tento model existuje z evropských států 

např. v Dánsku, Itálii a Rakousku). Antolisei, když uvádí problematiku účastenství 

na trestném činu a snaží se vystihnout její podstatu, poukazuje na to, že podle tradiční 

koncepce trestný čin, i když je realizován více subjekty, pořád zůstává jeden 

a je nedělitelný. Účastenství na trestném činu je proto nutno chápat jako jednotu 

trestného činu s pluralitou pachatelů/účastníků.
257
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 Antolisei, F. Manuale di diritto penale. Parte generale. Sedicesima edizione aggiornata e integrata 

da L. Conti. Milano: Giuffré Editore, 2003, str. 550. Podstata této teorie byla některými autory 

zpochybňována s argumentem, že mnohosti aktivních subjektů (pachatelů, účastníků apod.) a mnohosti 

jejich jednání koresponduje mnohost trestných činů. Italští autoři zastávající toto pojetí doplňovali tento 

svůj argument slovní hříčkou, kterou umožňuje pouze italský jazyk. Účastenství se podle platného 
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Platí tedy, že zatímco v případě účastenství na trestném činu existuje pouze jeden 

trestný čin, v případě trestného činu praní peněz jde u dvou různých pachatelů 

o dva různé trestné činy, trestný čin hlavní a trestný čin praní peněz. Pojmově 

je tedy v případě účastenství správné hovořit o ontologické návaznosti pouze u jednání, 

nikoli však u trestného činu, jako je tomu u praní peněz. 

 Legitimita nižšího důkazního standardu ve vztahu k hlavnímu trestnému činu 

vyplývá také z již probírané posteriority a má i své praktické opodstatnění. Dokazovat 

konkrétní trestný čin a konkrétního pachatele v době, kdy od spáchání hlavního 

trestného činu uplynula dlouhá doba, je obtížné. Navíc může nastat situace, že důkazní 

prostředky se vztahují primárně (či výlučně) k praní peněz.
258

 

 Vzhledem k hlavnímu trestnému činu se budu zabývat ještě dvěma otázkami, 

a sice otázkou trestnosti praní peněz v případě, kdy byla věc získána nějakým z druhů 

činu jinak trestného (např. krádež spáchaná osobou mladší 15 let), a otázkou trestní 

odpovědnosti za trestný čin praní peněz v případě, kdy dojde k promlčení trestní 

odpovědnosti za trestný čin hlavní. 

                                                                                                                                                                          
italského trestního zákoníku označuje jako souběh (mnohost) osob na trestném činu (concorso di persone 

nel reato). Podle nich by se spíše mělo hovořit o trestném činu souběžném (reato di concorso) – 

z nejstarších autorů viz např. Massari, E. Il momento esecutivo del reato: contributo alla teoria dell'atto 

punibile. Pisa: Mariotti, 1923, str. 198 a násl. Tato pluralitní teorie, jak bývá někdy jako protiklad unitární 

teorie označována, však není přesvědčivá, neboť při účastenství na trestném činu (nebo analogicky 

i v případě spolupachatelství) se jednání jednotlivých aktivních subjektů „sbíhají“, mají zpravidla určitý 

společný cíl, následek a projevují se v jednotné operaci. Podle mého názoru vyplývá závěr o unitárnosti 

(jednotnosti) trestného činu jako takového již z jazykových vyjádření prakticky všech evropských 

právních úprav, které i v souvislosti s účastenstvím hovoří vždy o jednom jediném trestném činu. 

Ani skutečnost, že trestný čin je jen jeden, však podle Antoliseiho nevylučuje, aby právní řád koncipoval 

trestný čin, který má ve skutečnosti unitární povahu, jiným způsobem, resp. rozlišoval různé druhy 

aktivních subjektů (pachatelů, spolupachatelů, účastníků), a to z důvodu precizního rozlišení jejich 

charakteru a povahy jejich jednání. Diferenciovaný (pluralitní, dualistický) systém, který pracuje 

s restriktivním pojmem pachatele a odlišuje od přímého pachatele účastníka na trestném činu, tak není 

v rozporu s unitární (monistickou) teorií trestného činu v právě uvedeném smyslu. 
258 

Nižší důkazní standard je základním důvodem, proč nesouhlasím s návrhem omezit trestnost praní 

peněz pouze na případy, kdy praní peněz následuje pouze po vybraných, více závažných trestných činech, 

poněvadž v podstatě jakýkoli výběr v úvahu přicházejících hlavních trestných činů by znemožňoval 

účinně používat pravidla ohledně dokazování existence hlavního trestného činu. Jako předběžná otázka 

se totiž posoudí to, zda materiální předmět zastíracího jednání pochází z trestného činu. Pokud ano, 

lze hovořit o praní peněz. V případě, že by se praní peněz omezovalo pouze na vybrané trestné činy, 

muselo by se minimálně prokázat, že byl spáchán některý z těchto taxativně uvedených trestných činů, 

ačkoli by zřejmě nebylo potřeba prokázat konkrétní z těchto trestných činů. Proces dokazování by to však 

zcela jistě ztížilo. Pochybnost, že  by „špinavé“ peníze mohly pocházet z jiného, než taxativně uvedeného 

trestného činu, by měla vždy za následek zproštění obviněného z trestného činu praní peněz. 
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 Řešení první otázky je de lege lata poměrně jednoduché. Vzhledem k tomu, 

že existence trestného činu (nikoli činu jinak trestného) představuje conditio sine qua 

non trestného činu praní peněz, nelze v případech, kdy věc pochází z činu jinak 

trestného, uvažovat o trestném činu praní peněz. Ačkoli půjde o případy výjimečné, 

domnívám se, že de lege ferenda by mělo dojít ke změně, neboť závažnost takového 

praní peněz (stejně tak to platí u podílnictví) je v zásadě stejně závažná jako v případě, 

že jde o věc získanou trestným činem. Kromě stejné závažnosti je argumentem 

také skutečnost, že ne všechny takové případy praní peněz by se daly podřadit 

pod trestný čin zatajení věci dle § 219 tr. zák., jako je tomu u trestného činu 

podílnictví,
259

 neboť u zastírání nelegálního původu nebo u jednání, které ztěžuje 

zjištění nelegálního původu věci, nemusí nutně dojít k přisvojení si cizí věci. Inspiraci 

lze nalézt např. v italském trestním kodexu, který u trestného činu praní peněz 

podle čl. 648 bis výslovně uvádí, že uvedené ustanovení se užije i v případech, 

v nichž pachatel trestného činu, ze kterého věci pocházejí, není příčetný či stíhatelný. 

 Druhá otázka týkající se promlčení hlavního trestného činu již tak jednoznačná 

není. V soudním rozhodnutí publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 

Nejvyššího soudu, které se týkalo skutkově odlišného případu trestného činu 

podílnictví, se totiž uvádí obecný závěr, že při posuzování trestnosti činu hlavního 

pachatele z hlediska naplnění znaků trestného činu podílnictví se vychází ze zákona 

účinného v době rozhodování.
260

 Z toho by se mohlo dovozovat, že pokud dojde 

k promlčení hlavního trestného činu, zaniká i trestní odpovědnost za trestný čin 

podílnictví nebo za trestný čin praní peněz. Promlčení je sice podle převažujícího 

názoru důvodem zániku trestní odpovědnosti za trestný čin (důvodem zániku trestnosti 

                                                           
259

 V rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. května 1997, sp. zn. 4 To 206/97, publikovaném 

pod č. 9/1999 Sb. rozh. tr. se uvádí: „Jestliže obviněný převezme od osoby mladší patnácti let cizí 

věc nikoli nepatrné hodnoty, kterou si tato osoba přisvojila jednáním jinak trestným, 

např. podle § 247 odst. 1 tr. zák. o trestném činu krádeže, a je si přitom těchto okolností vědom, 

nedopouští se trestného činu podílnictví podle § 251 tr. zák., neboť nejde o věc, která byla získána 

trestným činem spáchaným jinou osobou, ale trestného činu zatajení věci podle § 254 odst. 1 tr. zák.“ 
260

 Srov. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. května 1995, sp. zn. 7 To 372/95, 

publikované pod č. 4/1997 Sb. rozh. tr. 
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jednání) a po promlčení tedy již nelze nadále hovořit o trestném činu, domnívám se, 

že takový výklad nemá oporu v zákoně. Trestní zákoník totiž požaduje, aby věc 

pocházela z trestného činu, a to podle mého názoru v době jednání, které spočívá 

v podílnictví nebo v praní peněz. Závěr o zániku trestní odpovědnosti za navazující 

trestný čin nelze navíc dovodit ani z jeho akcesorické povahy ve vztahu k hlavnímu 

trestnému činu, navíc popírá znak posteriority a svébytnou povahu takového činu.
261

 

                                                           
261

 Více k tzv. posterioritě a ontologické návaznosti (akcesorické povaze) trestného činu praní peněz 

v kap. 4.3 této práce. 
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4.5 Základní prvky trestného činu praní peněz 

Tato část textu pojednává postupně o základních prvcích (znacích) trestného činu 

praní peněz, a to v logickém pořadí: právní objekty, objektivní stránka, subjektivní 

stránka a subjekt (pachatel). Takové pořadí výkladu jednotlivých znaků trestného činu 

je obvyklé nejen v České republice,
262

 ale např. i v Itálii, kde se uplatňuje i v případě 

analýzy trestného činu praní peněz.
263

 

 Právní objekty trestného činu praní peněz z výše uvedených znaků nejvíce 

vypovídají o podstatě tohoto trestného činu, zejména jeho důsledcích, složitosti 

a závažnosti. Pojednání o podstatě chráněných hodnot může mít v konkrétních 

případech i silný interpretační význam. Vzhledem k blízké souvislosti témat je v rámci 

kapitoly rozebírající právní objekty řešen i předmět jednání trestného činu praní peněz 

(zpravidla v doktríně označovaný jako tzv. předmět útoku), jak je to ostatně v českých 

učebnicových zpracováních obvyklé. Objektivní stránka trestného činu pak obsahuje 

zejména analýzu jednotlivých typických jednání, v nichž spočívá praní peněz. Jednání 

patrně nejvíc charakterizuje skutkovou podstatu trestného činu. Následně se věnuji 

problematice subjektivní stránky, přičemž platí, že zavinění (jako její nejdůležitější 

znak) by mělo zahrnovat zejména příčinný vztah mezi jednáním a následkem, přičemž 

subjektivní složka jednání spočívá právě v jeho volní povaze. Nakonec analyzuji 

problematiku subjektu. Ačkoli se v případě trestného činu praní peněz hovoří 

o tzv. obecném subjektu, je problematika týkající se pachatele tohoto trestného činu 

jednou z nejspornějších a zároveň nejsložitějších. 

 Soustředím se zejména na trestný čin praní peněz podle § 216 tr. zák., 

ale v nezbytném rozsahu pojednávám i o trestném činu praní peněz v jeho nedbalostní 

formě, a to tam, kde je to podle mého názoru s ohledem na specifičnosti 

                                                           
262

 Srov. systematické zpracování základních učebnic a komentářů. 
263

 Srov. např. Razzante, R. Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative. Milano: 

Giuffrè, 2011. 
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tohoto trestného činu nezbytné. Základní rozdíl trestného činu podle § 216 tr. zák. 

a podle § 217 tr. zák. je přirozeně ve formě zavinění, takže trestnému činu praní peněz 

v nedbalostní formě se věnuji v části textu o subjektivní stránce trestného činu, 

přičemž hovořím o tzv. nepravém praní peněz. Specificky na nedbalostní praní peněz 

pak poukazuji při analýze tzv. nepřímého praní peněz v rámci pojednání o objektivní 

stránce trestného činu. 

 

4.5.1 Právní objekty
264

 trestného činu praní peněz 

Určení právního objektu trestného činu je obecně poměrně komplikované, 

a to z několika důvodů. Jde zejména o abstraktní povahu samotného pojmu právního 

objektu a skutečnost, že není v normativním textu zpravidla výslovně vyjádřen, 

což je i případ trestného činu praní peněz. Posledním důvodem je možná pluralita 

právních objektů některých trestných činů. Již z nadpisu této kapitoly je zřejmé, 

že trestný čin praní peněz je typickým trestným činem s několika právními objekty, 

tj. týká se širšího spektra hodnot (právních statků) chráněných trestním právem. 

Složitost této problematiky zvyšuje fakt, že narušení jednotlivých objektů může 

být v konkrétních případech velmi rozdílné. Důsledky praní peněz totiž mohou být 

velmi různé. Prvním určujícím faktorem je především hlavní trestný čin, 

od jehož povahy a závažnosti lze primárně určit, jaké důsledky lze od praní peněz 

očekávat. Druhým rozhodujícím faktorem, který s prvním neodmyslitelně souvisí, 

je povaha a hodnota věci získané hlavním trestným činem. Přestože mezi základní 

charakteristické vlastnosti trestného činu praní peněz patří posteriorita 

a tzv. ontologická návaznost (akcesorická povaha) vzhledem k hlavnímu trestnému 

činu, je praní peněz typickým jednání, které za splnění dalších podmínek představuje 

zcela svébytný trestný čin. 

                                                           
264

 Jak jsem již uvedl v pzn. pod čarou č. 1, celá práce se drží označení „právní objekt trestného činu“, 

který vyjadřuje současnou naukou označovaný „objekt trestného činu“ či jinými slovy „předmět 

ochrany“. 
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Těsně po zavedení skutkových podstat trestného činu praní peněz do trestních 

kodexů se stejně jako v zahraničí i u nás prosadila koncepce, kterou zde nazývám 

jako majetkoprávní, neboť za hlavní objekt trestného činu praní peněz označuje zájem 

společnosti na ochraně majetku. I v současné době je toto majetkoprávní pojetí 

některými autory bez bližšího zdůvodnění prosazováno.
265

 Důvodem takového 

vymezení objektu je bezpochyby zařazení trestného činu praní peněz za trestný čin 

podílnictví mezi trestné činy proti majetku.
266

 Původně, a tak tomu bylo i podle českého 

práva, bylo praní peněz postihováno v rámci skutkové podstaty trestného činu 

podílnictví. Současná blízkost trestného činu podílnictví a trestného činu praní peněz 

spočívá především v podobnosti jazykového vyjádření skutkových podstat ve zvláštní 

části trestního zákoníku. Předmětem jednání obou trestných činů je věc pocházející 

z trestného činu. Z těchto důvodů bývá skutková podstata trestného činu podílnictví 

označována ve vztahu ke skutkové podstatě trestného činu praní jako tzv. mateřská 

skutková podstata. Jako mateřská skutková podstata však některými autory bývá 

označována i skutková podstata trestného činu nadržování.
267

 

Citovaný názor, který považuje za hlavní objekt trestného činu praní peněz 

zájem na ochraně cizího majetku, pravděpodobně vychází z modelové situace, 

kdy dojde např. ke krádeži nebo loupeži, a takto nelegálně získaná věc je následně 

„vyprána“. Dochází zde však k záměně základních pojmů, neboť cizí majetek je v tomto 

případě především předmětem jednání.
268

 Podle mého názoru i za situace, kdy nelegální 

výnosy pocházejí z určitého majetkového trestného činu (např. krádeže), je poměrně 

                                                           
265

 Srov. např. Šámal, P., Rizman, S., Púry, F. Trestní zákon. Komentář. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2006, str. 1513, nebo nověji Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. II. díl. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání.  

Praha: C. H. Beck, 2012, str. 2154, či Krupička, J. In: Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 712. 
266

 Srov. § 214, 215, 216 a 217 českého trestního zákoníku nebo čl. 648 a 648 bis italského trestního 

zákoníku.  
267

 Razzante, R. Il riciclaggio come fenomeno transnazionale: normative e confronto. Milano: Giuffrè, 

2014, str. 56. 
268

 Srov. Sotolář, A., Púry, F., Šámal, P., Kalina, K., Kudrle, S. a kol. Trestná činnost spojená 

se zneužíváním drog a formy jejího řešení. Svazek první. Příručky Ministerstva spravedlnosti České 

republiky. Institut vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky. 2002, str. 111–114. 
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problematické v případě právního objektu praní peněz hovořit o zájmu na ochraně 

cizího majetku, neboť tento zájem byl narušen již hlavním trestným činem. Někteří 

zahraniční autoři proto striktně konstatují, že podruhé stejný zájem narušit nelze.
269

 

Tomuto výkladu odpovídá i skutečnost, že v případě praní peněz nehovoříme stejně 

jako v případě podílnictví o vzniku škody. Na straně pachatele těchto trestných činů 

totiž vzniká bezdůvodné obohacení.
270

 

Takové striktní pojetí je sice logicky zcela konzistentní, avšak ve svém důsledku 

je trochu zjednodušující, neboť v případě, že předmětem jednání hlavního trestného 

činu je cizí majetek, nelze říci, že by navazujícím jednáním (praním peněz) nebylo 

žádným způsobem zasahováno do majetkových práv skutečného majitele věci. Praní 

peněz totiž bezpochyby napomáhá k udržení protiprávního stavu dosaženého 

předcházejícím hlavním trestným činem. Jsou jím narušeny garance práva (soukromé) 

osoby proti vnějším zásahům do vlastnictví. I u pouhého podílnictví totiž platí, 

že je způsobilé zapříčinit extrémní konsekvence ve vztahu k již způsobené újmě 

a obtížnější navrácení prospěchu (např. ukradené věci).
271

 Správně se proto uvádí, 

že praní peněz obdobně jako podílnictví brání uspokojení poškozeného.
272

 Praním peněz 

v těchto případech navíc často dochází ke změně věci nebo dokonce k jejímu 

zpracování, aby bylo znemožněno zjištění nelegálního původu věci. Asi nejvýstižněji 
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 Stejně Faiella, S. Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale. Milano: Giuffrè Editore, S.p.A., 

2009, str. 227–280. 
270

 Z judikatury srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 16. prosince 1976, 

sp. zn. 6 To 39/76, publikované pod č. 7/1978 Sb. rozh. tr. Z literatury komplexně k problematice 

bezdůvodného obohacení v trestním právu srov. Pelc, V. Právo poškozeného na vydání bezdůvodného 

obohacení. In: Jelínek, J., Gřivna, T. a kol. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního 

a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012, str. 77–90. 
271

 V tomto smyslu srov. rozhodnutí italského Nejvyššího kasačního soudu ze dne 22. října 1985, č. 9524. 

Citace části uvedeného rozhodnutí je obsažená In: Razzante, R. Il riciclaggio nella giurisprudenza. 

Normativa e prassi applicative. Milano: Giuffrè, 2011, str. 3. 
272

 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, 

str. 690–691. 
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se toto jednání vzhledem k majetkovým důsledkům následujícího trestného činu 

označuje jako konsolidace již způsobené škody.
273

 

Někteří zahraniční autoři zde proto správně hovoří o prohloubení narušení 

chráněného právního statku (právního objektu). Vzhledem k výše uvedenému a k tomu, 

že o narušení hodnoty spočívající v ochraně cizího majetku lze hovořit pouze tam, 

kde hlavní trestný čin již tuto hodnotu zasáhl, označuji zájem na ochraně cizího majetku 

pouze za tzv. vedlejší (sekundární) právní objekt.  

Postihování praní peněz je historicky spojeno s bojem proti drogové kriminalitě, 

přičemž i v současné době jsou nejčastějším předmětem praní špinavých peněz právě 

výnosy z drog. Na dalších místech lze uvést např. výnosy z nelegálního obchodu 

se zbraněmi nebo výnosy z obchodu s „bílým masem“. Těmito trestnými činnostmi však 

bezpochyby není primárně zasahován cizí majetek. 

Z výše uvedeného je patrné, že je třeba odmítnout i druhý krajní přístup k otázce 

ochrany cizího majetku jako právního objektu trestného činu praní peněz, který dochází 

k závěru, že právním objektem trestného činu praní peněz jsou též všechny právní statky 

narušené základním trestným činem. Musil na podporu tohoto stanoviska přidává 

argument o plynulosti přechodu mezi účastenstvím a praním peněz (resp. podílnictví). 

Tento přístup však podle mého názoru zbytečně rozmělňuje problematiku právního 

objektu trestného činu praní peněz a přehnaně zbavuje trestný čin praní peněz 

jeho samostatné a svébytné povahy. 

 Podíváme-li se zpět na důvody postihování právnických osob za praní peněz,
274

 

je zřejmé, že hlavními právními objekty trestného činu praní peněz jsou zájem státu 

na odhalování a postihu hlavního trestného činu a hospodářský zájem na čistotě 

                                                           
273

 Takto označuje důsledky trestného činu praní peněz a obdobných trestných činů (např. podílnictví) 

Mantovani. Srov. Mantovani, F. Diritto penale. Parte speciale II. Delitti contro il patrimonio. Quarta 

edizione. Padova: CEDAM, 2012, str. 259–281. 
274

 Srov. výše kap. 2.1 této práce. 
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majetkových vztahů.
275

 Podle prvně jmenovaného právního objektu by bylo správné, 

aby trestný čin praní peněz byl systematicky zařazen do hlavy desáté mezi trestné činy 

proti pořádku ve věcech veřejných hned za trestný čin nadržování podle § 366 trestního 

zákoníku. Podobně postupoval švýcarský zákonodárce, když zařadil tento trestný 

čin mezi trestné činy proti spravedlnosti.
276

 Pokud bychom dali přednost 

hospodářskému zájmu na čistotě majetkových vztahů, bylo by logické zařadit tento 

trestný čin mezi trestné činy hospodářské.
277

 

V literatuře (ani v té zahraniční) není shoda na tom, jaký z uvedených právních 

objektů je důležitější. Podle mého názoru je nejdůležitějším zájmem, 

který trestní zákoník chrání pomocí trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti 

podle § 216 a legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti podle § 217, zájem 

na řádném výkonu spravedlnosti. Nejdůležitější zasaženou hodnotou je tedy „trestní 

spravedlnost“, jejíž výkon je svěřen orgánům činným v trestním řízení. 

Hospodářské dopady určitých forem praní peněz jsou jistě enormní. Netýká 

se to však všech forem praní peněz. Podíváme-li se rovněž na to, kolik prostředků 

je organizovaný zločin ochoten na praní peněz vynaložit, zjistíme opravdu silný zájem 

těchto struktur na zametení stop po zločinu. Druhým argumentem pro prevalenci zájmu 

na ochraně spravedlnosti před hospodářskými zájmy je časové hledisko. Proces praní 

peněz se obecně skládá ze tří fází: umístění (namáčení), rozvrstvení (namydlení) 

a integrace (ždímání). Ačkoli ve všech procesech praní peněz nemusí být přítomny 

všechny tři fáze,
278

 je zřejmé, že nejdříve dochází k ohrožení řádného výkonu 

spravedlnosti a hospodářské zájmy mohou být v plném rozsahu v ohrožení zpravidla 

                                                           
275

 Srov. Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 

2016, str. 690–691. V této učebnici jsou v textu popsané objekty uvedeny v opačném pořadí. 
276

 De lege ferenda by bylo zajímavé zamyslet se nad tím, zdali by nebylo vhodné v trestním zákoníku 

rozlišovat trestné činy narušující veřejný pořádek a trestné činy narušující řádný výkon spravedlnosti, 

neboť tyto hodnoty – veřejný pořádek a spravedlnost – nejsou totožné. 
277

 Stejně Musil, J. Praní peněz a české trestní právo. In: Trestní právo č. 4/1997, str. 11. 

Více k systematickému zařazení trestného činu praní peněz v rámci zvláštní části trestního zákoníku 

srov. kap. 4.8 této práce. 
278

 Viz Scheinost, M. (odpovědný řešitel výzkumného záměru). Výzkum ekonomické kriminality. Praha: 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci. 2004, str. 50. 
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až po úspěšném dovršení procesu praní peněz. Lze si navíc představit případy, v nichž 

dochází i při průběhu všech třech fází mnohem více k zasažení hodnoty spočívající 

v ochraně spravedlnosti, než k zasažení hospodářských zájmů. Například když vypraný 

výnos z trestného činu (část vyrobených šperků z nelegálně získaného zlata) je 

pachatelem předána jako dar jiné osobě. Posledním argumentem, proč dát jistou 

preferenci zájmu na řádném výkonu spravedlnosti před hospodářskými zájmy, je podle 

mého názoru i formulace obsažená v trestním zákoníku („…aby bylo podstatně ztíženo 

nebo znemožněno zjištění původu majetkové hodnoty získané trestným činem“).
279

 

 

4.5.1.1 Předmět jednání
280

 trestného činu praní peněz 

Předmětem jednání trestných činů praní peněz podle § 216 tr. zák. a § 217 tr. zák. je věc 

pocházející z trestného činu. Skutkové podstaty trestných činů praní peněz obsahují 

jako znak hmotný předmět v podobě věci. Absence takové předmětu tedy v případě 

trestného činu praní peněz znamená beztrestnost jednání. 

Novela trestního zákoníku v reakci na změněnou (rozšířenou) koncepci věci 

v novém civilním kodexu (zákon č. 89/2012 Sb., účinný od 1. ledna 2014) s účinností 

od 1. září 2015 vypustila slova „nebo jiné majetkové hodnoty“.
281

 Podle ustanovení 

§ 489 obč. zák. je věcí v právním smyslu vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě 

lidí. Důvodová zpráva k tomu uvádí, že věcmi jsou objekty pro člověka užitečné, čímž 

se rozumí objektivní způsobilost přinášet hospodářský užitek, včetně užitku estetického. 

O tom, co je užitečné, přitom rozhodují lidská vůle a poznání i schopnosti člověka. Věcí 

je také to, čeho se mohou dotýkat subjektivní majetková práva, především právo 

vlastnické.
282

 Oproti předchozímu občanskému zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) 

                                                           
279

 Citovanou formulaci rozebírám v části textu o subjektivní stránce trestného činu praní peněz. 

Viz kap. 4.5.3 této práce. 
280

 Jak jsem již uvedl v pzn. pod čarou č. 1, celá práce se přidržuje pojmu „předmět jednání“ 

pro vymezení toho, co současná nauka označuje jako „(hmotný) předmět útoku“. 
281

 Viz zákon č. 86/2015 Sb. 
282

 Viz důvodová zpráva k § 489 až 493 obč. zák. 
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tedy zahrnuje nyní pojem „věc” vedle „hmotných předmětů jako ohraničených smysly 

vnímatelných a ovladatelných částí zevního světa materiální povahy (res corporales) 

rovněž práva, dále činnosti – služby, jakož i nehmotné statky (res incorporales), 

neboli stručně vyjádřeno, vedle hmotných předmětů i nehmotné předměty.”
283

 

Předmět jednání trestného činu praní peněz může mít různou povahu. Může 

jít v podstatě o jakoukoli věc, která je „způsobilá“ k praní. Jedná se o výnosy 

z trestného činu, čili tzv. celere quaesita (např. zisky z nelegální výroby a nelegálního 

prodeje drog, výnosy z obchodu se zbraněmi, úplatky, výpalné, výkupné, ukradené, 

uloupené, zpronevěřené či podvodem získané věci, odměna nájemného vraha). 

Velmi častými předměty jednání trestného činu praní peněz (tzv. celere 

quaesita) a zároveň velmi vhodnými nástroji k páchání tohoto trestného činu 

(tzv. instrumenta sceleris) jsou věci, jejichž hodnota (cena) se těžko určuje 

nebo je pohyblivá. Tato těžká určitelnost se vyskytuje např. u uměleckých děl, 

kde se často hovoří dokonce o „nevyčíslitelné (umělecké) hodnotě“. U uměleckých děl 

je totiž cena, za kterou kupec dílo pořizuje, odvislá od mnoha faktorů (otázka věku 

autora díla, módních trendů v umění, ekonomické situace svědčící nákupu uměleckých 

děl, dále např. zda dílo bylo již zrestaurováno či nikoliv, a kvalita takového 

zrestaurování, roli může hrát i tzv. cena památek a mnohé jiné často subjektivní faktory, 

např. tzv. cena zvláštní obliby). Pohyblivostí ceny zde mám na mysli situace, 

kdy při poměrně jednoduché operaci může dojít k podstatnému zvýšení hodnoty věci 

nebo existuje velký rozdíl ceny při nákupu a výkupu (např. často u drahých kovů, 

jejichž zpracování a přeměna není složitá). 

                                                           
283

 Stuna, S., Švestka, J. K pojmu věc v právním smyslu v návrhu nového občanského zákoníku. 

In: Právní rozhledy 10/2011, str. 366. Nesouhlasím s užším pojetím věci některých současných autorů, 

kteří pod tento pojem neřadí např. podíl v obchodní společnosti, ačkoli neexistuje relevantní důvod, 

proč by se nemohlo jednat o věc nehmotnou. Viz Thöndel, A., Zuklínová, M. In: Dvořák, J., Švestka, J., 

Zuklínová, M. Občanské právo hmotné 1. Díl první: Obecná část. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016, str. 378–379. 
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Při uvažování o vhodnosti věcí k praní peněz, ať již jde o výnosy z trestné 

činnosti nebo o nástroje k páchání trestné činnosti, by orgány činné v trestním řízení 

(zejména policejní orgány) měly brát v úvahu především následující okolnosti: 

převoditelnost věcí, jejich změnitelnost, hodnotu a identifikovatelnost. Na paměti 

by přitom měly mít možné způsoby praní peněz (zastírání nelegálního původu výnosů) 

a skutečnost, že zločinecké organizace jsou ochotny vynakládat poměrně značné 

množství prostředků na vyprání nelegálních výnosů ze zločinu. 

Převoditelností věcí a možnost jejich směny ovlivňují např. jejich velikost 

(skladnost), cena (viz druhé kritérium – hodnota věcí – která však má i další význam) 

a celková povaha (zda jde např. o věc snadno často prodávanou, směňovanou 

nebo převáděnou). 

S převoditelností souvisí (avšak nekryje se s ní) další okolnost, 

a sice změnitelnost samotných věcí. Z hlediska změnitelnosti je důležité, zda je vůbec 

změna věci možná. V případě, že ano, je důležité zvážit míru této změnitelnosti 

a náklady na tuto změnu. Změna určité konkrétní věci (např. roztavení zlata a následná 

výroba šperků nebo změna identifikátorů automobilu) totiž podstatným způsobem 

zastírá její nelegální původ. 

Hodnota věci je důležitým faktorem z hlediska motivace pachatelů k páchání 

trestného činu praní peněz, neboť nejenže má zásadní vliv na převoditelnost věci, 

ale především často vyjadřuje výši majetkového prospěchu, který pachatel hodlá 

ukořistit. Vztah hodnoty věci k motivaci pachatele plyne také z toho, že v zásadě platí, 

že čím vyšší hodnota, tím obtížněji se skrývá před pro zločince nežádoucí pozorností 

orgánů činných v trestním řízení. Hodnota věci může mít také vliv na zvolený způsob 

praní peněz či jiného zakrývání předešlé trestné činnosti. 

Identifikovatelnost ve vztahu k věci je možné vnímat v několika rovinách. 

Především jde o identifikovatelnost samotné věci, přičemž je nutno vycházet nejen 

z pouhého právního dělení na věci zaměnitelné a nezaměnitelné, neboť konkrétní věci 
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mohou mít různou kvalitu. S identifikovatelností samotné věci souvisí možnost 

identifikace jejího původu, tzn. určení kdy, kde a jakým způsobem vznikla 

(např. kdo ji vyrobil), popř. se může jednat přímo i o otázku možnosti zjištění 

kriminálního původu (např. od konce roku 2009 fungující databáze Policie ČR „Portál 

systému evidence uměleckých děl“ – PSEUD, různé databáze odcizených vozidel
284

). 

Konečně asi nejdůležitějším aspektem je identifikovatelnost vztahu mezi věcí 

a jejím vlastníkem (ať již ve smyslu čistě právním nebo ve smyslu faktickém). 

K identifikaci vztahu mezi věcí a jejím vlastníkem pomáhají různé evidence 

(např. evidence cenných papírů nebo evidence vozidel). Účinnost takových evidencí 

však podstatným způsobem znehodnocují, nebo dokonce zcela vylučují, existence 

praktik a institutů, které právní řád umožňuje, resp. dostatečně efektivním způsobem 

nepotírá. Příkladem u uvedené problematiky evidence cenných papírů, konkrétně akcií, 

je „institut“ tzv. nominee akcionářů, který zakrývá skutečného vlastníka akcie osobou 

„nastrčenou“ osobou, jež se tváří jako akcionář. Skutečnost, že tyto praktiky nejsou 

právním řádem výslovně zapovězeny, znamená, že zločinci mohou k zastírání svého 

vztahu k majetkovým hodnotám v podobě akcií, jež představují podíl na akciové 

společnosti, využívat tzv. bílé koně, a to právě prostřednictvím „institutu“ nominee 

akcionáře. Česká republika již některé kroky proti praní peněz s využitím akcií udělala, 

např. zrušením možnosti listinných (neevidovaných) akcií na majitele.
285
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 Buď může jít o policejní databáze odcizených vozidel, které nejsou veřejně přístupné, 

nebo i o databáze soukromé (srov. např. internetovou stránku dostupnou dne 1. května 2016 na: 

http://www.odcizena-vozidla.cz/). 
285 

K dalším mimotrestním opatřením např. v oblasti zjištování tzv. skutečného vlastníka 

srov. kap. 3.2 této práce. 
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4.5.1.2 Vlastní věc jako předmět jednání trestného činu praní peněz 

Případ Toyen,
286

 nastolil v teorii i praxi nové otázky, pokud jde o předmět jednání 

trestného činu praní peněz.
287

 Jde především o otázku, zda předmětem praní (legalizace) 

může být „věc vlastní“, tj. věc, ke které v souladu s právem nabyl dotyčný vlastnické 

právo.
288 

Zásadní roli zde tedy hraje posouzení otázky z oblasti soukromého práva, 

která v trestním řízení je zpravidla posuzována jako tzv. otázka předběžná. 

Tato problematika nám navíc zřetelně ukáže, jak propojené jsou otázky právního 

objektu trestného činu (předmětu ochrany) a předmětu jednání trestného činu (doktrínou 

označovaného tradičně jako předmět útoku), které se často v učebnicích vykládají 

v rámci jedné kapitoly, a to přesto, že předmět jednání se v nauce považuje 

za fakultativní znak objektivní stránky trestného činu a nikoli za možný znak právního 

objektu trestného činu. Důvodem tohoto zařazení v rámci výkladu je nejen fakt, že jde 

o pojmy, jež jsou obdobné, avšak mají odlišný význam a je třeba je odlišovat. Vzájemná 

propojenost právního objektu trestného činu (předmětu ochrany trestného činu) 

a předmětu jednání trestného činu (předmětu útoku) totiž tkví v tom, že oba jsou 

zasaženy jednáním pachatele. Vzhledem k jejich rozdílné povaze jde o materiální 
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 Jedná se o mediálně známý případ, týkající se uměleckého díla, umělecky cenného obrazu s názvem 

Severní krajina malířky Toyen (vlastním jménem Marie Čermínová), který byl majitelce obrazu 

z domácnosti odcizen v červnu roku 1992. Za krádež tohoto obrazu byli pravomocně odsouzení dva 

pachatelé, kteří však stačili obraz prodat ještě před svým zatčením. Následně (pravděpodobně po několika 

převodech) se obraz v roce 1996 dostal do dispozice jednoho ze spoluobžalovaných v této věci, kde mělo 

(podle obžaloby) v roce 2007 dojít k pokusu o legalizaci výnosů z trestné činnosti formou snahy uplatit 

původní (či současnou) majitelku obrazu výměnou za to, že nebude zpochybňovat jeho vlastnictví 

a dosáhne vymazání obrazu z databáze kradených obrazů. Zda původní majitelce obrazu svědčí i dnes 

vlastnické právo je pravděpodobně stále předmětem soudního rozhodování (jak u civilního, 

tak u trestního soudu). Tato otázka může mít zásadní vliv i na posuzování trestnosti obviněných. 
287

 Viz usnesení NS ze dne 9. dubna 2014, sp. zn. 7 Tdo 1297/2013, kterým Nejvyšší soud zrušil předešlé 

dvě rozhodnutí obecných soudů, kterými byli obžalovaní zproštěni obžaloby, a přikázal věc k novému 

projednání. Případ se ocitl již i u Ústavního soudu, který se však nezabýval meritem věci, když ústavní 

stížnost odmítl z důvodu nevyčerpání všech prostředků ochrany – viz usnesení ÚS ze dne 26. února 2015, 

sp. zn. III. ÚS 2596/14. Podle posledních zpráv ze sdělovacích prostředků došlo k odsouzení 

obžalovaných u soudu prvního stupně – Okresního soudu v Benešově – s tím, že jim byly uděleny 

podmíněné tresty odnětí svobody. K tomu srov. zprávu dostupnou dne 1. května 2016 na: 

http://praha.idnes.cz/kradeny-obraz-severni-krajina-malirky-toyen-soud-f7k-/praha-

zpravy.aspx?c=A160307_104918_praha-zpravy_nub.  
288

 Zmínka ve zprávě o semináři s názvem „Současné problémy praní špinavých peněz“ konaného 

ve dnech od 4. do 6. září 2013 v Bratislavě a pořádaného Evropskou komisí se patrně nevztahuje k praní 

vlastních legálně nabytých věcí, ale k otázce trestní odpovědnosti za tzv. samopraní. Srov. Vaněček, P. 

Seminář k legalizaci výnosů z trestné činnosti. In: Soudce č. 11/2003, str. 8. 
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následky (tzv. účinky na předmětu jednání) a imateriální následky (na předmětu 

ochrany, resp. na právním objektu). 

Závěr o možnosti zastírat nelegální původ vlastní věci se sice může zdát 

absurdní, avšak Nejvyšší soud v případě Toyen vyslovil názor, že „pro samotné 

naplnění skutkové podstaty uvedeného trestného činu není přímo právně relevantní, 

zda se ve vztahu k pachateli trestného činu jedná o věc cizí či nikoli“. Bez ohledu na to, 

co Nejvyšší soud v dané větě rozuměl přímou právní relevancí a zda od ní rozeznává 

i právní relevanci nepřímou, nelze tuto otázku bagatelizovat. Pokud totiž platí, 

že předmětem praní peněz nemůže (za žádných okolností) být věc vlastní, musí mít 

prokázání této skutečnosti (nebo i důvodná pochybnost o ní) za následek automaticky 

zproštění obvinění ze spáchání trestného činu praní peněz. Právně relevantní 

tedy nastolená otázka jistě je. 

Názor o možnosti spáchání praní peněz na vlastní věci (tzv. legalizace vlastní 

věci) se opírá o textaci trestního zákoníku, který se v případě trestného činů praní peněz 

(jak v úmyslné, tak v nedbalostní formě) o „cizí věci“ nezmiňuje, avšak hovoří o „věci 

získané trestným činem“. Zde by bylo možné argumentovat ve prospěch závěru 

Nejvyššího soudu, aniž tak však sám Nejvyšší soud učinil, logickým výkladem 

e silentio legis (mlčení zákona), neboť pokud by zákonodárce zamýšlel vztáhnout 

trestnost praní peněz jen na věci cizí, mohl to výslovně vyjádřit v textu zákona, 

jako v případě jiných trestných činů, kde o cizí věci výslovně hovoří (např. u trestných 

činů krádeže podle § 205 tr. zák., zpronevěry podle § 206 tr. zák., neoprávněného 

užívání cizí věci podle § 207 tr. zák., zatajení věci podle § 219 tr. zák., poškození cizí 

věci podle § 228 tr. zák.), nebo hovoří výslovně o cizím majetku (např. u trestných činů 

podvodu podle § 209 tr. zák., porušení povinnosti při správě cizího majetku 

podle § 220 tr. zák., porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti 

podle § 221 tr. zák., poškození věřitele podle § 222 tr. zák., zvýhodnění věřitele 

podle § 223 tr. zák.). S takovou argumentací si však podle mého názoru nelze vystačit, 
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neboť na první pohled vyvstává zásadní otázka po motivu takového jednání. Rovněž 

konstatování, že „obviněný XY se dopustil trestného činu legalizace výnosů z trestné 

činnosti tím, že zastíral nelegální původ věci, kterou měl ve svém vlastnictví“, nepůsobí 

příliš přesvědčivě, neboť vlastnického práva k věci lze nabýt pouze v souladu s právem, 

nikoli protiprávně. Navíc i v trestním právu se musíme ptát po smyslu zákonných 

ustanovení, což platí zejména tam, kde standardními výkladovými metodami 

(tj. jazykovým, logickým a systematickým výkladem) dospíváme k překvapivým 

nebo dokonce absurdním závěrům. 

Teoreticky lze samozřejmě konstruovat případ pokusu trestného činu praní 

peněz na nezpůsobilém předmětu útoku (tj. osoba se mylně domnívá, že jde o cizí věc 

získanou trestným činem, i když ve skutečnosti jde o věc vlastní), avšak daný případ 

je výjimkou z pravidla, jejíž posouzení neřeší podstatu věci. Kromě toho, zda jde 

o nezpůsobilý předmět útoku, závisí právě na posouzení otázky možnosti praní 

(legalizace) věci osobou, která ji má ve svém vlastnictví. 

Především je nutné konstatovat, že trestný čin praní peněz je v praxi páchán 

z větší části k věcem, které sice pocházejí z trestného činu, avšak nezasahují přímo 

do majetkové sféry třetí osoby (tj. hlavními trestnými činy zpravidla nejsou majetkové 

trestné činy, ale zejména drogové delikty, trestné činy související s nelegálním 

hazardem nebo se zbraněmi, nebo s obchodem s bílým masem).
289

 Negativní účinky 

vzhledem k cizímu majetku má takové praní peněz, které navazuje na hlavní trestný čin, 

který přímo způsobil škodu na cizím majetku (např. trestné činy krádeže, zpronevěry, 

vydírání nebo loupeže). Jak jsme uvedli výše, jedná se v případě trestných činů 

podílnictví a praní peněz o tzv. konsolidaci škody (majetkové újmy) způsobené hlavním 

trestným činem. Znakem těchto hlavních trestných činů ovšem je, že předmětem útoku 

je cizí věc (cizí majetek). Zdá se tedy, že je pojmově vyloučeno, aby předmětem praní 

(legalizace), byla věc vlastní. I u trestného činu podílnictví podle § 214 tr. zák., 
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 K tomu srov. kap. 2.2 a kap. 4.5.1 této práce. 
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který rovněž ve vztahu k věci získané trestným činem nehovoří výslovně o „cizí věci“, 

judikatura tradičně vychází z toho, že předmětem útoku je vždy cizí věc získaná 

trestným činem.
290

 Rovněž u trestného činu praní peněz se tradičně uvádí, že předmětem 

útoku je zde „cizí věc“.
291

 Dosavadní literatura se tímto problémem nikdy přirozeně 

nezaobírala, neboť skutečnost, že předmětem útoku (či v mém pojetí „předmětem 

jednání“) trestného činu praní peněz (a trestného činu podílnictví) může být pouze cizí 

věc, byla vnímána jako notorieta.
292

 Celá situace je ovšem složitější a k jejímu 

správnému posouzení si musíme položit otázku smyslu takového postihu, musíme tedy 

zauvažovat o právních objektech trestného činu praní peněz. 

 Jak vyplývá z textu zabývajícího se zevrubně právními objekty trestného činu 

praní peněz, zasahuje toto protiprávní jednání více hodnot, které společnost chrání 

prostřednictvím trestního zákoníku. Obdobně je tomu i u trestného činu podílnictví. 

Kromě zájmu na ochraně cizího majetku, který je narušován již zmíněnou konsolidací 

škody (majetkové újmy) způsobené hlavním trestným činem, tak musíme mít na zřeteli 

hospodářský zájem na čistotě majetkových vztahů a především pak zájem společnosti 

na řádném výkonu spravedlnosti, konkrétně na dopadení a spravedlivém potrestání 

pachatelů hlavní (předcházející) trestné činnosti.
293

  

Je zřejmé, že pokud bude osoba, která je vlastníkem věci, zastírat její nelegální 

původ, nebude zcela jistě zasažen zájem na ochraně jejího majetku, protože vlastnické 

právo k věci lze nabýt pouze ze zákonem předvídaných důvodů (např. převod 

vlastnického práva směnou, koupí či darováním), tj. secundum legem. Současný 
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 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 7. září 1965, sp. zn. 7 Tz 50/65, publikované 

pod č. 57/1965 Sb. rozh. tr., rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. listopadu 

1993, sp. zn. 4 To 804/93, publikované pod č. 7/1995 Sb. rozh. tr., nebo rozhodnutí Krajského soudu 

v Ostravě ze dne 7. května 1997, sp. zn. 4 To 206/97, publikované pod č. 9/1999 Sb. rozh. tr. 
291 

V dané souvislosti upozorňujeme, že na řešení položené otázky nemá přímý vliv otázka možnosti 

postihu tzv. samopraní, neboli otázka, zda lze za trestný čin praní peněz činit odpovědným osobu, 

která je zároveň pachatelem hlavního trestného činu, ze kterého nelegální výnosy pocházejí. Podrobněji 

k otázce samopraní viz kap. 4.5.4 této práce. 
292

 Viz např. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2012, str. 2157. 
293

 K právním objektům trestného činu praní peněz viz kap. 4.5.1 této práce. 
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občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) veden snahou chránit více dobrou víru 

nabyvatelů umožňuje, na rozdíl od předešlého občanského zákoníku (zákon 

č. 40/1964 Sb., účinný do 31. prosince 2013), nabýt vlastnického práva i od nevlastníka 

(např. neoprávněného držitele) s tím, že nabývat vlastnického práva nelze s vědomím 

o této skutečnosti. Do 31. prosince 2013 se osoba, která např. koupí nabyla v dobré víře 

movitou věc od nevlastníka, stávala pouhým držitelem věci. V takovém případě mohla 

dotyčná osoba nabýt vlastnického práva vydržením za splnění dalších podmínek 

po uplynutí vydržecí doby. V případě, že by nelegální původ zastíral vlastník, který byl 

současně osobou poškozenou trestný činem hlavním (např. krádeží), je zcela vyloučeno 

zasažení zájmu na ochraně cizího majetku. Musíme mít na paměti, že v těchto situacích 

jde o zastírání nelegální původu (protiprávního stavu) v minulosti (tj. po spáchání 

hlavního trestného činu) a nikoli v době, kdy se osoba stala vlastníkem 

(1. případ: nabytí od nevlastníka nebo vydržením), nebo v době, kdy se vlastník opět 

ujal držby (2. případ: ke změně v osobě svědčící vlastnické právo nedošlo a vlastník 

věci je zároveň osobou poškozenou hlavním trestným činem). Dalšími dvěma právními 

objekty (a dokonce těmi primárními) trestného činu praní peněz jsou řádný výkon 

spravedlnosti a hospodářský zájem na ochraně (čistotě) majetkových vztahů, 

který je zpravidla v celé šíři zasažen až v okamžiku, kdy se nelegální výnosy dostanou 

do legální ekonomiky nebo jí ovlivňují. Teoreticky je tedy možné uvažovat o zasažení 

hodnoty spočívající v řádném výkonu spravedlnosti, tj. v odhalení a dopadení pachatelů 

předcházející trestné činnosti. V této spojitosti musí být motivem takového jednání, 

aby osoby, které spáchaly předcházející trestný čin (zpravidla trestný čin hlavní) unikly 

trestnímu stíhání. 

S ohledem na výše uvedené nelze souhlasit se závěrem Nejvyššího soudu, podle 

nějž je otázka, zda jde o věc cizí či vlastní právně irelevantní. V zásadě totiž platí, 

že trestného činu praní peněz se nelze dopustit vzhledem k věci vlastní. O trestnosti 

takového jednání lze uvažovat pouze v případech naprosto výjimečných, které musí 
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být vzhledem ke své složité konstrukci náležitým způsobem odůvodněny. Musí být 

např. prokázáno, že došlo k zasažení některého z právních objektů trestného činu praní 

peněz. Takové jednání pak zpravidla obsahuje specifický motiv jednání, které směřuje 

k neobvyklé snaze vlastníka věci, jenž věc nabyl v souladu se zákonem 

(např. od nevlastníka nebo vydržením v dobré víře), „legalizovat“ i předešlé způsoby 

nabytí vlastnického práva. Kromě existence tohoto zvláštního motivu spočívajícího 

např. v peněžité odměně získané od dosud neodsouzených pachatelů hlavního trestného 

činu nebo ve snaze o zachování pověsti či dobrého jména společnosti, že nikdy nedošlo 

ke krádeži dané věci,
294

 bude muset být pečlivě zvažována závažnost (společenská 

škodlivost) takového jednání. Nejde však primárně o otázku subsidiarity trestní represe 

ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zák. 

Ve výjimečných případech, kdy je předmětem praní vlastní věc, musíme jít totiž 

ještě dále a ptát se po legitimitě takového jednání a v souvislosti s tím také po legitimitě 

použití trestní represe. Situace se zdá jednodušší v případě, v němž budou zasaženy 

i majetkové zájmy jiné osoby a současný oprávněný vlastník (který nabyl vlastnického 

práva v souladu s právem od nevlastníka či vydržením) svým jednáním konsoliduje 

zisky z trestné činnosti (ač jde o trestnou činnost, se kterou primárně nemá nic 

společného) v podstatě na úkor vlastníka původního a pomáhá uniknout pachatelům 

hlavního trestného činu. V takovém případě by měl (avšak pouze při splnění dalších 

obligatorních podmínek trestnosti
295

) nést vlastník za takové jednání trestní 

odpovědnost, a to i přes to, že jeho primárním úmyslem je chránit své majetkové zájmy, 

což bude nutné zohlednit při určování závažnosti takového jednání. Stejně je třeba 

postupovat i v případě trestní odpovědnosti za trestný čin podílnictví, neboť ani zde 

trestní zákoník výslovně nehovoří o „cizí věci“ a důsledky podílnictví mohou být praní 

                                                           
294 

Takový zájem může mít např. bezpečnostní agentura, která byla okradena, nebo společnost vyrábějící 

trezory, jejíž trezor byl vykraden. 
295

 Především bude nutné zhodnotit, zda takovým jednáním dochází ke skutečnému zastírání původu věci, 

která byla např. ukradena, a zda je toto jednání zahrnuto zaviněním v požadované formě. 
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peněz velmi obdobné (při ukrývání např. se kladou překážky výkonu trestní 

spravedlnosti, neboť dochází k ztížení dopadení pachatele hlavního trestného činu). 

Zajímavá (z hlediska hodnotového) bude také výjimečná situace, kdy jediným 

poškozeným hlavním trestným činem bude osoba, která sice formálně naplní objektivní 

stránku trestného činu praní peněz, ale nedojde k zasažení jiných majetkových práv 

než právě práv takového poškozeného. Jedinou hodnotou, kterou zde bude nutné 

zvažovat, je zájem společnosti na řádném výkonu spravedlnosti. Situace je zde obdobná, 

jako v případě, kdy oběť trestného činu nenahlásí trestný čin, jehož je obětí (srov. 

oznamovací povinnost podle § 368 tr. zák.) nebo dokonce pomáhá pachateli uniknout 

trestnímu stíhání
296

 (srov. trestný čin nadržování podle § 366 tr. zák.). Svým smyslem je 

nastíněnému problému velmi blízké pravidlo, podle nějž nikdo nemůže být postižen 

podle ustanovení, které slouží na jeho ochranu.
297

 

Naprostá výjimečnost nastíněných situaci vede k závěru, že trestného činu praní 

peněz ve vztahu k vlastní věci se v zásadě nelze dopustit. Teoreticky je to sice možné, 

avšak k trestnímu postihu by zde mělo docházet pouze v odůvodněných případech, 

kde jednání poškozeného nelze v žádném případě označit za legitimní, tj. zejména 

tehdy, když dochází k zasažení zájmů ještě jiných osob, než poškozeného. Při zkoumání 

takovýchto výjimečných případů je zvláštní pozornost nezbytné věnovat motivům 

jednání. 
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 Takové jednání může mít smysl zejména tam, kde souhlas osoby poškozené není podmínkou trestního 

stíhání podle § 163 tr. řádu. 
297

 Trestný čin podílnictví v těchto případech z povahy věci (vzhledem k jednání, v němž podílnictví 

spočívá) možné není. Zajímavé je také srovnání možnosti uplatnění institutu souhlasu poškozeného 

s trestním stíháním podle § 163 tr. řádu, které u podílnictví možné je, nikoli však u trestného činu praní 

peněz (srov. § 163 odst. 1 tr. řádu). 
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4.5.2 Objektivní stránka trestného činu praní peněz 

Objektivní stránku trestného činu charakterizuje především způsob spáchání trestného 

činu a jeho následky.
298

 Jedná se tedy zejména o vymezení jednání pachatele, 

které určitým způsobem zasahuje objekt trestného činu, na němž se projeví v podobě 

následku. Mezi jednáním a následkem pak musí obligatorně existovat příčinný vztah. 

Vymezit jednání, které představuje „praní peněz“ je velmi složité, 

neboť způsobů, jak dosáhnout kýženého efektu, tj. že výnosy z trestné činnosti se tváří, 

jako by pocházely z legálních zdrojů, je nepřeberné množství. 

 Z formulace skutkových podstat v trestním zákoníku je patrné, že objektivní 

stránka trestného činu praní peněz je vymezena velmi neurčitě. 

Trestní zákoník totiž postihuje zastírání nebo jiné usilování o to, aby bylo 

znemožněno nebo podstatně ztíženo zjištění původu nelegálních výnosů 

(srov. § 216 odst. 1 a § 217 odst. 1 tr. zák.). Zákonodárce sice charakterizuje následek 

v podobě „zastření kriminálního původu“ nebo „znemožnění či podstatné ztížení zjištění 

původu“
299

, avšak jednání, které by k takovému následku mělo vést, je v podstatě 

shrnuto pod všeobjímající  spojení „zastírat nebo jinak usilovat“. Trestní zákoník 

tedy žádným způsobem nevymezuje konkrétní způsob jednání, které může být praním 

peněz. Zákonodárce zde evidentně „hraje na jistotu“, když z obavy, že opomene některý 

z „konkrétních“ případů praní peněz, naprosto rezignuje na přesné vymezení objektivní 

stránky skutkové podstaty. 

Nutno podotknout, že uvedený chybný přístup není v českém trestním právu 

ojedinělý. Flagrantním příkladem může být tradiční formulace skutkové podstaty 

trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zák., 
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 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, 

str. 179. 
299 

Zde se však jedná spíše o vyjádření účelu jednání, resp. cíle, ke kterému směřuje. K tomu podrobněji 

srov. kap. 4.5.3 této práce. 
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v níž je inkriminované jednání charakterizováno jako „zkrácení“. V zahraničí se naopak 

můžeme setkat s existencí samostatných zákonů vymezujících daňové trestné činy, 

které obsahují několik různých skutkových podstat (rozlišených na základě různých 

jednání), která mohou být zkrácením daně. Stejně jako v uvedeném případě i u trestného 

činu praní peněz není tedy dostatečným způsobem respektována zásada nullum crimen 

sine lege certa a v konkrétním případě nelze vyloučit narušení právní jistoty adresátů 

této normy. Za závažný problém zde pokládám také skutečnost, že zákonodárce nijak 

nepomáhá zejména orgánům činným v trestním řízení v interpretaci a následné aplikaci 

trestního zákoníku při postihování jednání představujícího „legalizaci výnosů z trestné 

činnosti“. Dlužno uvést, že podobně neurčité formulace užívají ve vztahu k trestnému 

činu praní peněz i některé vyspělé zahraniční právní řády (srov. např. § 261 německého 

trestního kodexu). 

Opačný extrém představuje přístup slovenského zákonodárce, který uvádí 

obsáhlý taxativní výčet jednání, která považuje za praní peněz 

[srov. § 233 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 300/2005 Z. z., trestný zákon].
300

 Nebezpečí 

tohoto přístupu tkví v možnosti, že zákonodárce zapomene na některý způsob, 

jímž lze prát špinavé peníze, a v tom, že ve výčtu budou figurovat jednání, která sama 

o sobě patrně nejsou způsobilá zastřít nelegální původ výnosu z trestné činnosti 

(např. držení nebo uschování věci). 

Vhodný přístup proto podle mého názoru představuje vymezení praní peněz 

pomocí kombinace obecnější kategorie jednání, které je odvozeno z následku trestného 

činu, ve spojení s demonstrativním výčtem konkrétních způsobů praní peněz. Poměrně 

stručnou a zdařilou úpravu obsahuje italský trestní kodex v čl. 648 bis, když praní peněz 

(tzv. recyklování) vymezuje jako činnost, která spočívá v nahrazování, převádění 

nebo jiném jednání, které brání identifikaci zločinného původu majetkových hodnot. 

Tato formulace ukazuje nejčastější jednání, která jsou praním peněz, a zároveň 
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 Zde je nutno navíc uvést, že slovenský zákonodárce pojímá praní peněz v trestním kodexu velmi 

široce a zmatečně. Srov. § 233 odst. 1 al. 1 slovenského trestního kodexu. 
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umožňuje postih i jednání odlišných, avšak kvalitativně srovnatelných 

s „nahrazováním“ nebo „převáděním“ majetkových hodnot. 

Praní (špinavých) peněz lze definovat jako určitý proces, kterým někdo zakrývá 

(maskuje) ilegální původ výnosů, aby vzbudil zdání jejich legálnosti, tedy dojem, 

že byly získány v souladu se zákonem. Tato v literatuře rozšířená definice 

je považována za klasickou a její původ musíme hledat ve Spojených státech 

amerických.
301

 V souladu s touto definicí je zákon o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (srov. § 3 odst. 1 TrVýn). 

Takto definované praní peněz si pro účely této kapitoly označíme jako „přímé praní 

peněz“. Přímé praní peněz je z hlediska trestního práva postihováno v rámci skutkové 

podstaty podle § 216 odst. 1 al. 1 tr. zák. a je jím zastírání původu nebo jiné usilování, 

aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu věci pocházející 

z trestného činu. 

Trestní zákoník však výslovně za praní peněz (resp. legalizaci výnosů 

z trestné činnosti) považuje i umožnění této činnosti (srov. § 216 odst. 1 al. 2 

a § 217 odst. 1 tr. zák.), což označuji jako „nepřímé praní peněz“, jelikož nejde 

o jednání, kterým by byl přímo (bezprostředně) zastírán nelegální původ věci. 

Jak jsem již rozebral výše, přímo do skutkové podstaty trestného činu praní 

peněz byla s účinností od 1. září 2015 do odstavce 1 al. 2 zavedena další forma jednání 

postihovaná jako praní peněz, a sice „spolčení se k takovému trestnému činu“. Spolčení 

představuje formu přípravného jednání (viz § 20 odst. 1 tr. zák.). V daném případě 

se spolčení vztahuje k § 216 odst. 1 al. 1 tr. zák., nikoli k umožnění praní peněz 

ve smyslu § 216 odst. 1 al. 2 tr. zák. Podle mého přesvědčení není správné, aby trestný 

čin praní peněz byl tzv. předčasně dokonaným trestným činem a de lege ferenda by bylo 
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 Zanchetti, M. In: Sacco, R. et al. Digesto delle Discipline penalistiche XII. Quarta edizione. Torino: 

UTET, 2003, str. 203. 
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vhodné tuto formu přípravy ze základní skutkové podstaty trestného činu praní peněz 

odstranit.
302

 

 

4.5.2.1 Přímé praní peněz 

Z hlediska důležitosti má při výkladu objektivní stránky největší význam analýza 

přímého praní peněz. Přímé praní peněz je podle českého trestního zákoníku jednáním, 

kterým pachatel zastírá původ věci pocházející z trestného činu nebo z odměny za něj, 

či jinak usiluje o to, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu věci 

získané trestným činem nebo jako odměna za něj, anebo se k takovému jednání 

(tj. k zastírání původu nebo jinému usilování) spolčí. Z hlediska tzv. přímého praní 

peněz je nutné v kontextu ustanovení trestního zákoníku (zejm. pak § 216 tr. zák.) 

správně interpretovat především tři pojmy: „zastírání původu“, „jiné usilování“ 

a „spolčení“.
303

 

Zastíráním původu věci se má na mysli samozřejmě zastírání (např. zakrývání) 

„kriminálního“ původu věci. Zastírání ve vztahu k věci může in concreto spočívat 

např. v převodu vlastnictví či obdobného práva, půjčení nebo vypůjčení (zpravidla 

fiktivního), vytvoření fiktivní směnky,
304

 bankovní operaci, vytvoření nové 

věci (např. změnění věci – může jít o skutečnou změnu věci, zpracování a vytvoření 

věci nové – zlaté předměty se zpracují a jsou z nich vytvořeny šperky
305

), utajení, 

zkreslení nebo změnění informací týkajících se skutečného vlastnictví (např. padělání 

dokladů, změna VIN kódu motorového vozidla, nahrazení státní poznávací značky), 

investice do legálního podnikání či jiné výdělečné aktivity. Prostředkem přímého praní 

peněz, které však nelze z povahy věci výslovně zachytit v rámci skutkové podstaty 
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 Více ke kritice této novely srov. kap. 3.1.2 této práce. 
303

 Spojení „…, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu…“ bude rozebráno v rámci 

výkladu o subjektivní stránce trestného činu praní peněz – srov. kap. 4.5.3 této práce. 
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 Fiktivní směnky v tom smyslu, že od počátku ani jedna ze stran právního vztahu nepočítá s tím, 

že by někdy došlo k reálnému uplatnění plnění podle takové směnky. 
305

 Nelegální obchodníci mohou využívat např. poměrně značného rozdílu mezi výkupní cenou zlata 

a prodejní cenou šperků. 
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trestného činu, může být např. soudní rozhodnutí uměle vyvolaného sporu, 

které pak slouží jako „potvrzení“ legálnosti majetkového výnosu.
306

 Obdobně může 

působit i uvedení nelegálního výnosu v daňovém přiznání a jeho následné zdanění. 

Problematika daňových povinností tak může být ve vztahu k praní peněz ve dvojím 

vztahu, jednak jejich neplnění může být zdrojem „nelegálních příjmů“, tzn. že půjde 

o tzv. hlavními trestnými činy, jednak jejich „plnění“ může být prostředkem praní 

peněz, v takovém případě pak výše daně představuje podstatný náklad na praní peněz. 

Praní peněz může kromě „zastírání původu“ podle zákonodárce spočívat ještě 

v tom, že pachatel „jinak usiluje“, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění 

původu nelegálně nabyté věci. Jedná se o jednání odlišné od zastírání původu, 

avšak jednání mající (obdobný) účinek, a sice stav, kdy je podstatně ztíženo 

nebo znemožněno zjištění původu věci. Konkrétně půjde např. o činnost, kterou dochází 

k vyřazení kontrolních mechanismů, sloužících k zjištění praní peněz. Vyřazením 

kontrolních mechanismů z činnosti (kupř. formou hackerského útoku na kontrolní 

softwarový systém v bance) totiž není zastírán původ nelegálně získaných peněz, 

ale dochází k tomu, že je podstatně ztíženo či dokonce znemožněno zjištění jejich 

nelegálního původu. Podle uvedeného případu je zřejmé, že tzv. jiné usilování 

se dle uvedeného příkladu může velmi podobat nepřímému praní peněz spočívajícímu 

v umožnění zastírání původu, avšak lze si představit situaci, kdy určitou činností dojde 

k znemožnění či podstatnému ztížení zjištění ilegálního původu věci, aniž by byl 

zastírán tento původ.
307

 

Vzhledem k pestrosti možných modu operandi praní peněz, je žádoucí, 

aby jednání v této skutkové podstatě bylo vymezeno dostatečně široce. Neměl by tedy 

nastat případ, že se pachateli podaří „vyprat“ špinavé peníze, avšak jeho jednání nebude 

možné podřadit pod jednání obecně vymezené ve skutkové podstatě trestného činu. 
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 Častorál, Z. Ekonomická kriminalita (z pohledu řízení a správy). 1. vydání. Praha: Vysoká škola 

finanční a správní, o. p. s., 2007, str. 50. 
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 Tyto případy však jsou ještě méně typické než účastenství na praní peněz ve formě pomoci 

(umožněním praní peněz). 
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Tento účel sice splňuje jednání popsané jako „jiné usilování“, avšak problematické 

je jeho navázání na cílený výsledek jednání spočívající ve znemožnění 

nebo v podstatném ztížení zjištění původu věci.
308

 

Jazykovým výkladem dospívám k závěru, že činnost spočívající v „jiném 

usilování“ je odlišná od „zastírání původu“. Slovo „jinak“ pak značí, že půjde 

o podobnou činnost jakou je zastírání. Podobnost jednání je v daném případě dána 

zejména jeho výsledkem, neboť důsledkem obou jednání je stav, kdy je „podstatně 

ztíženo nebo znemožněno zjištění původu věci pocházející z nelegální činnosti“. 

Slovo usilování sice navozuje dojem, že by se mohlo jednat o pouhou snahu dosáhnout 

stejného výsledku jako v případě zastírání, a sice stav, kdy je podstatně ztíženo 

nebo znemožněno zjištění původu věci. Při takovém výkladu by se za dokonanou formu 

trestného činu praní peněz mohly podřadit i různé způsoby nezpůsobilých pokusů, 

což jistě nebylo úmyslem zákonodárce. Ani z jazykového hlediska by však takový 

výklad právní normy nebyl správný, neboť opomíjí, že podle jejího znění zastírání 

původu je podle § 216 tr. zák. také usilováním, aby bylo podstatně ztíženo 

nebo znemožněno zjištění původu věci (srov. slovo „jinak“). 

Usilováním je proto ve smyslu § 216 tr. zák. nutno rozumět jakékoli jednání 

odlišné od zastírání, vedoucí k tomu, že se podstatně v konkrétní situaci ztíží 

nebo dokonce znemožní zjištění původu věci. 

Z obecného vymezení však je třeba dovodit konkrétní příklady jednání. 

Základním vodítkem musí být výsledek, k němuž jednání směřuje. 

Výsledek je z povahy věci stejný, jako v případě zastírání původu věci. Jednání, 

které je tzv. jiným usilování, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění 

původu věci, však musí být zároveň odlišné od zastírání. Obecně lze tedy mezi jiné 

usilování, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu nelegálně 

nabyté věci, uvést jako příklad veškerá jednání, která uvádějí v nečinnost kontrolní 
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mechanismy sloužící k detekci praní peněz. Ačkoli v těchto případech není zastírán 

nelegální původ věci, je činností pachatele podstatně ztíženo nebo dokonce znemožněno 

(alespoň v daném okamžiku) zjištění původu nelegálně nabyté věci. Kontrolní 

mechanismy mohou být více či méně závislé na lidské činnosti, může jít o kontrolu 

prováděnou softwarovým programem, který je určen k odhalování podezřelých 

transakcí. V tomto smyslu lze hovořit např. o tzv. automatizovaném monitoringu 

transakcí. Případný hackerský útok na činnost takového systému by byl bezpochyby 

„jiným usilováním“ ve smyslu ustanovení § 216 trestního zákoníku. Automatizovaným 

monitoringem získané informace o podezřelých transakcích je třeba vyhodnotit 

a vygenerované případy dále zpracovat. Jinak usilovat, aby bylo podstatně ztíženo 

nebo znemožněno zjištění původu věci, lze tedy také působením na osoby, 

které takovou analýzu provádějí, např. formou podplacení nebo uvedením v omyl. 

 V poslední době se ve vztahu k vymezení jednání, jež představuje praní peněz, 

objevuje poměrně nebezpečný výklad spojení „jiné usilování“, aby bylo podstatně 

ztíženo nebo znemožněno zjištění původu nelegálně nabyté věci, podle kterého jde 

o různá přípravná jednání.
309

 Tento nesprávný výklad zřejmě vychází ze skutečnosti, 

že pojem zastírání zahrnuje většinu jednání představujících praní peněz. Představit 

si jinou činnost, která bude praním peněz, avšak nepůjde o zastírání, je samozřejmě 

obtížné, proto se tito autoři patrně pokouší vyhnout konkretizaci tzv. jiného usilování 

tím, že jeho význam prakticky zcela odvozují od jednání, které spočívá v zastírání 

původu. Takový vztah mezi „zastíráním“ a „jiným usilováním“ však hledat nelze, 

neboť jak jsme již ukázali výše, „zastírání původu“ je zde podmnožinou všech jednání 

(usilování), směřujících k podstatnému ztížení nebo znemožnění zjištění původu věci. 

 Interpretace, která váže smysl pojmu „jiné usilování“ nikoli k protiprávnímu 

stavu, který spočívá v podstatném ztížení nebo znemožnění zjištění původu věcí 
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 Krupička, J. In: Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 
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z nelegální činnosti, ale k pojmu „zastírání“, může vést paradoxně také k nedůvodnému 

zeslabování nebo dokonce neuplatňování trestní represe. Mohlo by totiž dojít i k tomu, 

že by orgán činný v trestním řízení aplikující právní normu neposoudil jednání jako 

trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 tr. zák., a to za předpokladu, 

že by podstatné ztížení zjištění původu bylo způsobeno činností, která nijak nesouvisí 

se zastíráním původu věci získané nelegální činností a nešlo by ji tedy hodnotit 

ani jako účastenství na tomto trestném činu [a to buď ve formě kvalifikované 

účastenství podle § 216 odst. 1 al 2 tr. zák., nebo ve formě klasického účastenství 

ve smyslu § 24 odst. 1 písm. c) tr. zák.]. 

 Poslední formou přímého praní peněz, nebo přesněji řečeno přípravným 

jednáním k přímému praní peněz, je spolčení. Spolčení v tomto případě představuje 

formu přípravy spočívající v mlčky nebo výslovně učiněné dohodě alespoň dvou osob 

o budoucím trestném činu praní peněz. Od klasického spolčení ve smyslu 

§ 20 tr. zák. se liší pouze tím, že nesměřuje k zvlášť závažnému zločinu, ale k trestnému 

činu praní peněz, který ani ve své nejtěžší formě (tj. podle § 216 odst. 4 tr. zák.) 

nepředstavuje zvlášť závažný zločin. 

 

4.5.2.2 Nepřímé praní peněz 

Nepřímé praní peněz trestní zákoník vymezuje jako pomocné jednání spočívající 

v umožnění přímého praní peněz.
310

 Toto jednání může doslova spočívat v umožnění 

zastírání původu věci pocházející z trestného činu nebo v umožnění jiného usilování, 

aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu takové věci 

(jde o úmyslnou formu praní peněz podle § 216 tr. zák.). Umožnění spáchaného 

trestného činu představuje závažnější formu pomoci k trestnému činu, která je jednou 

z forem účastenství [srov. § 24 odst. 1 písm. c) tr. zák., podle nějž pomocníkem je ten, 
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 Vzhledem k tomu, že za přímé praní peněz jsem s výhradou učiněnou výše označil i tzv. spolčení, 

nutno říci, že nepřímé praní peněz (tj. umožnění) obsažené v základní skutkové podstatě trestného činu 

praní peněz podle § 216 odst. 1 al. 2 tr. zák. se k takovému spolčení vztahovat nemůže. 
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kdo jinému umožnil nebo usnadnil spáchání trestného činu]. Pomoc k trestnému činu 

ve smyslu § 24 odst. 1 písm. c) tr. zák. musí být úmyslným jednáním. Tzv. nepřímé 

praní peněz se však podle českého práva objevuje i v nedbalostní formě, 

neboť podle trestního zákoníku je trestné jednání toho, kdo jinému umožní zastřít původ 

nebo zjištění původu věci ve větší hodnotě, která pochází z trestného činu 

(srov. § 217 odst. 1 tr. zák.). Níže uvedený výklad o umožnění praní peněz 

lze na nedbalostní formu tohoto jednání vztáhnout přiměřeně. 

Jedná se o případ, kdy je účastenství povýšeno na samotné pachatelství. 

Nedomnívám se, že by tato konkrétní forma účastenství (tj. pomoc ve formě umožnění 

přímého praní peněz) byla pro praní peněz natolik typickou, že by ji měl zákonodárce, 

aby náležitě vyjádřil typovou závažnost tohoto jednání, uvádět přímo v základní 

skutkové podstatě. Nutno říci, že to není běžné ani v zahraničních trestních kodexech. 

Francouzský trestní kodex sice hovoří o usnadnění falešného zdůvodnění původu 

zboží nebo příjmu pachatele trestného činu, avšak již samotné přímé praní peněz 

neuvádí. Tím chtěl podle mého názoru francouzský zákonodárce vyjádřit skutečnost, 

že praní peněz se pojmově vztahuje k (hlavnímu) trestnému činu spáchanému 

jinou osobou než pachatelem trestného činu praní peněz. Obdobně tomu bylo 

podle českého práva. Původně totiž trestní kodex z roku 1961 charakterizoval praní 

peněz jako pomocné zastírací jednání,
311

 čímž chtěl podle některých autorů vyjádřit 

právě skutečnost, že praní peněz se pojmově vztahuje vždy k trestné činnosti jiné 

osoby.
312

 Je dost možné, že za existenci současného nepřímého praní peněz může pouhé 

„slepé“ převzetí dřívějšího textu bez domyšlení potřebných důsledků. 

Z hlediska hodnocení této právní úpravy lze tedy uzavřít, že nepřímé praní 

peněz, jak jej konstruuje český zákonodárce, není vhodně zvoleným nástrojem trestní 

politiky v oblasti boje proti praní peněz. Rozsah a komplikovanost současné skutkové 
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 Trestný čin praní peněz byl takto definován v rámci § 251a trestního kodexu z roku 

1961 až do 30. června 2002. Podrobněji k tomu srov. kap. 3.1.1 této práce. 
312

 Musil, J. Praní peněz a české trestní právo. In: Trestní právo č. 4/1997, str. 10. 
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podstaty trestného činu praní peněz musí nevyhnutelně působit interpretační a následně 

aplikační problémy. Přesto by se nemělo rezignovat na adekvátní (správný) výklad 

skutkové podstaty tohoto trestného činu. 

Jak jsem již uvedl, umožnění zastření původu nelegálně získané věci 

je materiálně pomocí k trestnému činu ve smyslu § 24 odst. 1 písm. c) tr. zák. Může být 

uskutečněno jak jednáním, tak opomenutím. Pomoc k trestnému činu podle uvedeného 

ustanovení obecné části trestního zákoníku však může spočívat jak v umožnění, 

tak v usnadnění. Z hlediska praní peněz je tedy pro správnou právní kvalifikaci 

nezbytné odlišit umožnění a usnadnění. Toto rozlišení v konkrétním případě může být 

obtížné, protože nelze a priori říci, zda např. poskytnutá rada, opatření prostředků nebo 

odstranění překážky je jednou z uvedených forem jednání. Rozdíl mezi nimi tkví v tom, 

že umožnění na rozdíl od pouhého usnadnění představuje conditio sine qua non praní 

peněz. 

Ačkoli skutkové podstaty trestného činu praní peněz nejsou v žádném případě 

blanketního charakteru, bude nepřímé praní peněz často spočívat v jednáních 

porušujících povinnosti uložené zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Uvedený zákon 

se vztahuje na poměrně široký okruh osob (srov. výčet tzv. povinných osob 

v § 2 TrVýn). Nepřímé praní peněz může záležet v nesplnění např. povinností 

identifikace klienta (§ 7 TrVýn), provádění identifikace klienta (§ 8 TrVýn), kontroly 

klienta (§ 9 TrVýn), uchovávání údajů (§ 16 TrVýn), oznámení podezřelého obchodu 

(§ 18 TrVýn), nakládání s výsledky šetření (§ 32 TrVýn). Tzv. nepřímé praní peněz 

však může spočívat i v jakémkoli jiném konání či opomenutí, kterým osoba podstatně 

přispěje zastření (podstatnému ztížení nebo znemožnění zjištění) původu věci.
313

 

Konkrétními příklady mohou být např. pomoc v podobě rady, jakým způsobem 

lze výnosy z trestné činnosti „vyprat“ pomocí bankovních operací, opatření falešných 
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 Kuchta, J. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2009, str. 182 a 183. 
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dokladů (technické průkazy motorových vozidel, daňové doklady, smlouvy apod.) 

anebo zařízení na jejich výrobu. 

 U nepřímého praní peněz je nutné ještě uvést jednu okolnost, která se týká 

tzv. nepravého praní peněz, kterým v této práci označuji nedbalostní praní peněz, 

de lege lata tedy jednání vymezené ve skutkové podstatě trestného činu legalizace 

výnosů z trestné činnosti z nedbalosti podle § 217 tr. zák. U nedbalostního jednání, 

jak jej vymezuje ustanovení § 217 tr. zák., se musíme pozastavit nad smyslem použité 

formulace, která zjevně neodpovídá úmyslu tvůrce zákona. Trestný je podle uvedeného 

ustanovení ten, kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ věci a zjištění původu věci. 

Druhá část citace, jež hovoří o „zjištění původu věci“ je zjevně neaplikovatelná, 

neboť trestné by podle použité textace mělo být „nedbalostní umožnění zjištění původu 

věci“. Tento zřetelný nesmysl podle mého názoru nelze překlenout „kreativní 

intepretací“, podle níž by měl zákonodárce na mysli „nedbalostní znemožnění zjištění 

původu věci“, neboť by šlo o čistou analogii iuris (použití § 216 odst. 1 al. 1 a 2 tr. zák., 

podle kterého je trestné „úmyslné umožnění znemožnění zjištění původu“). 

Text v uvedeném ustanovení by se dal ještě vykládat jiným způsobem, 

který však rovněž nedává smysl, neboť by trestné bylo jednání, jež by mělo spočívat 

v „nedbalostním umožnění zastření zjištění původu věci“. Upozorňuji, že texty 

uvedené v tomto odstavci v uvozovkách jsou parafrázemi zákona, aby nevznikla 

pochybnost o tom, zda se jedná, či nejedná o překlep. Nutno také říci, že výše 

kritizovaná formulace obsažená v ustanovení § 217 odst. 1 tr. zák. byla převzata 

z předešlého trestního kodexu, konkrétně z § 252 odst. 2 trestního kodexu z roku 1961, 

který od 1. července 2002 umožňoval v rámci trestného činu podílnictví postihovat 

nedbalostní (nepravé) praní peněz. 
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4.5.3 Subjektivní stránka trestného činu praní peněz 

Trestný čin praní peněz podle § 216 tr. zák. je trestným činem úmyslným. K naplnění 

základních skutkových podstat podle § 216 odst. 1 al. 1 a 2 tr. zák. postačí existence 

nepřímého (eventuálního úmyslu), tj. skutečnost, že pachatel věděl, že svým jednáním 

může zastírat původ věci, a pro případ, že se tak stane, s tím byl srozuměn 

[srov. § 15 odst. 1 písm. b) tr. zák.], přičemž srozuměním se rozumí i smíření pachatele 

s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoníku může porušit nebo ohrozit jím 

chráněný zájem (srov. § 15 odst. 2tr. zák.). Nepřímý úmysl postačí jak u tzv. přímého 

praní peněz,
314

 tak u tzv. nepřímého praní peněz.
315

 Jak jsem již uvedl výše,
316

 

nejdůležitější změnou z hlediska subjektivní stránky trestného činu praní peněz podle 

§ 216 tr. zák., kterou přinesl s účinností od 1. ledna 2010 trestní kodex z roku 2009, 

bylo, že došlo k odstranění zákonného „požadavku“, aby praní peněz bylo spácháno 

„s cílem vzbudit zdání legálního nabytí“. Od té doby není pochyb, že z hlediska formy 

zavinění postačí k naplnění skutkové podstaty i existence nepřímého (eventuálního) 

úmyslu. 

 Pro zkoumání subjektivní stránky pachatele je důležitá otázka znalosti pachatele 

trestného činu praní peněz ohledně skutečnosti, že věc (jako předmět jednání) pochází 

z trestného činu. Z hlediska praktického se vzhledem ke stejné jazykové formulaci užijí 

závěry, které jsou tradičně dovozovány u trestného činu podílnictví. Judikatura 

historicky zastává názor, že pachatel úmyslného podílnictví musí v době svého jednání 

vědět, že věc pochází z trestného činu,
317

 přičemž pachateli podílnictví nemusí být 
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 K přímému praní peněz srov. kap. 4.5.2.1 této práce. 
315 

K nepřímému praní peněz srov. kap. 4.5.2.2 této práce. 
316 

Srov. kap. 3.1.2 této práce. 
317

 Již v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 15. února 1919, sp. zn. Kr I 2/18, publikovaném 

pod č. 9/1919 Sb. rozh. tr. se uvádí: „Věděti, že věc jest z krádeže nebo zpronevěry, musí podílník v době, 

kdy ji na sebe převedl. Dodatečně nabytá vědomost vadného původu nečiní podržení věci bezelstně nabyté 

podílnictvím na krádeži nebo zpronevěře (§ 185 zákona č. 117/1852 ř.z.).“ V rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ČSR ze dne 1. října 1929, sp. zn. Zm II 47/29, publikované pod č. 3604/1929 Sb. rozh. tr.. se k této 

otázce uvádí: „Předmětem podílnictví jest věc pocházející z trestného činu (krádeže); nezáleží na tom, 
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známy všechny okolnosti hlavního trestného činu.
318

 Stejné závěry budou v praxi platit 

i pro trestný čin praní peněz v jeho úmyslné formě. Přes výše uvedené je nutno 

zdůraznit, že určitá znalost o předcházejícím trestném jednání, kterým byla získána věc, 

jež je předmětem praní, musí být prokázána. Pachatel praní peněz totiž musí vědět, 

že předcházející jednání lze posoudit jako trestný čin.
319

 

Za největší problém z hlediska subjektivní stránky trestného činu praní peněz 

považuji formulaci použitou v základní skutkové podstatě úmyslné formy praní peněz 

podle § 216 odst. 1 al. 1 tr. zák., podle níž zastírací jednání je činěno, aby bylo 

podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění kriminálního původu věci. Tuto formulaci 

jsem kritizoval již v pojednání o objektivní stránce trestného činu. Je otázkou, 

zdali tento znak vykládat v rámci objektivní či subjektivní stránky trestného činu praní 

peněz. Vzhledem k použité formulaci (srov. slovo „aby“) se domnívám, 

že jde o vyjádření části subjektivní stránky, neboť vyjadřuje cíl, ke kterému zastírací 

jednání (přímé praní peněz) směřuje. Z hlediska znaků subjektivní stránky jde o tzv. cíl 

(záměr) jednání vyjadřující jeho účel, tedy to, o co pachatel svým jednáním usiluje. 

Pro výklad uvedeného slovního spojení v rámci subjektivní stránky trestného 

činu hovoří i argumentace ad absurdum, neboť platí, že pokud bychom jej vykládali 

jako součást stránky subjektivní (tj. jako součást jednání, nebo spíše jako následek), 

nebylo by podle tohoto ustanovení prakticky možno postihovat jednodušší (méně 

                                                                                                                                                                          
kdo a kdy věc ukradl, ani na tom, převedl-li pachatel takovou věc na sebe přímo od pachatele či od osoby 

třetí. Po stránce subjektivní stačí, že pachatel věděl, že věc, kterou na sebe převádí, pochází z trestného 

činu (krádeže).“ 
318

 Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 23. května 1929, sp. zn. Zm II 176/28, publikovaného 

pod č. 3493/1929 Sb. rozh. tr., platí, že: „Není třeba, by tomu, kdo kradené věci přechovává a ukrývá, 

byly známy všechny podrobnosti krádeže, by již v době převzetí věcí těch věděl, kde, kým a za jakých 

okolností byla krádež provedena.“ 
319

 K tomu srov. rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. listopadu 1993, 

sp. zn. 4 To 804/93, publikované pod č. 7/1995 Sb. rozh. tr., v němž se uvádí: „K naplnění subjektivní 

stránky trestného činu podílnictví podle § 251 tr. zák. je třeba, aby pachatel znal všechny skutkové 

okolnosti rozhodné pro závěr, že čin spáchaný jinou osobou, kterým byla věc uvedená v tomto ustanovení 

získána, je trestným činem. Jde-li o trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák., nestačí 

pachatelova vědomost o tom, že se jiná osoba zmocnila cizí věci. Musí vědět a být alespoň srozuměn 

s tím, že tímto činem mohla být způsobena škoda, kterou lze posoudit jako škodu nikoli nepatrnou.“ 

Z novější judikatury k této problematice srov. zejména výstižné usnesení NS ze dne 22. dubna 2009, 

sp. zn. 7 Tdo 374/2009. 
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sofistikované) formy praní peněz, které sice ztěžují zjištění nelegální původu, 

avšak neznemožňují jej, ani jej neztěžují podstatným způsobem (per argumentum 

a contrario k zákonnému textu).
320

 

I tak ovšem požadavek českého zákonodárce, aby jednání pachatele bylo 

učiněno v úmyslu znemožnit nebo podstatně ztížit zjištění kriminálního původu věci, 

nedává rozumný smysl, neboť se opět nabízí otázka, proč nepostihovat jednání, která 

směřují „pouze“ k ztížení (nikoli podstatnému) zjištění nelegálního původu věci, a zda 

lze vůbec hranici mezi podstatným a méně podstatným ztížením přesně určit, neboť to 

nezáleží pouze na pachateli samotném, ale také na schopnosti orgánů veřejné moci 

(zejména policejních orgánů) zjišťovat kriminální původ věcí. Navíc tato schopnost 

nezáleží jen na schopnostech a znalostech policistů, ale také na technickém vybavení, 

které mohou používat. Nutno však říci, že v praxi k tak širokému prokazování 

subjektivní stránky nedochází, neboť se zpravidla prokazuje pouze to, zda zastírací 

jednání bylo či nebylo úmyslné a dále skutečnost, zda pachatel věděl, že věc, která byla 

předmětem jeho jednání, byla získána trestným činem. 

Vzhledem k výše uvedenému jsem názoru, že de lege ferenda by cíl jednání, 

které spočívá v praní peněz, neměl být u trestného činu praní peněz výslovně uveden 

jako obligatorní znak skutkové podstaty. Zákonodárce by se přitom mohl inspirovat 

četnými zahraničními úpravami, kde účel praní peněz není obvykle vyjadřován. 

 Trestný čin praní peněz v nedbalostní formě podle § 217 tr. zák. představuje 

nedbalostní formu praní peněz (tzv. nepravé praní peněz). K jeho spáchání je z hlediska 

subjektivní stránky nezbytná existence alespoň nevědomé nedbalosti, která spočívá 

v tom, že pachatel sice nevěděl, že jeho jednání může být tzv. nepravým praním peněz, 

ale vzhledem k okolnostem případu a svým osobním poměrům vědět měl a mohl 

[srov. § 16 odst. 1 písm. b) tr. zák.]. Někteří autoři v době přijetí současného trestního 
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 Při tomto výkladu by se taková jednání dala postihovat snad pouze v rámci tzv. nezpůsobilého pokusu. 
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kodexu z roku 2009 kritizovali kriminalizaci praní peněz v nedbalostní formě z důvodu 

údajného rozporu se zásadou subsidiarity trestní represe.
321

 

Nutno říci, že skutková podstata trestného činu praní peněz v nedbalostní formě 

existovala i v trestním kodexu z roku 1961, a to od roku 2002 v rámci trestného činu 

podílnictví (srov. § 252 odst. 2 trestního kodexu z roku 1961 s účinností ke dni 

31. prosince 2009). Navíc obecně méně závažné jednání než nedbalostní praní peněz 

spočívající v nedbalostním podílnictví je rovněž kriminalizováno (viz § 215 tr. zák.). 

Přístup k této otázce se v jednotlivých právních řádech různí. Praní peněz lze spáchat 

pouze v úmyslné formě např. ve Francii, v Itálii či na Slovensku. Nedbalostní praní 

peněz se tradičně postihuje např. v České republice (§ 217 tr. zák.), v Německu 

(§ 261 odst. 5 německého trestního kodexu), ve Španělsku (čl. 301 odst. 3 španělského 

trestního kodexu) nebo ve Švýcarsku (čl. 305
bis

 odst. 1 švýcarského trestního kodexu), 

přičemž ve Španělsku se k trestnosti jednání vyžaduje hrubá nedbalost (culpa lata) 

na straně pachatele, v Německu lehkomyslnost. 

Ačkoli je pravdou, že v některých zahraničních právních úpravách není 

nedbalostní praní peněz kriminalizováno, úplnou dekriminalizaci tohoto jevu bych 

považoval za chybu, neboť zcela bez trestu by tak zůstaly případy umožnění praní peněz 

z vědomé i nevědomé nedbalosti, které jistě potrestání zaslouží. V případech vědomé 

nedbalosti jde typicky o jednání, kterým důvěřivá osoba bez dostatečných důvodů 

pro jiného zařídí určitou záležitost, spoléhajíc se na to, že činnost této osoby je legální, 

ač jde o úkon, který není zcela standardní (např. založení účtu pod svým jménem 

a předání přístupových údajů k němu, aby mohly být přes tento účet realizovány určité 

transakce, převezení zavazadla přes hranici nebo odeslání zásilky svým jménem). 

Uvedené příklady navíc mohou být podle okolností konkrétního případu posouzeny 

i jako nepřímý úmysl, přičemž obecně platí, že rozlišení mezi jednáním v nepřímém 

úmyslu a z vědomé nedbalosti může být velmi obtížné. Případy nepravého praní peněz 

                                                           
321

 Viz Hrušáková, M. Vybrané majetkové trestné činy v novém trestním zákoníku ve srovnání s aktuální 

úpravou se zaměřením na nedbalostní trestné činy. In: Bulletin advokacie č. 10/2009, str. 75. 
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z nevědomé nedbalosti, které zaslouží potrestání, pak jsou podle mého názoru zejména 

takové, v nichž dochází k porušení nějaké zákonem stanovené povinnosti v okamžiku, 

který je zcela rozhodující z hlediska, zda se podaří úspěšně vyprat výnos z trestné 

činnosti (např. neodhalení zcela zjevného podezřelého obchodu ve smyslu zákona 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu). 

 Vzhledem k tomu, že podle ustanovení § 217 tr. zák. se postihuje nedbalostní 

praní peněz, neuplatní se u výkladu pojmu „umožnit“ pravidlo, podle kterého umožnění 

určitého jednání vyžaduje alespoň vědomost. V daném případě tedy neplatí, že pachatel 

trestného činu praní peněz v nedbalostní formě podle § 217 tr. zák. si musí být nutně 

vědom, že ten, komu umožňuje spáchání trestného činu praní peněz v úmyslné formě 

podle § 216 tr. zák., jedná tímto způsobem. Důležité je, že alespoň vědět měl a mohl. 

 

4.5.3.1 Zavinění u zvlášť přitěžujících okolností 

V předcházejícím textu jsem rozebíral zavinění ve vztahu k základním skutkovým 

podstatám trestného činu praní peněz, a to jak v úmyslné, tak v nedbalostní formě. 

Zde ještě zbývá věnovat se alespoň krátce nutné formě zavinění u zvlášť přitěžujících 

okolností (okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby) v případě trestného činu 

praní peněz. Výklad se kromě posledního znaku, spočívajícího v porušení důležité 

povinnosti, týká zejména trestného činu praní peněz podle § 216 tr. zák. (úmyslná 

forma praní peněz), neboť u nedbalostní formy trestného činu praní peněz 

podle § 217 tr. zák. nečiní výklad žádné obtíže. Zvlášť přitěžující okolnosti jsou 

určitými znaky, které přistupují ke znakům základních skutkových podstat a tvoří 

tak společně s nimi skutkové podstaty kvalifikované. 

Pro zavinění k okolnostem zvlášť přitěžujícím platí ustanovení § 17 tr. zák., 

které stanoví, že: „K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se přihlédne, 
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a) jde-li o těžší následek, i tehdy, zavinil-li jej pachatel z nedbalosti, vyjímaje případy, 

že trestní zákon vyžaduje i zde zavinění úmyslné, nebo 

b) jde-li o jinou skutečnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel nevěděl, ačkoli o ní vzhledem 

k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl, vyjímaje případy, 

kdy trestní zákon vyžaduje, aby o ní pachatel věděl.“ 

 Zvlášť přitěžujícími okolnostmi ve vztahu k trestným činům praní peněz jsou: 

hodnota věci, skutečnost, že věc pochází ze zvlášť závažného zločinu, výše získaného 

prospěchu, členství v organizované skupině, spojení s organizovanou skupinou působící 

ve více státech, zneužití postavení v zaměstnání či zneužití funkce a porušení důležité 

povinnosti.
322

 

 Pokud jde o „hodnotu (větší, značnou či velkého rozsahu) věci“, postačí 

vzhledem k této okolnosti zavinění ve formě nedbalosti [srov. § 17 tr. zák.]. 

 Vzhledem k okolnosti, že „věc pochází ze zvlášť závažného zločinu“, postačí 

nedbalost [srov. § 17 tr. zák.].
323

 

 U znaku „výše získaného prospěchu (většího, značného či velkého rozsahu)“, 

postačí opět nedbalost; jedná se o tzv. těžší následek [srov. § 17 písm. a) tr. zák.]. 

 Co se týká „členství v organizované skupině“, dostatečným bude rovněž 

nedbalostní zavinění [srov. § 17 písm. b) tr. zák.]. 

 Okolnost spočívající ve spáchání trestného činu praní peněz ve „spojení 

s organizovanou skupinou působící ve více státech“ vyžaduje ke svému naplnění 

vědomou nedbalost [podle § 16 odst. 1 písm. a) tr. zák.], neboť pachatel musí vědět, 

                                                           
322

 K těmto zvlášť přitěžujícím okolnostem více viz kap. 4.6 této práce. 
323 

Komentářová literatura okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, které spočívají ve vyšší 

hodnotě věci jako předmětu jednání a v okolnosti, že věc pochází ze zvlášť závažného zločinu, považuje 

za okolnosti podle § 17 písm. b) tr. zák. a nikoli za okolnosti podle § 17 písm. a) tr. zák., což je 

podle mého názoru vzhledem k definici tzv. těžšího následku sporné, a to zejména u druhé z uvedených 

okolností, neboť v tomto případě je jistě způsobena závažnější porucha primárního právního objektu. 

Srov. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

str. 2159 a 2160. 
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že se jedná o organizovanou skupinu působící nejméně ve dvou státech 

[srov. § 17 písm. b) tr. zák.].
324

 

 „Zneužití postavení v zaměstnání nebo zneužití funkce“ musí být zahrnuto 

zaviněním ve formě alespoň nepřímého úmyslu, neboť slovo „zneužití“ v sobě obsahuje 

nutnost úmyslu. 

 K naplnění okolnosti spočívající v „porušení důležité povinnosti“ postačí 

nedbalost [srov. § 17 písm. b) tr. zák.]. 

                                                           
324

 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 

str. 1491. 
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4.5.4 Subjekt trestného činu praní peněz 

Ačkoli v případě trestného činu praní peněz hovoříme o tzv. obecném subjektu, neboť 

jeho pachatelem může být v podstatě kdokoli (srov. počáteční slovo „Kdo…“ 

v ustanoveních o trestném činu praní peněz podle § 216 a 217 tr. zák.), je tato otázka 

jednou z nejkomplikovanějších a nejspornějších u trestného činu praní peněz v jeho 

úmyslné formě (podle § 216 tr. zák.). 

Základní otázkou u pachatelství trestného činu praní peněz je to, zda v případě, 

že trestný čin praní peněz a trestný čin hlavní je spáchán tou samou osobou, 

lze uplatňovat trestní odpovědnost za oba trestné činy zároveň (případ 

vícečinného souběhu).
325

 V této souvislosti se hovoří o postihu tzv. samopraní 

(angl. self-money laundering nebo own proceeds laundering, něm. selbst-Geldwäsche 

nebo selbst-Geldwäscherei, fr. autoblanchiment, it. autoriciclaggio, šp. autoblanqueo, 

port. auto-branqueamento). Komplikovanost problematiky pachatelství v této oblasti 

vyplývá právě ze skutečnosti, že praní peněz je trestnou činností navazující, protože 

předpokladem pro její páchání je majetek získaný jiným (hlavním, základním, 

předcházejícím, presumovaným) trestným činem. 

 V následujícím textu analyzuji problematiku subjektu trestného činu 

v mezinárodním kontextu a v nejhojnější míře z celé práce zde používám 

tzv. komparativní metodu interpretace. Důvodů pro tento postup je několik. Především 

na formování, interpretaci i následnou aplikaci
326

 skutkových podstat trestného činu 

praní peněz měly a mají největší vliv mezinárodní organizace a obdobné subjekty, 

které se zabývají problematikou praní špinavých peněz a prevencí tohoto jevu. 

Navíc některé zahraniční doktríny (ve smyslu nauky a judikatury), zejména italská 

                                                           
325 

Záměrně zde uvádím, že jde o vícečinný souběh, neboť je otázkou, zda jednočinný souběh může 

u trestného činu hlavního a trestného činu praní peněz z povahy věci nastat. I kdybychom tuto existenci 

připustili, půjde o naprosto výjimečné případy. Osobně se domnívám, že takový souběh je z povahy věci 

vyloučen. Více k této otázce srov. kap. 4.3 této práce. 
326

 Vliv je tedy jak čistě legislativního charakteru, tak rovněž charakteru interpretačního, 

resp. aplikačního. 
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a německá, se tímto problémem dlouhodobě zabývají a přinášejí poznatky, které jsou 

vzhledem ke své povaze a podobnosti kontinentálních právních řádů uplatnitelné 

i v rámci jiných právních řádů. 

Popisovat celoevropské trendy má v této otázce daleko větší význam, 

než historický výklad zabývající se přístupem k otázce samopraní v tuzemsku. 

Podrobně tuto problematiku navíc nedávno rozebral Bruna, který rovněž kritizuje 

současný stále ještě mainstreamový přístup k otázce samopraní, spočívající v umožnění 

souběžného postihu jedné osoby za trestný čin hlavní a trestný čin praní peněz 

podle § 216 tr. zák.
327

 Než přikročím k analýze problému v mezinárodním kontextu, 

vypořádám se s argumenty zastánců tohoto hlavního proudu. 

 

4.5.4.1 Argumenty zastánců trestní odpovědnosti za samopraní a jejich hodnocení 

S úvahami, že za jednání spočívající v praní peněz by neměl být trestně odpovědný 

pachatel hlavního trestného činu, se setkáváme již velmi záhy po uvedení příslušné 

skutkové podstaty do trestního zákoníku v roce 1992.
328

 Tento postoj však nesdílí 

většinová část české literatury a dosud publikovaná judikatura.
329

 Převažuje přístup, 

podle kterého pachatelem tohoto trestného činu může být i pachatel hlavního trestného 

činu. Část literatury však vylučuje možnost trestní odpovědnosti hlavního pachatele 

v případě naplnění znaků nepřímého praní peněz, tj. skutkové podstaty úmyslného 

trestného činu praní peněz podle § 216 odst. 1 al. 2 tr. zák. Většina české doktríny 

odvozuje trestnost tzv. samopraní ze srovnání konstrukce skutkové podstaty přímého 

praní peněz (dle aliney 1 odstavce 1 § 216 tr. zák. – dále též „první skutková podstata“ 

spočívající především v zastírání původu) a skutkové podstaty nepřímého praní peněz 

                                                           
327

 Bruna, E. K diskusi o subjektu trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. In: Bulletin 

advokacie č. 5/2015, str. 25–27. 
328 

Srov. Tolar, J., Dolenský, A. Trestní zákon, předpisy související (poznámkové vydání), Praha: Linde, 

a. s., 1992, str. 234. Je pravdou, že původní znění ustanovení § 251a trestního kodexu z roku 1961 

takovému výkladu svědčilo. 
329

 Srov. zejména usnesení NS ze dne 8. července 2008, sp. zn. 11 Tdo 652/2008, nebo nejnověji usnesení 

NS ze dne 23. února 2016, sp. zn. 5 Tdo 1495/2015. 
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(dle aliney 2 odstavce 1 § 216 tr. zák. – dále též „druhá skutková podstata“ spočívající 

v umožnění zastírání původu). Z hlediska interpretačních metod jde o jazykový výklad 

v kombinaci s interpretací per analogiam a per argumentum a contrario. 

U druhé skutkové podstaty úmyslného trestného činu praní peněz 

(§ 216 odst. 1 al. 2 tr. zák.) nemůže být podle některých názorů subjektem pachatel 

hlavního trestného činu. Ze slov „jinému umožní“ prý jasně vyplývá požadavek 

na rozdílnost pachatelů trestného činu hlavního a úmyslného trestného činu praní peněz 

podle druhé skutkové podstaty.
330

 Uvedenou argumentaci nepovažuji za správnou, 

protože i kdyby zákonodárce slovo „jinému“ vypustil, mělo by předmětné ustanovení 

stejný význam, neboť „umožnění“ představuje pomoc jiné osobě. „Umožnění něčeho 

sobě samému“ v tomto smyslu představuje contradictio explicita. Úmyslný trestný čin 

praní peněz podle druhé skutkové podstaty je formou účastenství, kterou zákonodárce 

povýšil na samostatný trestný čin tím, že jí zařadil do zvláštní části trestního zákoníku. 

Nejedná se tedy přímo o praní peněz, ale o „umožnění jinému“ vykonat tuto činnost. 

Ze slov „jinému umožní“ tak můžeme dovodit pouze jediné, a to, že pachatel úmyslného 

trestného činu praní peněz podle první skutkové podstaty nemůže být shodný 

s pachatelem úmyslného trestného činu praní peněz podle druhé skutkové podstaty. 

Uvedené formulaci je zde bohužel přikládán stejný význam, jako je tomu v případě 

podílnictví, kde se hovoří o majetkové hodnotě získané „trestným činem spáchaným … 

jinou osobou“ [viz § 214 odst. 1 písm a) tr. zák.]. Slovo „jinou“ se zde však skutečně 

vztahuje k hlavnímu trestnému činu a nikoli k samotnému podílnictví, neboť trestní 

zákoník tuto formu účastenství v rámci trestného činu podílnictví, na rozdíl od trestného 

činu praní peněz, nezná. Smyslem takových zákonných konstrukcí je funkce 

individualizační.
331

 Reaguje se tak na specifika určité kriminální činnosti. 

                                                           
330

 Srov. např. Novotný, O., Vokoun, R. a kol. Trestní právo hmotné – II. Zvláštní část, Praha: ASPI, a. s., 

2007, str. 148–149. Stejně i Kuchta, J. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 183.  
331

 Solnař, V. Systém československého trestního práva. Základy trestní odpovědnosti, Praha: Academia, 

1972, str. 291–292. 
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Funkce takovéto konstrukce účastenství ve zvláštní části trestního zákoníku 

je tedy odlišná a s rozebíraným problémem nesouvisí, což vyplývá i z rozboru 

zahraničních právních úprav.
332

 

Pachatelem úmyslného trestného činu praní peněz podle druhé skutkové 

podstaty (§ 216 odst. 1 al. 2 tr. zák.) nemůže být podle mého názoru pachatel trestného 

činu, ze kterého nelegální výnosy pocházejí. K vyslovenému závěru mě ovšem vede jiné 

odůvodnění než právě uvedené. Domnívám se totiž, že pachatel hlavního trestného činu 

nemůže být zároveň odpovědný za trestný čin praní peněz ani u první skutkové podstaty 

(viz níže). Formulaci obsažené v § 216 odst. 1 al. 2 nelze dávat jiný význam než ten, 

že druhá skutková podstata povyšuje účastenství na trestném činu praní peněz 

podle první skutkové podstaty na pachatelství a zákonodárce tak vyjadřuje, 

že tato jednání pokládá za stejně závažná. 

Podle mého názoru je ale také pravděpodobné, že normotvůrce při tvorbě 

trestného činu praní peněz podle § 216 tr. zák. (§ 252a starého trestního zákona) 

zamýšlel koncipovat trestní odpovědnost tak, aby podle první skutkové podstaty bylo 

postihováno tzv. samopraní a druhá skutková podstata, která vykazuje v zásadě shodnou 

společenskou škodlivost, sloužila k postihu praní peněz osobou, která neparticipovala 

na trestném činu předcházejícím. I kdyby tomu tak bylo, nemůže výklad podle 

zjištěného úmyslu zákonodárce převážit nad výkladem jazykovým, logickým 

a systematickým.
333

 Nelze však také vyloučit jiný „úmysl“ zákonodárce, který spočívá 

v představě, že musí existovat zvláštní skutková podstata sankcionující umožnění 

úmyslného praní peněz, aby mohla existovat skutková podstata postihující nedbalostní 

                                                           
332

 Podrobněji k tomu viz kap. 4.5.2 této práce. K mezinárodnímu srovnání ohledně významu této zvláštní 

formy účastenství srov. již Pelc, V. Subjekt trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. 

In: Kriminalistika č. 2/2013, str. 116. 
333

 Ke vztahu standardních výkladových metod a výkladu e ratione legis srov. např. Maršálek, P. 

O smyslu a limitech použití historického výkladu při aplikaci práva. In: Gerloch, A., Maršálek, P. ed. 

Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi. Praha: EUROLEX 

BOHEMIA, 2003, str. 121–139. 
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praní peněz, které musí z povahy věci vždy spočívat v umožnění (srov. formulaci 

podle § 217 odst. 1 tr. zák.). 

Pro pachatelství u úmyslného trestného činu praní peněz podle druhé skutkové 

podstaty je tak určující zodpovězení otázky po subjektu u skutkové podstaty první. 

První skutková podstata trestného činu úmyslného praní peněz 

[§ 216 odst. 1 písm. a) a b) tr. zák.] o „jiném“ pachateli nemluví. Z počátečního 

„kdo“ by se bez bližšího zkoumání mohlo dovodit, že pachatelem může být skutečně 

každý, tedy i pachatel hlavního trestného činu. Jak bylo uvedeno výše, trestnost jednání 

samopraní podle první skutkové podstaty nelze dovozovat z odlišné formulace použité 

v případě druhé skutkové podstaty. U některých autorů je navíc tato argumentace zjevně 

nekonzistentní, když na jedné straně u první skutkové podstaty dovozují 

per argumentum a contrario k formulaci druhé skutkové podstaty, že trestně odpovědný 

je i pachatel hlavního trestného činu, a na druhé straně uvádějí, že pachatel hlavního 

trestného činu může být trestně odpovědný, byť spíše výjimečně, i podle druhé skutkové 

podstaty.
334

 

Praní peněz bylo u nás i v zahraničí postihováno v rámci trestného činu 

podílnictví a po vzniku samostatného trestného činu došlo k jeho zařazení za tento 

trestný čin. V případě trestného činu podílnictví podle § 214 tr. zák. se výslovně 

ve vztahu k majetkové hodnotě, která je ukrývána, převáděna nebo užívána, 

uvádí, že musí být „získána trestným činem spáchaným jinou osobou“ 

[srov. § 214 odst. 1 písm. a) tr. zák.]. Z toho se někdy per argumentum a contrario 

pro případ trestného činu praní peněz dovozuje zákonodárcova vůle, aby bylo 

postihováno i tzv. samopraní, neboť v textu § 216 tr. zák. se mluví obecně o trestném 

činu. Zákon tedy v této otázce mlčí (argumentum e silentio legis). Uvedený argument 

však zde není příliš přesvědčivý. Zajímavé je z hlediska jazykového výkladu 

                                                           
334 

Viz Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140–421. Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, 

str. 1944 a 1946. 
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i zahraniční srovnání, neboť některé právní úpravy řeší tento problém výslovně, jiné 

nikoli.
335

 

Jedinými dvěma relevantními argumenty pro trestní odpovědnost jedné osoby 

zároveň za hlavní trestný čin a navazující trestný čin praní peněz tedy jsou obecná 

zásada, podle níž je nezbytné kvalifikovat jednání pachatele podle všech v úvahu 

přicházejících ustanovení zvláštní části trestního zákoníku, a argument a contrario 

při porovnání formulace skutkové podstaty trestného činu praní peněz, v níž se hovoří 

o „věci získané trestným činem“, a formulace skutkové podstaty trestného činu 

podílnictví, která výslovně hovoří o „věci získané trestným činem spáchaným jinou 

osobou“. Ani druhý (velmi konkrétní) argument by však neměl automaticky vyloučit 

podrobnou interpretaci ustanovení § 216 tr. zák. Z historie již totiž známe obdobný 

případ i u samotného trestného činu podílnictví, u nějž je nepochybné, že pachatele 

hlavního trestného činu nelze zároveň stíhat pro podílnictví. Zákon o přečinech z roku 

1969 (zákon č. 150/1969 Sb.)
336

 totiž v § 11, který obsahoval skutkovou podstatu 

přečinu podílnictví, rovněž nehovoří výslovně o hlavním trestném činu spáchaném jinou 

osobou, a přesto se i tehdy dovozovalo, že předpokladem spáchání tohoto přečinu je věc 

získaná trestných činem spáchaným osobou odlišnou od podílníka.
337

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že argumenty dosud vznesené v české nauce 

na podporu postihování samopraní nejsou dostatečné. 

 

 

 

 

                                                           
335

 Viz Pelc, V. Subjekt trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. In: Kriminalistika č. 2/2013, 

str. 117 a 118. 
336

 Zákon o přečinech byl účinný od 1. ledna 1970 do 30. června 1990. 
337

 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 6. března 1972, sp. zn. 4 Tz 5/72, publikované 

pod č. 50/1972 Sb. rozh. tr. Stejně tak podle dobového komentáře platilo, že: „Pachatelem přečinu 

podílnictví nemůže být pachatel, kterým byla věc získána (ani spolupachatel); nemůže jím být ani návodce 

nebo pomocník.“ Viz Horák, M., Rolenc, O. Zákon o přečinech. Komentář. Praha: Orbis, 1975, str. 119. 
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4.5.4.2 Aktuální přístup k otázce trestní odpovědnosti za samopraní 

v mezinárodním kontextu 

Přístup v obou hlavních právních systémech, anglo-americkém a kontinentálně-

evropském systému, byl od počátku zcela odlišný. Zatímco v zemích anglo-americké 

právní kultury byl vždy souběh trestného činu praní peněz a hlavního trestného činu 

připouštěn, v kontinentální Evropě tomu bylo spíše naopak. 

V anglo-americké právní kultuře je postihování tzv. samopraní pravidlem. 

Ve Spojených státech amerických
338

, ve Velké Británii
339

 i v Austrálii
340

 může být 

pachatel hlavního trestného činu, který následně spáchá trestný čin praní peněz 

ve vztahu k výnosům z tohoto předcházejícího trestného činu, trestně odpovědný za oba 

dva trestné činy zároveň. Vzhledem k odlišné trestní politice v oblasti common law 

a zejména k odlišné koncepci a jiným východiskům postihování tzv. mnohosti trestných 

činů (pravidla souběhu) jsou závěry obtížně použitelné v naší (evropské) právní kultuře, 

mimo jiné proto, že je složité určit tertium comparationis. Zajímavou inspirací 

pro evropské kontinentální úpravy by však z výše uvedených právních úprav mohla být 

australská úprava, a to v otázce přísnosti postihu v závislosti na stupni zavinění. 

Pokud jde o normy mezinárodního a evropského práva, nutno říci, 

že na položenou otázku (postihu samopraní) nedávají uspokojivou odpověď. Normy 

Evropské unie (viz např. 4. AML směrnice) otázku samopraní neřeší a nepovinují 

                                                           
338 

V USA zůstává nejdůležitějším právním předpisem Money Laundering Control Act z roku 1986, který 

v nadpisu 18 (title 18) United States Code obsahuje dvě ustanovení: section 1956 (Laundering 

of monetary instruments) a section 1957 (Engaging in monetary transaction in property derived from 

specified unlawful activity). 
339 

Ve Velké Británii kriminalizuje praní peněz právní předpis Proceeds of Crime Act z roku 2002, 

který zakotvuje (srov. sections 327–340) tři základní formy praní peněz: a) jednání spočívající 

v zakrývání, transformování, přeměňování, převádět (ve vztahu k nelegálním výnosům, právní předpis 

zde používá výrazu „criminal property“ – viz section 327), b) dohody směřující k uvedeným operací 

(viz section 328), c) nabytí, užití a držení nelegálních výnosů (právní předpis opět hovoří o tzv. criminal 

property – viz section 329). 
340 

V Austrálii tvoří základ trestněprávního postihu praní peněz oddíl (division) 400 v trestním zákoníku 

(Criminal Code Act 1995), který byl do něj včleněn s účinností od ledna 2003 právním předpisem 

Proceeds of Crime Act 2002. Australský trestní zákoník v rámci praní peněz rozlišuje na 19 různých 

jednání. Jedna skutková podstata (jeden trestný čin) spočívá v držení výnosů nebo nástrojů ze zločinu, 

zbylých 18 pak spočívá v nakládání s nimi. 
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členské státy k závaznému řešení.
341

 Tvůrci Štrasburské úmluvy z roku 1990 evidentně 

již tehdy věděli o problému samopraní. Tato úmluva totiž nechává výslovně na úvaze 

jednotlivých států, zda budou či nebudou samopraní postihovat, když se v ní uvádí, 

že „může být stanoveno“, že trestný čin praní peněz se nevztahuje na pachatele 

předcházejících trestných činů [srov. čl. 6 odst. 2 písm. b) Štrasburské úmluvy]. 

Stejně se k této otázce staví i novější tzv. Varšavská úmluva z roku 2005
342

 

[srov. její čl. 9 odst. 2 písm. b)]. Velmi sofistikovaně se k problému samopraní staví 

tzv. Palermská úmluva, která respektuje, že řešení této otázky se odvíjí od principů 

trestního práva hmotného [čl. 6 odst. 2 písm. e) Palermské úmluvy]. 

V kontinentální Evropě se postih samopraní zpočátku zpravidla nepřipouštěl. 

Tento přístup vyplýval z příbuznosti praní peněz s trestným činem podílnictví, 

u něhož se souběh s hlavním trestným činem samozřejmě nepřipouští. Z důvodu 

podobnosti formulace těchto trestných činů se trestný čin praní peněz většinou vyvinul 

z trestného činu podílnictví. Skutková podstata trestného činu praní peněz proto bývá 

někdy označována jako tzv. mateřská skutková podstata. V některých právních řádech 

(např. v České republice) se skutková podstata postihující praní peněz vtělila nejprve 

pod trestný čin podílnictví a až posléze došlo k vytvoření trestného činu se speciálním 

názvem. Přístup, který vylučuje samostatnou trestní odpovědnost za hlavní trestný čin 

a zároveň za trestný čin praní peněz, však prošel zásadní proměnou. 

V současné době drtivá většina evropských států připouští postih tzv. samopraní, 

tedy souběžnou trestní odpovědnost jednoho pachatele za hlavní trestný čin a zároveň 

za trestný čin praní peněz. K tomuto stavu se však dospělo postupným dlouhodobým 

vývojem, často aniž by došlo v daných státech v tomto směru ke změně právní úpravy. 

Pod vlivem judikatury se k postihování samopraní dospělo ve Španělsku (původní znění 

                                                           
341 

K tomuto problému srov. např. Unger, B. Money laundering regulation: from Al Capone to Al Qaeda. 

In: Unger, B., van der Linde, D. (Eds.) In: Research Handbook on Money Laundering. Utrecht University 

School of Economics (the Netherlands): Edward Elgar Publishing, 2013, str. 8. 
342

 Úmluva Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržení a konfiskaci výnosů z trestné činnosti 

a o financování terorismu z 16. května 2005 (úmluva č. 198), kterou dosud Česká republika nepodepsala. 
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trestního zákoníku problém samopraní výslovně neřešilo a přesto soudy většinou 

dospívaly k závěru, že to možné je),
343

 a především ve Francii (srov. v literatuře často 

uváděné rozhodnutí francouzského Nejvyššího soudu ze dne 14. ledna 2004), 

kde ani současné znění trestního kodexu neobsahuje výslovné řešení
344

 a podle mého 

názoru spíše svědčí výkladu opačnému.
345

 

V posledních pěti letech došlo v několika evropských státech ke změně trestní 

politiky v této otázce, a to zejména pod vlivem FATF (GAFI) a MONEYVALu. 

Je zřejmé, že část ekonomické sféry se v minulosti snažila využít stanovisko 

FATF nabádající k postihování samopraní, aby ekonomiky, kde samopraní postihováno 

nebylo, označovala z hlediska hospodářského za méně důvěryhodné. Pro tento trend 

měly historicky velký význam i hodnotící zprávy MONEYVALu, neboť doporučení 

FATF sama o sobě představují pouhé soft law. Tradičně byla odpovědnost za samopraní 

zapovídána v Rakousku, které v roce 2010 podlehlo mezinárodnímu tlaku a přidalo 

se k většině evropských států, které samopraní postihují. Následně došlo k takové 

změně i ve Vatikánu, který jinak přejímá trestní právo italské, jež tradičně postih 

samopraní nepřipouštělo.
346

 Na počátku roku 2014 existovaly prokazatelně ještě 

tři evropské státy, v nichž tzv. samopraní nebylo u jedné osoby postižitelné zároveň 

s hlavním trestným činem: Itálie, Německo a Švédsko. V průběhu roku 2014 však došlo 

                                                           
343

 Srov. Gómez Tomillo, M. et al. Comentarios Al Código Penal, Lex Nova, 2010, str. 1163. 
344

 Srov. např. Estrafallaces, G., Bucaioni, K. L´ordinamento antiriciclaggio in Francia. In: Razzante, R. et 

al. Il riciclaggio come fenomeno transnazionale: normative a confronto. Milano: Giuffrè Editore, S.p.A., 

2014, str. 292. 
345

 Proto se v literatuře někdy chybně uvádí, že ve Francii se samopraní nepostihuje. Viz Faiella, S. 

Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale. Milano: Giuffrè Editore, S.p.A., 2009, str. 283. 
346

 Ve vztahu k postihu samopraní stojí za zmínku především zákon č. 127 ze dne 30. prosince 

2010 (vstoupil v účinnost 1. dubna 2011), který měl za cíl prevenci a potlačení praní výnosů ze zločinu. 

Současný čl. 421-bis odst. 3 trestního zákoníku, ve znění dekretu (novely) č. 159 ze dne 25. ledna 2012, 

výslovně předvídá možnost postihu samopraní, které postihuje trestem odnětí svobody v rozmezí 

4 až 12 let a peněžitým trestem od 1.000,- EUR do 15.000,- EUR. Před uvedenou novelou mohl být 

pachateli hlavního (presumovaného) trestného činu uložen trest odnětí svobody v rozmezí 2 až 6 let 

a peněžitý trest v rozmezí 1.000,- EUR až 10.000,- EUR. K tomu viz např. Gianzi, L. Riciclagiio, 

autoriciclaggio e reati tributari. Článek dostupný dne 1. května 2016 na: 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAAahUKEwjNi9

e81aPHAhUJ7RQKHVU8AJw&url=http%3A%2F%2Fwww.dirittopenaletributario.net%2FAttivita_files

%2Friciclaggio%2520antiriciclaggio%2520e%2520reati%2520tributari%2520(08-05-

13).docx&ei=eEzLVc3vDonaU9X4gOAJ&usg=AFQjCNHV5Sw7vCDqDqfx0ZRXVGrA2YPLVg&bv

m=bv.99804247,d.d24. 
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k zavedení trestnosti samopraní ve Švédsku (s účinností od 1. července 2014) 

a s účinností od 1. ledna 2015 částečně také v Itálii, kde se doktrína tímto problémem 

dlouhodobě zevrubně zaobírá. Posledním státem v rámci Evropské unie, jehož trestní 

kodex výslovně nepřipouští samostatnou trestní odpovědnost za samopraní, tak zůstává 

pravděpodobně už jen Německo, kde je takový přístup hodnocen jako rozporný 

se základními právními principy.
347

 

Z výše uvedeného vyplývá, že v kontinentální Evropě lze ve vztahu 

k pozitivněprávní úpravě rozlišovat v zásadě tři přístupy.  

První dva přístupy se realizují v rámci právní úpravy, která upravuje danou 

otázku výslovně. Jedinou právní úpravou, která výslovně zcela zapovídá možnost 

souběžné trestní odpovědnosti, je v současné době pravděpodobně už jen úprava 

německá (srov. § 261 odst. 9 německého trestního zákoníku). Dále existují právní 

úpravy, z jejichž jazykového znění bezpochyby vyplývá nutnost postihovat samopraní 

jako samostatný trestný čin, ve vícečinném souběhu s trestným činem hlavním. 

Takovou úpravu nalezneme např. v Portugalsku (čl. 368-A odst. 2 portugalského 

trestního kodexu),
348

 kde se většina zástupců nauky a judikatury s takovým řešením 

ztotožnila,
349

 nebo ve Španělsku, kde ovšem k trestnosti samopraní dospěla již dříve 

judikatura, ačkoli takové řešení z textu zákona přímo nevyplývalo. V současné době 

trestnost samopraní vyplývá z formulace, že pachatel jedná „pro sebe nebo pro třetí 

osobu“ (viz čl. 301 odst. 1 španělského trestního kodexu). Dalšími trestními kodexy, 

které přijali výslovné řešení ve prospěch samostatného postihu samopraní, 

jsou např. belgický trestní kodex, ve kterém se uvádí, že dané trestné činy existují, 

                                                           
347

 Nejpodrobněji se otázce tzv. samopraní podle německého práva věnuje studie, která je dostupná 

v německém a anglickém jazyce. Viz Schröder, Ch., Bergmann, M. Warum die Selbstgeldwäsche straffrei 

bleiben muss. / Why self-money laundering must remain exempt from punishment. Berlin: BWV, 2013, 

135 s. 
348

 Zde muselo dojít za tímto účelem v roce 2004 k legislativní změně, a to zákonem č. 11/2004 ze dne 

27. března 2004. 
349

 Za autory, které toto řešení kvalifikovaným způsobem kritizují, srov. např. Jorge A. F. Godinho. Sobre 

a punibilidade do autor de um crime pelo branqueamento das vantagens dele resultantes. Studie dostupná 

dne 1. května 2016 na: https://www.oa.pt/upl/%7B32eaebc1-ac45-417b-b9b7-2c0900ce86d1%7D.pdf.  
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i když je pachatel pachatelem, spolupachatelem či účastníkem trestného činu, z nějž 

pocházejí výnosy (viz čl. 505 belgického trestního kodexu), lucemburský trestní kodex, 

podle kterého trestné činy podle čl. 506-1 jsou trestné, i když jejich pachatelem 

je pachatel či účastník hlavního trestného činu (viz čl. 506-4 lucemburského trestního 

kodexu), nebo slovinský trestní kodex, jenž stanoví, že pokud je pachatel praní peněz 

zároveň pachatelem nebo účastníkem trestného činu, z nějž byly výnosy získány, bude 

potrestán ve stejném rozsahu jako pachatel trestného činu praní peněz 

(srov. čl. 245 odst. 2 slovinského trestního kodexu). Výslovně se k otázce samopraní 

vždy stavěla italská právní úprava. Ustanovení o praní peněz (čl. 648 bis italského 

trestního kodexu) vždy obsahovalo tzv. vylučovací klauzuli (it. clausola di riserva – 

„Fuori dei casi di concorso nel reato,…“). Zajímavé je, že ačkoli došlo k zavedení 

trestnosti samopraní, nedošlo ke zrušení citované klauzule, ale k formulaci nového 

trestného činu podle čl. 648-ter.1 italského trestního kodexu,
350

 který je evidentně 

ve vztahu k citovanému textu zákona ve vztahu speciality. Nový trestný čin postihuje 

jednání každého, kdo spáchal úmyslný trestný čin nebo se na něm účastnil a použije, 

nahrazuje nebo převádí, v rámci ekonomických, finančních podnikatelských 

nebo spekulativních aktivit, výnosy z takového úmyslného trestného činu, bráníce 

tak konkrétně identifikaci jejich zločinného původu. Z těchto důvodů 

lze proto konstatovat, že nebyla zavedena samostatná trestnost samopraní v celé šíři, 

ale pouze částečně, neboť pokud nebudou peníze investovány do ekonomických, 

finančních či spekulativních aktivit, nejde o jednání samostatně trestné. Otázka 

samopraní je tedy citovaném ustanovení řešena výslovně a plyne i z názvu trestného 

činu (autoriciclaggio).
351

 Pochybnosti zde může z hlediska požadavku rovného přístupu 

k závažným protispolečenským jednáním vzbuzovat skutečnost, že např. koupě šperků 

nebo jiných věcí pro účely osobní (kupř. s cílem užít si zisk ze zločinu) nejsou trestné. 

                                                           
350

 Došlo k tomu zákonem č. 186 ze dne 15. prosince 2014. 
351

 Ačkoli obecně (z hlediska čistě normativního) platí rubrica non est lex (nadpis není zákon), 

jde o pomůcku tzv. systematického výkladu jako metody interpretace. 



159 
 

Italský zákonodárce tím dává najevo (i přes zařazení tohoto trestného činu opět mezi 

trestné činy proti majetku), že za hlavní objekt trestného činu praní peněz nepovažuje 

konsolidaci prostředků získaných trestnou činností nebo nepřípustnost kořistění 

z trestné činnosti, ale zájem na ochraně spravedlnosti (konkrétně zjištění pachatelů 

hlavní trestné činnosti) a dále zájem na ochraně řádného fungování ekonomiky. 

Třetí přístup, který spočívá v tom, že ze zákonného textu přímo nevyplývá, jestli 

trestat samostatně i samopraní či nikoli, je dodnes poměrně častý. Můžeme se s ním 

setkat např. v České republice, ve Francii, v Polsku, na Slovensku nebo ve Švýcarsku. 

V České republice, když došlo na počátku 90. let (v roce 1991) k zavedení skutkové 

podstaty praní peněz do trestního kodexu, se doktrína klonila spíše k tomu, 

že samopraní by postihováno být nemělo.
352

 Trestný čin nesoucí název „Legalizace 

výnosů z trestné činnosti“ v České republice existuje od roku 2002. Jelikož v praxi 

dlouho nedocházelo k postihování praní peněz a česká teorie se přestala tomuto 

problému intenzivněji věnovat, převládl názor, že za samopraní může pachatel hlavního 

trestného činu nést samostatnou trestní odpovědnost, přičemž tento závěr se chybně 

vyvozuje z porovnání první a druhé skutkové podstaty trestného činu praní 

peněz (§ 216 odst. 1 al. 1 a 2 tr. zák.) a formulace trestného činu podílnictví 

(srov. § 214 odst. 1 tr. zák.). K uvedenému závěru se přiklonil i český Nejvyšší soud, 

který toto stanovisko výslovně potvrdil již ve dvou rozhodnutích.
353

 Část nauky se však 

proti tomuto trendu postavila a shromáždila silné argumenty, které však dosud v praxi 

                                                           
352

 K ojedinělým opačným názorům viz Nett, A. Praní špinavých peněz. Brno: Masarykova univerzita – 

fakulta právnická, 1993, str. 3. 
353

 Poprvé tak učinil v rozhodnutí ze dne 8. července 2008, sp. zn. 11 Tdo 652/2008, 

kde jako neodůvodněnou označil námitku porušení principu nemo tenetur se ipsum accusare, neboť 

ustanovení o trestném činu praní peněz prý obsahuje pouze zákaz takového jednání a nikoli povinnost 

doznat se k předchozí trestné činnosti. Podruhé Nejvyšší soud připustil trestní odpovědnost za samopraní 

v rozhodnutí ze dne 27. února 2013, sp. zn. 7 Tdo 108/2013, kde však soud zcela zjevně pochybil, 

když označil krádež auta a jeho následné „vyprání” (např. přelakování, změna VIN kódu apod.) 

za jednočinný souběh trestných činů krádeže a praní peněz. Posledním veřejně známým rozhodnutím, 

které souběh hlavního trestného činu a trestného činu praní peněz připouští, je pravděpodobně usnesení 

NS ze dne 23. února 2016, sp. zn. 5 Tdo 1495/2015. 
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nenalézají odezvu.
354

 Polská, slovenská a švýcarská úprava jsou ve vztahu k otázce 

samopraní zcela neutrální a subjekt vymezují obvyklým slovem „kdo“ 

(srov. např. čl. 299 § 1 polského trestního kodexu a § 233 slovenského trestního 

kodexu) nebo „kdokoli“ (čl. 305
bis

 švýcarského trestního kodexu). Polská a slovenská 

literatura dovozují, že pachatelem trestného činu praní peněz může být i pachatel 

hlavního trestného činu.
355

 Ve Švýcarsku je situace poněkud složitější. Švýcarská 

literatura obvykle vycházela z předpokladu, že „nikdo si nemůže sám napomáhat 

praním peněz“, poněvadž platí zásada nemo tenetur se detegere. Podle názoru 

švýcarského Federálního soudu je však pachatel odpovědný za oba trestné činy.
356 

V kontextu švýcarské nauky a praxe je třeba říci, že švýcarský Federální soud 

konstantně přes odpor velké části nauky judikuje, že pachatel hlavního trestného činu 

může být pachatelem trestného činu praní peněz.
357

 Velmi zajímavé je v tomto ohledu 

již rozhodnutí švýcarského Federálního soudu z 21. září 1994, které se otázkou 

samopraní poměrně podrobně zaobírá, a v němž Federální soud dochází k závěru, 

že o aplikaci ustanovení čl. 305
bis

 švýcarského trestního kodexu (trestný čin praní 

peněz) lze uvažovat i u pachatele, který pere výnosy, jež získal z trestného činu, 

který sám spáchal.
358 

Pozoruhodná je v tomto ohledu francouzská úprava, která v rámci 

skutkové podstaty trestného činu praní peněz (ve Francii tzv. bělení) toto jednání přímo 

definuje. Odstavec první čl. 324-1 francouzského trestního zákoníku zní: „Bělení (praní 

peněz) je akt, kterým se jakýmikoli prostředky usnadňuje falešné zdůvodnění původu 
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 Srov. Pelc, V. Subjekt trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. In: Kriminalistika č. 2/2013, 

str. 114–121; Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 

2014, str. 692; nebo Bruna, E. K diskusi o subjektu trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. 

In: Bulletin advokacie č. 5/2015, str. 25 a násl. 
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Z polské literatury srov. zejm. Bieniek, B.: Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, 

europejskim oraz polskim, Warszawa: Wolters Kluwer business, 2010, str. 203. Ze slovenské literatury 

srov. např. Mencerová, I., Tobiášová, L., Turayová, Y. a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 

Šamorín: Heuréka, 2014, str. 142. 
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 Srov. Cassani, U. Commentaire du droit pénal suisse. Partie spéciale. Vol. 9: Crimes ou délits contre 

ladministration de la justice, art. 303–311 CP. Bern: Stämpfli, 1996, str. 76. 
357

 Srov. Stratenwerth, G., Bommer, F. Schweizerisches Strafrecht. Besonderer Teil II: Straftaten gegen 

Gemeininteressen. Bern: Stämpfli Verlag AG Bern, 2013, str. 417 a literaturu a judikaturu tam uvedenou. 
358

 Rozhodnutí švýcarského Federálního soudu ze dne 21. září 1994, BGE 120 IV 323. 



161 
 

zboží nebo příjmu pachatele trestného činu, který byl zdrojem přímého nebo nepřímého 

prospěchu.“ Z pozitivního vymezení se zdá, že francouzská úprava nepostihuje 

tzv. samopraní, neboť „usnadnění“ jako činnost by se mělo vázat k jednání jiné osoby, 

v tomto případě pachatele tzv. hlavního trestného činu. I přesto trestní senát 

francouzského Nejvyššího soudu v rozsudku ze 14. ledna 2004 připustil možnost 

postihu samopraní dle čl. 324-1 francouzského trestního kodexu.
359

 

Jelikož jde o otázku navýsost spornou, stavím se za takovou legislativní 

formulaci, která by řešila problém postihu samopraní expressis verbis. Důvodem 

je především skutečnost, že právní řády, které neřeší danou otázku výslovně 

(např. český, francouzský, polský, slovenský nebo švýcarský), nechávají prostor 

diskusím, a především vytvářejí nebezpečí porušení zákazu dvojího trestního postihu.
360

 

Výslovným řešení problému přirozeně dojde k posílení právní jistoty adresátů právních 

norem. Předejde se také neblahým situacím, kdy jazykové vyjádření v dispozici právní 

normy svádí spíše k opačnému výkladu, než který je většinově přijímán a následně 

uplatňován v praxi ze strany státní moci (srov. výše rozbor francouzského znění právní 

normy). Výslovné řešení této otázky by bylo přínosem i pro právní řády, které jsou svou 

formulací z hlediska postihu samopraní neutrální, neboť doktrína trestního práva obecně 

tenduje spíše k restriktivnímu pojetí výkladu, avšak výklad ustanovení o trestném činu 

praní peněz tomu zdaleka neodpovídá.
361

 

 

4.5.4.3 Pro a proti trestní odpovědnosti za samopraní 

K vyřešení otázky, zda trestat či netrestat tzv. samopraní, je nezbytné představit 

a porovnat argumentační zázemí obou protichůdných názorových proudů. Největší 

nebezpečí podle mého názoru představuje přístup, který bez jakéhokoliv odůvodnění 
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 Rozsudek N. 03-81165 dostupný dne 1. května 2016 na: http://www.legifrance.gouv.fr/. 
360

 Stejně Niggli, M. A., Wiprächtiger, H. et al. Basler Kommentar. Strafrecht II. Art. 111–392 StGB. 

Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2013, str. 2691. 
361

 Srov. známá latinská pravidla: criminalia sunt restringenda nebo poenalia nullo modo sunt 

extendenda.  
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přijímá jedno či druhé stanovisko. Závažnější důsledky může mít přirozeně 

neodůvodněné přijetí závěru o nutnosti postihovat samopraní, neboť takový závěr 

je v neprospěch pachatele (tj. in malam partem). V konkrétním soudním sporu 

pak může (zejména tam, kde právní řád problém výslovně neřeší) dojít k porušení práva 

na spravedlivý proces, pokud se soud s přednesenými argumenty dostatečně nevypořádá 

a poruší tak princip kontradiktornosti řízení. Podmínkou však je, že takové argumenty 

ze strany obhajoby zazní. 

Problémem současného evropského trendu – postihovat za každou cenu 

samopraní jako samostatný delikt – je právě skutečnost, že tento postup není zpravidla 

jakkoli zdůvodňován. Hodnotící zprávy MONEYVALu berou jako kritérium 

zhodnocení právního řádu daného státu bez dalšího skutečnost, zda lze samopraní 

postihovat či nikoli. Věcné argumenty takového přístupu však zůstávají často skryty. 

Výchozím argumentem pro postihování samopraní, který byl v nauce vznesen, 

je pravidlo, podle nějž by kriminální jednání měla být postihnuta podle všech v úvahu 

přicházejících trestních norem.
362

 Důvodem je snaha vystihnout co nejvíce jejich 

závažnost. Dalším argumentem je, že samopraní představuje samostatnou trestnou 

činnost, odlišnou od trestné činnosti, z níž nelegální výnosy pocházejí. Faiella, 

který tvrdě kritizoval nepostihování samopraní v Itálii, také zdůrazňuje typičnost 

jednání spočívající v praní peněz.
363

 Argumentem také může být skutečnost, 

že u trestného činu praní peněz se pachatel trestného činu označuje jako tzv. obecný 

subjekt (někdy se praní peněz označuje jako „obecný trestný čin“), neboť zákony často 

používají při jeho vymezení slova „kdo“ či „kdokoli“; výjimky z obecnosti subjektu 

plynou z pravidel souběhu.
364

 Taková posouzení však mohou vyloučit povaha jednání 

(jednání post factum) a další zásady (např. ne bis in idem), kterými argumentují právě 
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 Z české literatury viz Nett, A. Praní špinavých peněz. Brno: Masarykova univerzita – fakulta 

právnická, 1993, str. 3. 
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 Srov. Faiella, S. Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale. Milano: Giuffrè Editore, S.p.A., 

2009, str. 295 a násl. 
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 Mantovani, F. Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro il patrimonio. Quarta edizione. Padova: 

CEDAM, 2012, str. 272. 
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odpůrci samopraní (srov. dále). Stoupenci samopraní v Itálii, kteří dlouhodobě vyzývali 

k zavedení trestnosti samopraní, pak zvýrazňují potřebu takové kriminalizaci 

expresivním označením výjimky z trestnosti pro pachatele hlavního trestného činu 

jako „privilegia samopraní“
365

 nebo označením italské právní úpravy jako „právního 

ráje“
366

 v této oblasti. Druhé z označení má pravděpodobně odkazovat na tzv. daňové 

ráje či spíše na tzv. bezpečné přístavy pro kriminálníky (criminal safe havens). Takové 

srovnání je však evidentně přehnané, neboť právní úprava a její naplňování v Itálii 

a v těchto státech nesnese srovnání. Rovněž hovořit o privilegiu samopraní je nepřesné 

a zavádějící, neboť jednání, které sice nepodléhá samostatné trestní odpovědnosti, 

avšak nejde jistě o jednání dovolené a jako takové má být zohledněno v rámci ukládání 

trestu jako jednání po činu (tj. jako tzv. obecně přitěžující okolnost), nelze označovat 

za jakousi výsadu, výhodu nebo dokonce mezeru v zákoně. Ostatní argumenty 

podporující trestání samopraní jsou pak zpravidla negativní reakcí na argumenty 

hovořící pro vyloučení samostatné trestní odpovědnosti za samopraní. 

Prvým důvodem, který vylučuje možnost činit trestně odpovědným za trestný 

čin praní peněz i pachatele hlavního trestného činu, spočívá v samotné povaze trestného 

činu praní peněz. Trestný čin praní peněz, který představuje navazující trestnou činnost, 

má vzhledem k hlavnímu trestnému činu akcesorní povahu, tzn. že jeho trestnost 

je od hlavního trestného činu odvozována a je na něm v zásadě závislá.
367

 

Ti, kdož zpochybňují akcesorní povahu trestného činu praní peněz, uvádí, že praní 

peněz může být – a v konkrétních případech tomu často bývá – společensky závažnější, 

než trestný čin hlavní. Toto stanovisko však nebývá žádným způsobem 
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 Faiella, S. Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale. Milano: Giuffrè Editore, S.p.A., 2009, 

str. 281 a násl. 
366 

Razzante, R. Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative. Milano: Giuffrè 

Editore, S.p.A., 2011, str. 102. 
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 K tzv. posterioritě a ontologické návaznosti trestného činu praní peněz na trestný čin hlavní 

srov. kap. 4.3 této práce. 
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konkretizováno.
368

 Česká pozitivně-právní úprava tento závěr výslovně vylučuje, 

u trestného činu praní peněz totiž uvádí, že v případě, kdy zákon stanoví za hlavní 

trestný čin trest mírnější, bude pachatel trestného činu praní peněz potrestán tímto 

trestem mírnějším (§ 216 odst. 1 tr. zák.). Obdobně italská právní úprava výslovně 

uvádí, že trest se v případech, kdy za hlavní trestný čin je stanovena horní hranice sazby 

trestu odnětí svobody nižší než 5 let, snižuje (čl. 648 bis italského trestního kodexu). 

Podle mého názoru nelze říci, že by jednání spočívající v praní peněz mohlo být 

v zásadě (ceteris paribus) závažnější než jednání naplňující skutkovou podstatu 

hlavního trestného činu, neboť jeho závažnost je ve velké míře určována právě 

závažností hlavního trestného činu a rozsahem a charakterem nelegálních výnosů z něj 

pramenících. Tomu odpovídá i konstrukce trestání v českém trestním zákoníku, která je 

shodná u trestného činu podílnictví (§ 214 tr. zák.), trestného činu legalizace výnosů 

z trestné činnosti (§ 216 tr. zák.) a trestného činu nadržování (§ 366 tr. zák.). Akcesorní 

povaha však nezávisí primárně na závažnosti kriminálního jednání, na kterou mohou 

mít i vliv i jiné okolnosti než okolnosti typické pro daný trestný čin, ale závisí na vztahu 

mezi hlavním a navazujícím trestným činem, jehož předpokladem je právě trestný čin 

hlavní. Tato existenční závislost je však hlubší, neboť hlavní trestný čin není 

jen conditio sine qua non trestného činu navazujícího, ale naprosto zásadním způsobem 

určuje možný obsah jednání spočívajícího v praní peněz. Lze proto hovořit přímo 

o jakési „ontologické návaznosti“. Stejně jako u trestných činů podílnictví a nadržování, 

lze i v případě trestného činu praní peněz hovořit o aktivitě, která se uskuteční 

post crimen patratum, tedy po spáchání hlavního trestného činu. Z důvodu akcesorní 

povahy praní peněz se toto jednání označuje jako tzv. jednání post factum,
369
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Razzante, R.: Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative, Milano: Giuffrè 

Editore, S.p.A., 2011, str. 92. 
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 Viz např. Giunta, S., Bernasconi, C. Riciclaggio e obblighi dei professionisti. Milano: Giuffrè Editore, 
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jednání spočívající v praní peněz i italská soudní praxe. Srov. Cappa, E., Cerqua, D. L. Il riciclaggio del 

denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto. Milano: Giuffrè Editore, S.p.A., 2009, str. 53. 
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které je s hlavním trestným činem spolutrestáno. Správně se proto někdy uvádí, 

že „jde o jiný trestný čin pouze formálně“.
370

 Zpochybňování této povahy praní peněz 

poukazem na typičnost tohoto jednání není přesvědčivé, neboť každé jednání 

představující trestný čin je typické ve smyslu pojmu skutkové podstaty, jak jej používá 

tradičně italská a německá nauka a v podobném smyslu se užívá i v doktríně české 

a slovenské.
371

 Je sice pravdou, že je zde určitý rozdíl z hlediska nutnosti jednání 

po spáchání hlavního trestného činu v případě podílnictví a praní peněz,
372

 avšak tento 

rozdíl nemusí být způsoben jen úmyslem pachatele, ale může vyplývat i z povahy 

(např. ukradené) věci a i jiných skutkových okolností. Otázkou také je, jaký by byl 

motiv některých hlavních trestných činů, kdyby pachatelé nemohli zužitkovat výnosy 

z takové trestné činnosti? V tomto směru je nezbytné si uvědomit, že praní peněz 

je činností hlavní trestné činnosti imanentní.
373

 

Druhým zásadním argumentem, který se odvíjí právě od povahy praní peněz, 

je princip ne bis in idem, neboť jednání zakrývací machinace následující po hlavním 

trestném činu jsou s tímto trestným činem spolutrestány. Jde o případ konzumpce 

(nikoli faktické konzumpce, která vylučuje jednočinný souběh), neboť účelem jednání 

spočívajícího v samopraní peněz je pouze zametení stop po již vykonané vlastní trestné 

činnosti a zajištění si výnosů z ní. Za takový trestný čin přirozeně nelze činit 

odpovědným pachatele trestného činu hlavního. Podle judikatury německého 

Spolkového nejvyššího soudu je pravidlo o netrestání tzv. samopraní (§ 261 odst. 9 věta 

druhá německého trestního zákoníku) pravidlem, které je pojato jako osobní důvod 

beztrestnosti ve vztahu k trestnému činu praní peněz. Německá literatura citlivě 
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 Niggli, M. A., Wiprächtiger, H. et al. Basler Kommentar. Strafrecht II. Art. 111–392 StGB. Basel: 

Helbing Lichtenhahn Verlag, 2013, str. 2691. 
371

 Ačkoli definice skutkové podstaty trestného činu v české a slovenské doktríně je prakticky shodná 
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 Srov. Faiella, S. Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale, Milano: Giuffrè Editore, S.p.A., 

2009, str. 288 a násl. 
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vyvažuje zásadu nutnosti postihnout pachatele podle všech v úvahu přicházejících 

trestněprávních ustanovení a zásadu ne bis in idem, když dovozuje, že pokud je účast 

na předcházejícím činu např. pro nepříčetnost (viz § 20 německého trestního kodexu) 

beztrestná, tak se ustanovení § 261 odst. 9 věta druhá německého trestního kodexu 

neaplikuje.
374

 Nebezpečí zásady ne bis in idem tedy spočívá v porušení zákazu dvojího 

trestání, což implikuje další důsledky, např. zásady ukládání spravedlivého 

a přiměřeného trestu. Postoj, podle nějž uplatnění zásady ne bis in idem je možné pouze 

v případech neutrálního a nikoliv aktivního jednání, nemá oporu v pozitivní úpravě. 

Faiella navíc jako příklad neutrálního jednání uvádí trestný čin podílnictví.
375

 

Podle mého názoru však i u trestného činu podílnictví je možné hovořit o aktivním 

jednání,
376

 přičemž taková situace může nastat i v případě, že jde o osobu, 

která spáchala hlavní trestný čin. Někdy se také jako argument pro postihování 

samopraní uvádí, že jednočinný souběh praní peněz a hlavního trestného činu není 

vyloučen. Ačkoli nejde podle mého názoru o rozhodující argument, neboť i kdybychom 

takovou možnost teoreticky připustili, půjde pouze o naprostou výjimku, ze které nelze 

konstruovat obecné pravidlo, je nutné konstatovat, že k praní peněz může dojít 

ve vztahu k hlavnímu trestnému činu až ex post facto. Jednočinný souběh těchto 

trestných činů je tedy ex natura vyloučen. 

Jako jeden z hlavních argumentů zapovídajících autonomní postih 

tzv. samopraní je uváděno porušení zákazu nucení k sebeobviňování. Situace 

je obdobná jako v případě odpovědnosti za daňové trestné činy. Co se týká plnění 

daňové povinnosti a přiznání k ní, tak česká doktrína tradičně zastává, že zatajení 

příjmu trestné činnosti před berním úřadem (neuvedení takového příjmu v daňovém 
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jednání spočívající např. v ukrývání (čl. 648). 
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přiznání) není trestné. Tento problém výstižně popisuje již starší rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ze dne 11. dubna 1974,
377

 které lze uvést na podporu tohoto názoru.
378

 

V odůvodnění rozhodnutí se praví: „Zatajení příjmu docíleného trestným činem 

v daňovém přiznání a neodvedení daně z takového příjmu nelze posuzovat jako zkrácení 

daně.“ Nejvyšší soud zde dále uvedl, že: „Pachatel by se tím nepřímo nutil k oznámení 

své vlastní trestné činnosti, což je v rozporu se zásadou, že k doznání nesmí být 

obviněný donucován žádným způsobem.“ Obecně tedy hovoříme o zásadě zákazu 

donucování k sebeobviňování (angl. principle against self-incrimination) či o výsadě 

(právu) neusvědčovat sám sebe (lat.  nemo tenetur se detegere nebo nemo tenetur 

se ipsum accusare). Tato zásada bývá též formulována jako právo nepřispívat ke svému 

vlastnímu usvědčení, tj. nuceně poskytovat proti sobě důkazy.
379

 Jedná se o jeden 

ze stěžejních principů spravedlivého procesu, který je výslovně zakotven pouze 

v čl. 14 odst. 3 písm. g) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, 

soudy je pak ale dovozován i z čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod (poprvé tak učinil ESLP ve věci Funke vs. Francie rozsudkem ze dne 25. února 

1993, A č. 256-A, § 44).
380

 V případě českého ústavního pořádku je pak dovozován 

z čl. 37 odst. 1 Listiny,
381

 popř. z čl. 40 odst. 2, 3 a 4 Listiny. Z výše uvedeného judikátu 

ohledně zákazu nucení k sebeobviňování v případě nepodání daňového přiznání je 

zřejmé, že tento princip má své místo nejen v trestním právu procesním, ale i v trestním 

právu hmotném. Tuto skutečnost přiznává i Faiella, který italskou koncepci, 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 11. dubna 1974, sp. zn. 3 To 2/74, publikované 

pod č. 53/1974 Sb. rozh. tr. K tomu viz i další rozhodnutí publikované ve Sbírce rozhodnutí trestních: 

rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. března 1952, sp. zn. 3 Tk 314/52, publikované 

pod č. 85/1953 Sb. rozh. tr., rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. prosince 2004, 

sp. zn. 10 To 369/2004, publikované pod č. 30/2006 Sb. rozh. tr. 
378

 Srov. komentář J. Teryngela dostupný dne 1. května 2016 na: 

http://trestni2.juristic.cz/489558/clanek/trz.html. 
379 

Srov. např. judikaturu českého Ústavního soudu, kupř. nález ÚS ze dne 8. listopadu 2005, sp. zn. I. ÚS 

402/05, publikovaný pod č. 206/2005 Sb. n. u. ÚS, nález ÚS ze dne 12. ledna 2006, sp. zn. II. ÚS 552/05, 

publikovaný pod č. 12/2006 Sb. n. u. ÚS. 
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Repík, B.: Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo, Praha: Orac, 2002, str. 186. Srov. dále 

např. rozsudek ESLP č. 31827/96 ve věci J. B. vs. Švýcarsko ze dne 3. května 2001. 
381 

Viz nález ÚS ze dne 4. prosince 1997, sp. zn. II. ÚS 149/97, publikovaný pod č. 150/1997 Sb. n. u. 

ÚS. 
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jež vylučuje trestní postih tzv. samopraní, kritizuje.
382

 U procesního donucení 

k sebeobvinění u všech trestných činů je účinek bezprostřední a naprosto zřejmý, 

neboť pokud dojde pomocí zakázaných prostředků k doznání (např. podáním séra 

pravdy)
383

 nebo k dosažení usvědčujícího důkazu, je důsledek v podobě prokázání viny 

obviněného jasný. V trestním právu hmotném nejde přirozeně o nucení 

k sebeobviňování ze strany orgánů činných v trestním řízení, ale o hrozbu další trestní 

sankcí. Kdyby totiž byl pachatel hlavního trestného činu nucen přiznat v daňovém 

přiznání, že se jedná o příjmy z trestné činnosti, mělo by to v podstatě stejné důsledky 

jako donucení k sebeobvinění v rámci trestního řízení. Obdobně je tomu i v případě 

trestného činu praní peněz, neboť pokud provádí inkriminovanou činnost sám pachatel 

trestného činu hlavního, je takové jednání imanentní trestné činnosti předcházející 

a mělo by být posuzováno v rámci trestní odpovědnosti za hlavní trestný čin 

jako přitěžující okolnost.
384

 

Autoři, kteří kritizují koncepci spočívající na nemožnosti samostatně trestat 

trestný čin praní peněz, který byl spáchán pachatelem (vč. účastníků) hlavního trestného 

činu, se snaží její základy vyvrátit i poukazem na rozdílnost právních objektů 

zasažených takovým jednáním oproti právním objektům hlavního trestného činu. Rozdíl 

je tedy spatřován v mnohosti zasažených objektů u trestného činu praní peněz oproti 

trestnému činu podílnictví.
385

 Výtka směřuje k tomu, že trestným činem podílnictví, 

který představuje jednání post-factum a uplatňuje se u něj zásada ne bis in idem, není 

zasažen právní objekt odlišný od toho, který byl narušen trestným činem hlavním. 

Musíme si ale uvědomit, že ačkoli historicky vychází skutková podstata trestného činu 

praní peněz ze skutkové podstaty trestného činu podílnictví, tak obsahově (z hlediska 
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 Faiella, S. Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale. Milano: Giuffrè Editore, S.p.A., 2009, 

str. 305. 
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 Rozsudek ESLP č. 54810/00 ve věci Jalloh vs. Německo ze dne 11. července 2006. Viz Přehled 

rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: ASPI, a. s., 2006, č. 4, str. 234. 
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 Stejně Masini, T. Riciclaggio e traffico illecito di veicoli. Milano: Giuffrè Editore, S.p.A., 2009, str. 6. 
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 Faiella, S. Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale. Milano: Giuffrè Editore, S.p.A., 2009, 

str. 299–302. 
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primárního objektu trestného činu) jde spíše o trestný čin, který je zvláštním případem 

nadržování. Důvody návaznosti na podílnictví jsou jednak legislativně technického 

charakteru, jednak vycházejí z podobnosti jednání u trestných činů podílnictví a praní 

peněz. Úmysl pachatele a zejména právní objekt trestného činu praní peněz se více blíží 

trestnému činu nadržování. Je nutné si ovšem uvědomit, že i právní objekty trestného 

činu podílnictví jsou bohatší, než se obvykle uvádí, přičemž jedním z důsledků 

podílnictví je konsolidace výnosů z majetkové trestné činnosti. To však neznamená, 

že sekundárním právním objektem není zájem na ochraně spravedlnosti, 

neboť i činností, která spočívá v podílnictví, se ztěžuje práce orgánů činných v trestním 

řízení při odhalování hlavního trestného činu.
386

 Jednání se navíc může v případě 

podílnictví a nadržování shodovat, přičemž diferenciačním kritériem zde bude pouze 

úmysl pachatele. Česká judikatura k tomu uvádí: Trestný čin nadržování 

podle § 366 odst. 1 trestního zákoníku spáchaný ukrýváním anebo převedením věci 

pocházejících z trestného činu se liší od trestného činu podílnictví podle § 214 úmyslem 

obviněného umožnit pachateli uniknout trestnímu stíhání.
387

 Argument o různosti 

zasažených chráněných zájmů lze tedy vyvrátit, neboť u trestného činu nadržování 

dochází rovněž k porušení rozdílného objektu trestného činu od toho, který byl porušen 

trestný činem hlavním, a použití zásady ne bis in idem tato skutečnost nebrání. 

Z hlediska systematického je tedy trestný čin praní peněz správně umístěn 

ve švýcarském trestním kodexu, a to právě za trestný čin nadržování 

(srov. čl. 305 a 305
bis

 švýcarského trestního zákoníku). Podobnost s trestnými činy 

podílnictví a nadržování, která se projevuje mimo jiné i v tom, že mezi nimi nemůže 

vzájemně nastat jednočinný souběh, je tedy dalším silným argumentem, který zapovídá 

samostatné postihování samopraní. 
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 K právním statkům zasaženým trestným činem podílnictví srov. Zejm. Mantovani, F. Diritto penale. 

Parte speciale II: Delitti contro il patrimonio. 4. edizione. Padova: CEDAM, 2012, str. 260–261. K vývoji 

názorů na právní objekt trestného činu podílnictví viz Razzante, R. Il riciclaggio nella giurisprudenza. 

Normativa e prassi applicative, Milano: Giuffrè Editore, S.p.A., 2011, str. 1–4. 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 17. listopadu 1977, sp. zn. 4 Tz 73/77, publikované 

pod č. 29/1979 Sb. rozh. tr. 
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Vzhledem k tomu, že trestný čin praní peněz je zvláštním případem trestného 

činu nadržování, postihování tzv. samopraní by znamenalo, že někdo může být postižen 

za nadržování sobě samému.
388

 Celý problém lze názorně ukázat na výstižné definici 

trestného činu praní peněz obsažené v čl. 324-1 francouzského trestního zákoníku, 

který o praní peněz hovoří jako o usnadnění falešného zdůvodnění původu zboží 

nebo příjmu pachatele trestného činu. I z toho je zřejmé, že praní peněz se musí 

vztahovat k trestné činnosti jiné osoby. 

Posledním argumentem je podle mého názoru tzv. dovedení do nesmyslného 

závěru (per argumentum ad absurdum). Pokud bychom připustili, že v případě jednoho 

pachatele jde při samopraní o dva rozdílné skutky, za které má nést samostatnou trestní 

odpovědnost, museli bychom takto trestat prakticky každého zloděje, který provádí 

s ukradenými prostředky jakoukoli směnu, při níž deklaruje, že jde samozřejmě 

o prostředky legálně nabyté (např. i s nějakou vymyšlenou historií), nebo neuvádí nic, 

ale taková operace je více či méně způsobilá zakrýt (byť třeba jen částečně, jelikož 

způsob provedení je velmi neobratný) nelegální původ věcí. Vždyť jeden 

z nejtradičnějších způsobů praní peněz, tzv. šmoulování (smuggling), spočívá právě 

v realizaci drobných transakcí, které začínají kupř. i vložením hotovostních peněz 

na bankovní účet. 

 

4.5.4.4 Zhodnocení k otázce trestní odpovědnosti za samopraní 

Nutno říci, že stanovisko hájící postihování samopraní, což vyplývá z předešlé části 

textu, je slabší než opačné stanovisko, které vychází z povahy jednání spočívajícího 

v praní peněz jako jednání post factum a je podepřeno zásadami ne bis in idem a nemo 

tenetur se detegere, jež mají v kontinentální právní kultuře i svůj nezpochybnitelný 

hmotněprávní význam. Podpůrným argumentem je také podobnost praní peněz 
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 K otázce nadržování sobě samému ve švýcarské literatuře srov. např. Niggli, M. A., Wiprächtiger, H. 

et al. Basler Kommentar. Strafrecht II. Art. 111–392 StGB. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2013, 

str. 2663–2664, a literaturu zde uvedenou. 
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s trestnými činy podílnictví a nadržování, které zasahují obdobným způsobem totožné 

společenské zájmy, což je nedostatečně zpochybňováno např. poukazem na jiný 

charakter jednání. 

Nejzávažnější důsledky (i praktické) postihování samopraní přitom spatřuji 

v popření zásady ne bis in idem. Porušení zásady ne bis in idem má své negativní 

důsledky i z filosofického hlediska, neboť nejenže narušuje základní logický postulát 

teorie odplaty, podle nějž se zločin vyrovnává spravedlivým trestem ve smyslu negace 

(Hegel),
389

 ale popírá i požadavek vyrovnanosti rozsahu zločinné činnosti a rozsahu 

(přísnosti) trestu. Míra narušení této rovnováhy pak bude záležet na koncepci trestání 

souběhu (mnohosti) trestných činů, tj. na tom, zda je postavena na zásadě 

kumulační/sčítací (quot delicta, tot poenae), na zásadě asperační/zostřovací (poena 

maior cum exasperatione), nebo na zásadě absorpční (poena maior absorbet minorem). 

Například v italském trestním právu může být narušení legitimního poměru 

mezi trestnou činností a trestem naprosto zásadní, neboť pro případy vícečinného 

souběhu (il concorso materiale) trestných činů se zde uplatňuje zásada kumulační 

(srov. čl. 72 až 80 italského trestního kodexu).
390

 I v systémech, kde se uplatňuje zásada 

absorpční, může dojít k určitému narušení rovnováhy, a to pokud se v rámci zásady 

absorpční uplatňují některé prvky asperace. Taková koncepce, jež bývá teoretiky 

kritizována zejména z důvodu nemožnosti vystihnout závažnost jednotlivých sbíhajících 

se trestných činů jednotlivě i v jejich souhrnu,
391

 se uplatňuje např. v České republice 

nebo na Slovensku. V obou zemích může dojít ke zvýšení horní hranice trestu odnětí 

svobody u závažnějšího trestného činu o jednu třetinu, na Slovensku v případě spáchání 
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 Podle Hegela: „Čin zločinu není něco prvotního, pozitivního, k čemuž by se připojil trest jako negace, 
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1992. 
390
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Milano: Giuffrè Editore, S.p.A., 2009, str. 515–516 a 724–726. 
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 Viz např. Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 

2016, str. 447. 
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dvou a více úmyslných trestných činů (§ 41 odst. 2 slovenského trestního kodexu), 

v České republice v případě většího počtu trestných činů (§ 43 odst. 1 tr. zák.). 

V českém právu je tak přísnější forma trestání v jistém smyslu závislá 

na náhodě, neboť asperační pricip není uplatněn ve všech případech mnohosti trestných 

činů, ale pouze jde-li o větší počet trestných činů, což se ve smyslu citovaného 

ustanovení vykládá jako alespoň 5 trestných činů. Bez ohledu na uplatňovanou 

koncepci trestání více trestných činů se nerespektováním povahy samopraní 

jako jednání post factum a zásady ne bis in idem ve větší či menší míře vzdalujeme 

od ideálu spravedlivé „odměny“ za spáchaný trestný čin. 

Z výše uvedeného plyne, že postih samopraní skutečně porušuje ústavní normy, 

jak to dovozují i citovaní němečtí autoři. V takovém případě tak podle mého názoru 

nelze označovat rozhodování, zda samostatně trestat samopraní či nikoliv, 

pouze za otázku náležející do oblasti trestní politiky, ale spíše za otázku mající 

především ústavněprávní rozměr. 

Z provedeného mezinárodního srovnání vyplývá, že v těch státech, 

kde samopraní není výslovně upraveno, by mělo být jeho samostatné postihování 

vylučováno výkladem. Kromě Německa, kde je správně výslovně zakotven zákaz 

dvojího trestání v případě samopraní, může výslovná úprava znamenat rozpor 

s ústavním řádem daného státu. De lege ferenda by měla být otázka v evropských 

trestních kodexech jistě řešena výslovně např. formulací, že praní peněz se vztahuje 

„k výnosům z trestného činu spáchaného jinou osobu“, aby byla vyloučena samostatná 

trestní odpovědnost pachatele hlavního trestného činu za trestný čin praní peněz. 
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4.6 Zvlášť přitěžující okolnosti u trestného činu praní peněz  

Okolnosti zvlášť přitěžující jsou okolnosti vytvářející tzv. kvalifikované (vyšší) 

skutkové podstaty trestného činu, neboť ve vztahu ke konkrétnímu trestnému činu 

typizují vyšší stupeň závažnosti trestného činu.
392

 Kvalifikované skutkové podstaty jsou 

tvořeny jednak všemi znaky základní skutkové podstaty, jednak minimálně jedním 

dalším znakem k základní skutkové podstatě přistupujícím a podmiňujícím použití vyšší 

trestní sazby. O těchto dalších znacích kvalifikované skutkové podstaty se hovoří též 

jako o okolnostech podmiňujících použití vyšší trestní sazby či jako o zvlášť 

přitěžujících okolnostech.
393

 

 Vzhledem k tomu, že zvlášť přitěžující okolnosti nepřetvářejí základní 

skutkovou podstatu, ale pouze ji doplňují a vytvářejí tak skutkové podstaty 

kvalifikované, měly by takovými okolnostmi být okolnosti typické, podstatným 

způsobem zvyšující závažnost trestného činu. 

Jelikož pro obě dvě skutkové podstaty trestného činu praní peněz 

(podle § 216 odst. 1 alinea 1 a alinea 2 tr. zák.) jsou znaky kvalifikovaných skutkových 

podstat shodné a pro skutkovou podstatu nedbalostní varianty trestného činu praní 

peněz (podle § 217 odst. 1 tr. zák.) se částečně opakují, bude v této části textu souhrnně 

pojednáno o těchto jednotlivých znacích: hodnota věci, věc pocházející ze zvlášť 

závažného zločinu, výše získaného prospěchu, členství v organizované skupině, spojení 

s organizovanou skupinou působící ve více státech, zneužití postavení v zaměstnání 

či zneužití funkce, porušení důležité povinnosti. 
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4.6.1 Hodnota věci 

Jedním ze znaků několika kvalifikovaných skutkových podstat [dle § 216 odst. 2 

písm. a), odst. 3 písm. c), odst. 4 písm. b) tr. zák.] a základní skutkové podstaty 

nedbalostní formy trestného činu praní peněz (dle § 217 odst. 1 tr. zák.) je hodnota věci, 

která pochází z tzv. hlavního trestného činu nebo jako odměna za něj. Tato věc je 

předmětem „praní“, tj. hmotným předmětem trestného činu praní peněz. 

 Ve vztahu k trestným činům praní peněz musíme definovat pojmy: větší hodnota 

[§ 216 odst. 2 písm. a) a § 217 odst. 1 tr. zák.], značná hodnota [§ 216 odst. 3 písm. c) 

tr. zák.] a hodnota velkého rozsahu [§ 216 odst. 4 písm. b) tr. zák.]. Pro určení hranice 

výše hodnoty věci se užijí legální definice pro určení hranice výše škody 

v § 138 odst. 1 tr. zák. (viz § 138 odst. 2 tr. zák.), přičemž hodnoty věcí nelze sčítat, 

neboť se mluví o věci v čísle jednotném.
394 

Věc hromadná se pokládá za věc jedinou,
395

 

ačkoli si předměty, které tvoří hromadnou věc, zachovávají svou právní samostatnost.
396

 

 Podle zákona je větší hodnotou hodnota dosahující částky 50.000,- Kč, značnou 

hodnotou je hodnota dosahující částky nejméně 500.000,- Kč a hodnotou velkého 

rozsahu je hodnota v částce nejméně 5.000.000,- Kč (§ 138 odst. 1 ve spojení 

s § 138 odst. 2 tr. zák.). Větší hodnotou se tedy rozumí hodnota od 50.000,- Kč 

do 500.000,- Kč. Značná hodnota sahá od 500.000,- Kč do 5.000.000,- Kč. Hodnota 

velkého rozsahu začíná od 5.000.000,- Kč bez stanovené horní hranice. 

 Obecně k tomuto znaku lze říci, že čím vyšší je hodnota věci, tím větší 

je závažnost činu, neboť objem nelegálních výnosů vypovídá (alespoň co do kvantity) 

o hlavním trestném činu, k němuž se váže trestný čin praní peněz. 

 

                                                           
394

 Z judikatury k tomu viz usnesení NS ze dne 24. dubna 2014, sp. zn. 4 Tdo 383/2012, publikované pod 

č. 11/2013 Sb. rozh. tr. 
395

 Universitas rerum (věc hromadná) může mít podobu universitas facti (např. sbírka známek) 

či universitas iuris (obchodní závod dle § 502 obč. zák.). K hromadné věci v současném soukromém 

právu srov. § 501 obč. zák. 
396

 Tichý, L. Obecná část občanského práva. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 29. 
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4.6.2 Věc pocházející ze zvlášť závažného zločinu 

Znakem dvou kvalifikovaných skutkových podstat [dle § 216 odst. 3 písm. b) 

a § 217 odst. 3 písm. a) tr. zák.] je okolnost, že věc, která je předmětem „praní“, pochází 

ze zvlášť závažného zločinu. Zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, 

na něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 

deset let (§ 14 odst. 3 tr. zák.). 

 Vyšší závažnost činu, kterým jsou „prány špinavé peníze“, spočívá podle mého 

názoru v tom, že se zametají stopy po závažnějším trestném činu. Obecně lze říci, 

že čím závažnější je tzv. hlavní trestný čin, tím vyšší závažnosti dosahuje trestný čin 

praní peněz jako trestný čin navazující (akcesorický). 

 

4.6.3 Výše získaného prospěchu 

Výše prospěchu, získaného pro sebe či pro jiného, je následkem, který podmiňuje 

použití vyšší trestní sazby; v případě úmyslného a nedbalostního praní peněz je znakem 

celkem pěti kvalifikovaných skutkových podstat [dle § 216 odst. 2 písm. b), 

odst. 3 písm. d), odst. 4 písm. c) a § 217 odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. b) tr. zák.]. 

 „Prospěch“ nelze ztotožňovat s „rozsahem“, který je též kvalifikovaným znakem 

některých skutkových podstat [srov. např. § 286 odst. 2 písm. b) a c) tr. zák.]. 

Při určování prospěchu je totiž zásadně nutné vycházet z tzv. čistého prospěchu 

pachatele a odečíst jím vynaložené náklady.
397

 Jde tedy o jakousi ekonomickou 

kategorii, zachycující míru závažnosti trestného činu v závislosti na výši zisku 

pachatele. Jiné posuzování kategorie prospěchu de lege lata není správné; 

např. kdybychom odmítli zohlednit náklady pachatele na inkriminovanou činnost, 

znamenalo by to v podstatě ztotožnění tohoto pojmu s pojmem „rozsah“.
398

 

                                                           
397

 Srov. např. usnesení NS ze dne 28. ledna 2009, sp. zn. 3 Tdo 1333/2008. 
398

 K tomu srov. usnesení NS ze dne 22. května 2005, sp. zn. 7 Tdo 207/2005, publikované 

pod č. 42/2005 Sb. rozh. tr. 
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 Stejně jako pro určení hranice výše hodnoty věci se i pro stanovení výše 

prospěchu užijí legální definice pro určení hranice výše škody v § 138 odst. 1 tr. zák. 

(§ 138 odst. 2 tr. zák.). Ve vztahu k trestným činům praní peněz je opět třeba definovat 

pojmy: větší prospěch [§ 216 odst. 2 písm. b) tr. zák.], značný prospěch 

[§ 216 odst. 3 písm. d) a § 217 odst. 2 písm. b) tr. zák.] a prospěch velkého rozsahu 

[§ 216 odst. 4 písm. c) a § 217 odst. 3 písm. b) tr. zák.]. Větším prospěchem se rozumí 

hodnota od 50.000,- Kč do 500.000,- Kč. Značný prospěch sahá od 500.000,- Kč 

do 5.000.000,- Kč. Prospěch velkého rozsahu začíná od 5.000.000,- Kč bez stanovené 

horní hranice. 

 Obecně opět platí, že čím vyšší je prospěch pachatele z trestné činnosti, tím větší 

je společenská škodlivost takového jednání. Zákonodárce se stanovením tohoto kritéria 

snaží čelit faktu, že nezákonně získané prostředky plynou do rukou osob společensky 

nebezpečných ve smyslu obecného jazyka, zejména pokud jde o příslušníky 

organizovaného zločinu.
399

 Hledisko prospěchu se zdá být s ohledem na kořistnickou 

povahu trestného činu praní peněz vhodné, avšak ve skutečnosti je tomu právě naopak. 

 Kritérium „výše prospěchu“ lze totiž obecně označit za dosti problematické. 

Je otázkou, zdali uplatnění ekonomického vzorce pro výpočet de facto čistého zisku 

na trestní jednání je vhodným kritériem pro vyjádření škodlivosti takového jednání 

pro společnost. Velmi inspirativní je v této věci stanovisko nejvyšší 

státní zástupkyně v judikátu Nejvyššího soudu uvedeném v pozn. pod čarou 

č. 277 (č. 42/2005 Sb. rozh. tr.). Podle jejího názoru nelze pojem „značný prospěch“ 

vykládat stejně v případech ustanovení trestního zákoníku, které se týkají distribuce 

a prodeje drog, jako je tomu např. u trestných činů neoprávněného podnikání 

či podílnictví. Projevila nesouhlas s aplikací ekonomického vzorce na drogovou 

trestnou činnost, neboť by to znamenalo posunutí obchodu s drogami do zvláštní formy 

podnikání. Podle ní lze stěží usoudit, že distribuce drog je společensky akceptovatelnou 

                                                           
399

 Viz Crespi, A., Zuccala, G., Forti, G. Commentario breve al Codice penale – complemento 

giurisprudenziale. Padova: CEDAM, 2008, str. 2243. Srov. zde citovaný judikát sez. VI 94/201067. 
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formou tvorby zisku. Nejvyšší státní zástupkyně „odmítla názor, že ‚značným 

prospěchem‘ při distribuci drog je pouze čistý zisk, a uvedla, že není na místě srovnání 

s týmž pojmem u trestných činů neoprávněného podnikání…a podílnictví..., 

neboť v těchto případech pachatelé provozují činnost, která sice není povolená, 

ale prostředkem těchto trestných činů jsou vztahy či věci ve své podstatě nezávadné 

a neškodlivé, pouze jejich formální předpoklady pro činnost, manipulaci či užívání 

nejsou splněny, zatímco v případě drogové trestné činnosti jsou závadné nejen formální 

okolnosti výroby, držení atd., ale i samotná věc, tj. droga, která je předmětem trestné 

činnosti. Proto podle nejvyšší státní zástupkyně jakýkoli zisk z drogové činnosti 

je prospěchem bez ohledu na vynaložené náklady.“ S tímto názorem nelze samozřejmě 

de lege lata souhlasit z důvodů uvedených výše
400 

a ani z logického hlediska nepovažuji 

takto podané rozlišení podílnictví a distribuce drog za zcela správné, neboť i v případě 

podílnictví či praní peněz je předmět, kterého se týká ukrývací či zastírací jednání, 

v té době již „závadný“, protože pochází ze spáchaného trestného činu. Ostatně právě 

výnos z drog bývá nejčastějším předmětem praní peněz. Z pohledu úvah de lege ferenda 

je však názor nejvyšší státní zástupkyně velmi inspirativní. Z níže uvedených důvodů 

se domnívám, že kritérium „výše získaného prospěchu“ jako okolnosti podmiňující 

použití vyšší trestní sazby u trestného činu praní peněz je kritériem nevhodným, 

odporujícím ve svém důsledku účelu trestního zákoníku.
401

 

 Uplatněním ekonomického kritéria („výše získaného prospěchu“) na trestný čin 

praní peněz zákonodárce zohledňuje „riziko pachatelů praní peněz“ jako by se jednalo 

o riziko podnikatelské, neboť jim nejdou k tíži vynaložené náklady, které navíc 

pravděpodobně nemusí být ani vynaložené účelně. Tato námitka je o to silnější právě 

                                                           
400

 Interpretace nejvyšší státní zástupkyně vnáší do pojmu „prospěch“ hodnotový prvek, který v něm není 

přítomen. 
401

 Účel po vzoru západních kodifikací není v trestním kodexu z roku 2009 výslovně vyjádřen, avšak 

zřejmě i nadále se bude dovozovat, že účelem trestního zákoníku je ochrana práv a oprávněných zájmů 

fyzických a právnických osob, zájmů společnosti a ústavního zřízení České republiky (srov. § 1 trestního 

kodexu z roku 1961). 



178 
 

v případě trestného činu praní peněz, protože má více právních objektů
402

 a k tomu 

obtížně určitelných. Nejzávažnějšími důsledky praní špinavých peněz jsou „zametení 

stop“ po již vykonané trestné činnosti a hospodářské dopady na čistotu majetkoprávních 

vztahů. Míru zasažení uvedených právních objektů nelze spolehlivě a priori určit, 

neboť záleží na mnoha okolnostech. Kritérium „výše získaného prospěchu“ však tuto 

skutečnost nereflektuje. Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby by přitom 

měly odrážet vyšší závažnost konkrétních trestných činů. Obecně je sice možné říci, 

že pokud pachatel je schopen dosáhnout většího zisku, je jeho jednání rafinovanější, 

profesionálnější a tedy závažnější (společensky škodlivější). V případě činnosti, 

která „zametá stopy“ po předchozí trestné činnosti, však měřítkem není jen ekonomická 

efektivita.
403

 Na základě výše prospěchu totiž nelze jednoznačně konstatovat, zda větší 

závažnost vykazuje praní peněz, které má vysokou efektivitu (např. 80 %) a pramení 

z něj velké výnosy zasahující hospodářské zájmy, nebo větší závažnost má praní 

s malou efektivitou, pokud jde o zisk (např. 20 %), avšak z této činnosti dochází 

např. k financování nájemných vrahů, nebo jiných osob dohlížejících na zdárné 

provedení recyklačního procesu. Důležitá je závažnost hlavního trestného činu, 

který je tím maskován. Vedle ekonomické efektivity je navíc nutno počítat 

i s „efektivitou zametení stop po předešlé trestné činnosti“. Zvláště pochybně se jeví 

pojem prospěchu v případě, kdy pachatelem trestného činu praní peněz je pachatel 

hlavního trestného činu.
404

 

 Podle mého názoru tedy nelze u tak složitého jevu, jakým je praní špinavých 

peněz, vyjádřit závažnost trestného činu v závislosti na ekonomických dopadech. Určení 

skutečného prospěchu z této činnosti mnohdy prakticky možné není. 

                                                           
402

 Více k právním objektům trestného činu praní peněz viz kap. 4.5.1 této práce. 
403

 Na skutečnost, že mezi různými druhy prospěchu je třeba rozlišovat, poukazuje dlouhodobě Jelínek. 

Srov. Jelínek, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 6. vydání. Praha: Leges, 

str. 2016, str. 195. 
404 

Tato práce sice vychází z názoru, že pachatelem trestného činu praní peněz nemůže být pachatel 

trestného činu hlavního, ale vzhledem k opačnému názoru dosavadní judikatury a většinovému stanovisku 

doktríny je nutné brát ohled i na tuto možnost. 
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 De lege ferenda by bylo vhodné tuto zvlášť přitěžující okolnost zrušit. 

Ani v zahraničních právních řádech není kritérium prospěchu obvykle znakem 

kvalifikované skutkové podstaty trestného činu praní peněz. 

 

4.6.4 Členství v organizované skupině 

Další zvlášť přitěžující okolností je, pokud pachatel spáchá trestný čin praní peněz 

jako člen organizované skupiny [§ 216 odst. 3 písm. a) tr. zák.]. 

 Pojem „organizovaná skupina“ trestní zákoník nevymezuje. Judikatura dovodila, 

že organizovanou skupinou se rozumí sdružení nejméně tří trestně odpovědných 

osob,
405

 v němž je provedeno určité rozdělení úloh mezi jednotlivé členy a jeho činnost 

se v důsledku toho projevuje určitou plánovitostí a koordinovaností a jímž se spáchání 

činu usnadňuje a zvyšuje se pravděpodobnost dosažení sledovaného cíle.
406

 Z hlediska 

časového není vyžadována trvalejší existence organizované skupiny, ale jako člen 

takové skupiny lze spáchat i čin ojedinělý.
407

 Požadavek členství není vázán na žádnou 

formální skutečnost, ale postačí faktické včlenění do společnosti aktivním podílem 

na její činnosti.
408

 

 Obecně lze říci, že čím větší je plánovitost a koordinovanost, tím větší 

je závažnost konkrétního praní peněz. 

 

 

 

                                                           
405

 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. července 1985, sp. zn. 11 To 51/85, publikované 

pod č. 45/1986 Sb. rozh. tr. 
406

 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28. května 1976, sp. zn. 4 To 13/76, publikované 

pod č. 53/1976 Sb. rozh. tr. 
407

 Organizovanou skupinu je nutno odlišovat od „organizované zločinecké skupiny“ ve smyslu 

§ 129 tr. zák., která se naopak vyznačuje tím, že je zaměřena na soustavné páchání úmyslné trestné 

činnosti. Skutečnost, že pachatel se trestného činu dopustil jako člen organizované skupiny 

nebo ve spojení s organizovanou skupinou, nebrání tomu, aby za splnění podmínek stanovených trestním 

zákoníkem byl současně postižen jako pachatel trestného činu spáchaného ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny (§ 107 odst. 2 tr. zák.). 
408

 Viz Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. 

str. 485. 
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4.6.5 Spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech 

Zvlášť přitěžující okolnost ve vztahu k organizované skupině u trestného činu praní 

peněz [§ 216 odst. 4 písm. a) tr. zák.] spočívá ve spáchání tohoto činu ve spojení 

s organizovanou skupinou působící ve více státech. Musí se tedy jednat 

o organizovanou skupinu
409

 působící minimálně ve dvou státech, z nichž jedním z nich 

může i nemusí být Česká republika. 

 Zvýšená závažnost trestného činu zde spočívá v mezinárodním rozměru takové 

trestné činnosti. 

 

4.6.6 Zneužití postavení v zaměstnání či zneužití funkce 

Další okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby u trestného činu praní peněz 

v úmyslné formě [§ 216 odst. 3 písm. e) tr. zák.] je skutečnost, že pachatel ke spáchání 

takového činu zneužije svého postavení v zaměstnání nebo zneužije své funkce. 

 Jde o zneužití postavení (pozice) v zaměstnání, nikoli zaměstnání samotného. 

Zneužití zaměstnání, nikoli postavení v zaměstnání, by bylo pouze přitěžující okolností 

[srov. § 42 písm. f) tr. zák.]. Zneužitím nutno rozumět „využití k nezákonnému 

účelu“.
410

 Toto postavení nutno zjišťovat nejen z pracovní smlouvy, ale i z faktického 

vlivu.
411

 Co se týče funkce, komentářová literatura uvádí, že: „Zneužitím funkce 

se rozumí využití funkčního zařazení, zpravidla z titulu jmenování nebo volby. Nemusí 

jít o funkci ve státním orgánu,
412

 ale může se jednat i o funkci v právnické osobě 

(např. v bance), pokud je splněn předpoklad funkčního zařazení.“
413

 

 De lege ferenda by podle mého názoru bylo vhodné uvažovat, zda po vzoru 

některých evropských právních úprav nespojit zpřísnění trestní represe trestného činu 
                                                           
409

 K tomuto pojmu srov. kap. 4.6.4 této práce. 
410

 Srov. Filipec, J. a kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 2. vydání. Praha: Academia, 

1994. str. 575. 
411

 Srov. k tomu Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2010. str. 1948. 
412

 Ale i šířeji „orgánu veřejné moci“. 
413

 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 

str. 1948. 
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praní peněz s určitou specializovanou činností a postihovat přísněji praní peněz, 

pokud je pácháno v rámci podnikání („po živnostensku“)
414

 či jinak profesionálně. 

 

4.6.7 Porušení důležité povinnosti 

Zvlášť přitěžující okolností je taktéž skutečnost, že pachatel spáchal trestný čin praní 

peněz z nedbalosti (§ 217 tr. zák.) proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající 

z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona 

[§ 216 odst. 2 písm. a) tr. zák.]. Pro naplnění tohoto znaku kvalifikované skutkové 

podstaty je nutná existence příčinné souvislosti mezi porušením povinnosti a následkem 

trestného činu.
415

 

 Společenská „škodlivost“ této okolnosti spočívá v tom, že právě dodržováním 

oněch povinností se má předcházet praní peněz. 

                                                           
414 

Tento znak představuje zvlášť přitěžující např. podle § 261 německého trestního kodexu, 

nebo podle čl. 160 odst. 2 švýcarského trestního kodexu. 
415

 Srov. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 

str. 1434. 
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4.7 Systematické zařazení trestného činu praní peněz 

Význam systematického zařazení trestného činu je několikerý. Pořadí jednotlivých hlav 

určitým způsobem, avšak ve velmi obecné rovině, vyjadřuje pohled zákonodárce 

na žebříček nejdůležitějších společenských hodnot, které chrání prostřednictvím 

trestních norem. Zařazení trestných činů v rámci jednotlivých hlav ve zvláštní části 

trestního kodexu by především mělo vyjadřovat příslušnost daného trestného činu 

k určité skupině trestných činů, jež svou formulací chrání stejné nebo obdobné hodnoty. 

Pořadí jednotlivých trestných činů může vypovídat o jejich vzájemných vazbách, pokud 

jsou dostatečně promyšlené. Evidentní je tedy význam z hlediska systematické metody 

interpretace. 

 Kapitola o systematickém zařazení trestného činu praní peněz, ačkoli jde 

o otázku obecnějšího rázu, je záměrně zařazena až za detailní rozbor znaků trestného 

činu praní peněz, neboť určujícím faktorem pro systematiku zvláštní části trestního 

zákoníku je charakteristika právního objektu konkrétního trestného činu. V české 

doktríně v době tvorby skutkové podstaty trestného činu praní peněz dominoval názor, 

že primárním objektem trestného činu praní peněz je zájem na ochraně cizího majetku. 

Vycházelo se nesprávně z tzv. majetkoprávní koncepce, ačkoli již tehdy bylo jasné, 

že větší část nelegálních výnosů ze zločinu pochází z jiné než majetkové trestné 

činnosti, která přímo působí škody na cizím majetku. Tomu odpovídá i zařazení 

trestného činu praní peněz mezi trestné činy proti majetku (v současné době 

hlava V zvláštní části trestního zákoníku), které se od svého zakotvení do trestního 

zákoníku nijak nezměnilo. 

Důvodem tohoto zařazení však spíše než úvaha o právních objektech trestného 

činu praní peněz byla návaznost na skutkovou podstatu trestného činu podílnictví. 

V tuzemském trestním zákoníku (trestním kodexu z roku 1961) byla první skutková 

podstata trestného činu praní peněz obsažena v rámci trestného činu podílnictví, 

neboť jazykové vyjádření podílnictví a praní peněz je velmi obdobné, a to zejména 
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kvůli tomu, že stejně jako u podílnictví i u praní peněz směřuje trestné jednání k věci 

(zpravidla cizí), jež byla získána trestným činem jiné osoby. Rovněž důsledky praní 

peněz a podílnictví jsou obdobné s tím rozdílem, že u praní peněz vystupuje do popředí 

řádný výkon spravedlnosti a ochrana hospodářského zájmu na čistotě majetkových 

vztahů a že tzv. konsolidace škody (majetkové újmy) způsobené předcházejícím 

trestným činem není tak častým jevem jako v případě podílnictví. Tyto skutečnosti 

vyplývají mimo jiné z toho, že u podílnictví je nejčastějším hlavním (predikativním) 

trestným činem trestný čin směřující proti majetku konkrétní osoby a způsobující 

přímou škodu na tomto majetku, kdežto u praní peněz pocházejí nelegální výnosy 

častěji z trestných činů, u nichž tyto důsledky nejsou důsledky přímými (především 

drogová trestná činnost, ale i obchod se zbraněmi, organizování prostituce apod.). 

I povaha jednání je obdobná, ačkoli ztížení možnosti odhalení pachatele hlavního 

trestného činu je výraznější právě u praní peněz, neboť daleko více usiluje o zametení 

stop po zločinu, ze kterého nelegální výnosy pocházejí. Konečně obě jednání mají často 

shodný motiv, a to kořistit ze spáchané trestné činnosti (proto bývají někdy označovány 

společně jako tzv. kořistnické trestné činy). Právě snaha zužitkovat výnosy 

je pro podílnictví i praní peněz příznačná, i když získání prospěchu není znakem 

základních skutkových podstat obou trestných činů [jedná se o však již o znaky 

kvalifikovaných skutkových podstat – srov. § 214 odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. d), 

odst. 4 písm. b) tr. zák. a § 216 odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. d), odst. 4 písm. c) 

tr. zák.]. Jak vidíme, podobnost skutkové podstaty podílnictví a praní peněz není pouze 

legislativně-technického charakteru. V italské literatuře se kvůli historickému vývoji 

trestného činu praní peněz označuje skutková podstata podílnictví ve vztahu 

ke skutkové podstatě praní peněz jako tzv. mateřská skutková podstata, což vyjadřuje 

historický vývoj legislativy v oblasti praní peněz a podobnost s podílnictvím. Někteří 



184 
 

autoři za mateřskou skutkovou podstatu označují vedle skutkové podstaty podílnictví 

i skutkovou podstatu nadržování.
416

 

I přes výše uvedené podobnosti mezi podílnictvím a praním peněz se domnívám, 

že hlavním argumentem pro výsledné zařazení trestného činu praní peněz by měl, 

jako je tomu v jiných případech, zůstat primární objekt trestného činu. Primární objekty 

trestného činu praní peněz jsou dva: řádný výkon spravedlnosti a ochrana čistoty 

majetkových vztahů. V nauce (ani v té zahraniční) není shoda na tom, 

který z uvedených objektů je důležitější. Podle toho se liší názory, zda trestný čin praní 

peněz řadit mezi trestné činy proti veřejnému pořádku (či proti spravedlnosti) 

nebo k trestným činům hospodářským. Z českých autorů se k zařazení trestného činu 

praní peněz mezi trestné činy hospodářské kloní Musil,
417

 který zdůrazňuje právě zájem 

na čistotě majetkových vztahů. Přes enormní hospodářské dopady praní peněz, 

jež zdůrazňuje zejména kriminologie, jsou podle mého názoru silnější argumenty 

svědčící pro zařazení mezi trestné činy narušující chod spravedlnosti (u nás v rámci 

hlavy X Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných). U praní peněz převažuje, 

s ohledem na ochotu organizovaného zločinu vynakládat prostředky na tyto operace, 

silný zájem zločineckých struktur na zametení stop po zločinu. Druhým argumentem 

pro prevalenci zájmu na ochraně spravedlnosti před ekonomickými zájmy je časové 

hledisko. Proces praní peněz se obecně skládá ze tří fází: umístění (namáčení), 

rozvrstvení (namydlení) a integrace (ždímání). Ačkoli nemusí dojít v žádném 

konkrétním případě praní špinavých peněz k realizaci všech tří fází,
418

 je zřejmé, 

že nejdříve dochází zpravidla k ohrožení zájmu na řádném výkonu spravedlnosti 

a ekonomické (hospodářské) zájmy jsou v plném rozsahu zasaženy zpravidla 

až po úspěšném dovršení procesu praní peněz. Třetím argumentem, proč dát jistou 

                                                           
416

 Razzante, R. Il riciclaggio come fenomeno transnazionale: normative e confronto. Milano: Giuffrè, 

2014, str. 56. Více k rozdílům a vztahům mezi trestnými činy podílnictví, praní peněz a nadržování 

srov. kap. 4.8 této práce. 
417 

Musil, J. Praní peněz a české trestní právo. In: Trestní právo č. 4/1997, str. 11. 
418

 Viz např. Scheinost, M. (odpovědný řešitel výzkumného záměru). Výzkum ekonomické kriminality. 

Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004, str. 50. 
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preferenci hodnotě spočívající v ochraně řádného výkonu spravedlnosti 

před ekonomickými zájmy, je podle mého přesvědčení i formulace obsažená v trestním 

zákoníku („…aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu věcí získané 

trestným činem“). Z uvedené parafráze je totiž zřejmé, že zastírací jednání směřuje 

k věci, která je nejen předmětem útoku (např. se mění „identita“ věci), ale zpravidla 

představuje v trestním řízení corpus delicti (předmět doličný). 

Přes všechny výše uvedené argumenty je třeba říci, že v rámci evropských 

trestních zákoníků převládá zařazení trestného činu praní peněz mezi majetkové trestné 

činy. Tak např. francouzský trestní zákoník uvádí trestný čin praní peněz v hlavě, 

kterou nazývá „Jiné škody na majetku“ (srov. čl. 324-1 francouzského trestního kodex). 

Mezi trestné činy proti majetku řadí praní peněz ještě např. italský, německý a rakouský 

trestní kodex. Poměrně zvláštní systematiku zvolil polský zákonodárce, který praní 

peněz zařadil do kapitoly XXXVI nazvané „Trestné činy proti ekonomickým 

transakcím“ (srov. čl. 299 polského trestního kodexu), která následuje za kapitolou 

nazvanou „Trestné činy proti majetku“. Naproti tomu švýcarský trestní kodex řadí praní 

peněz mezi trestné činy proti spravedlnosti
419

 společně např. s trestným činem 

nadržování, nebo portugalský trestní kodex tento trestný čin řadí do části nazvané 

„trestné činy proti výkonu spravedlnosti“ (srov. čl. 368-A portugalského trestního 

kodexu).
420

 Španělský trestní kodex obsahuje samostatnou kapitolu XIV nazvanou 

„O přijímání a bělení kapitálu/majetku“, která obsahuje skutkovou podstatu trestného 

činu praní peněz (srov. čl. 301 španělského trestního kodexu). 

Vzhledem k tomu, že nejdůležitější hodnotou, kterou trestní zákoník 

chrání prostřednictvím trestného činu praní peněz, je řádný výkon spravedlnosti, 

a to i přes zřetelné majetkové zájmy pachatelů praní peněz, měl by být tento trestný 

                                                           
419

 Přesný překlad uvedené části zní „Zločiny a přečiny proti výkonu spravedlnosti“. Někdy to bývá 

překládáno jako „Zločiny a přečiny proti soudní moci“ – viz překlad švýcarského trestního kodexu 

dostupný v systému beck-online. 
420

 Portugalský trestní zákoník dostupný dne 1. května 2016 na: 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?ficha=301&artigo_id=&nid=109&pagina=4&tab

ela=leis&nversao=&so_miolo=  
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čin včetně své nedbalostní formy (tj. trestný čin legalizace výnosů z trestné 

činnosti podle § 216 tr. zák. a trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti 

podle § 217 tr. zák.) v rámci současné systematiky trestního zákoníku zařazen 

za trestný čin nadržování podle § 366 tr. zák., tedy do hlavy X mezi trestné činy 

proti pořádku ve věcech veřejných. De lege ferenda by pak bylo vhodné uvažovat 

o vytvoření další hlavy nebo dalšího dílu v rámci trestního zákoníku, které by nespadaly 

pod trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, ale nesly např. název „Trestné činy 

proti výkonu spravedlnosti“, neboť pojem veřejného pořádku má obsahově odlišný 

význam. 
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4.8 Vztah trestného činu praní peněz k jiným trestným činům 

U pojednání o trestném činu praní peněz z hlediska problematiky viny je potřebné ještě 

zdůraznit některé vztahy trestného činu praní peněz k jiným trestným činům. V textu 

jsem se už zmínil o problematice daňových trestných činů. Daňové povinnosti mohou 

být vzhledem k fenoménu praní peněz ve dvojím postavení. Jejich neplnění může být 

zdrojem „nelegálních příjmů“, tzn. že půjde o tzv. hlavní trestný čin. Naopak jejich 

„plnění“ může být prostředkem praní peněz, v takovém případě pak výše daně 

představuje podstatný náklad na praní peněz. V předcházejícím textu jsem již rozebral 

vztah k trestnému činu hlavnímu, se kterým nemůže být trestný čin praní peněz 

ani v jednočinném, ani ve vícečinném souběhu. Stejně je tomu i u dalších obdobných 

forem trestné činnosti, které jsou součástí kategorie tzv. související trestné činnosti 

(např. trestných činů podílnictví a nadržování). Pro ostatní formy tzv. související trestné 

činnosti, která je určitým způsobem navázána na hlavní trestnou činnost (konkrétní 

forma související trestné činnosti je navázána na konkrétní hlavní trestný čin), v zásadě 

platí, že nemohou být v jednočinném souběhu a někdy ani v souběhu vícečinném. 

Například podílnictví nebo nadržování nemůže být v jednočinném souběhu 

s praním peněz. Není však vyloučeno, aby jeden pachatel spáchal ve vícečinném 

souběhu trestný čin podílnictví podle § 214 tr. zák. a trestný čin praní peněz 

podle § 216 tr. zák., a to dokonce za situace, kdy budou mít oba dva trestné činy stejný 

hlavní (zdrojový) trestný čin. Z hlavního trestného činu totiž mohou pocházet různé 

věci, z nichž některé (např. mobilní telefony) bude jiná osoba ukrývat a následně 

je prodá jako legálně získané (případ podílnictví) a u některých (např. automobilů) bude 

zastírat jejich kriminální původ, jelikož podléhají registraci a zjištění jejich identity 

by vedlo k odhalení trestné činnosti (případ praní peněz). Z uvedeného vyplývá, 

že v určitých případech může být rozlišení těchto obdobných forem trestné činnosti 

(podílnictví, praní peněz a nadržování) složité. 
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Trestný čin praní peněz vede ke stejnému důsledku jako trestný čin nadržování, 

a sice narušení řádného výkonu spravedlnosti spočívající ve ztížení dopadení pachatele 

hlavního trestného činu. Někdy se sice uvádí, že praní peněz je zvláštním případem 

nadržování spíše než zvláštním případem podílnictví, toto konstatování však zcela 

správné není. Podobnost právních objektů trestného činu nadržování a trestného činu 

praní peněz je sice větší než s trestným činem podílnictví, avšak nelze říci, že by praní 

peněz nebylo zvláštním případem podílnictví. Tyto dva trestné činy jsou si totiž 

podobnější, co se týká ostatních znaků. Především jde o předmět jednání, 

který je v obou případech shodně určen jako věc pocházející z trestného činu. Navíc 

i trestný čin podílnictví má velmi podobné právní objekty, avšak jejich význam a poměr 

je mírně odlišný od trestného činu praní peněz. Právním objektem trestného činu 

podílnictví je však obdobně hospodářský zájem na čistotě (ochraně) majetkových 

vztahu. Vzhledem k tomu, že i podílnictvím dochází jistým způsobem ke konsolidaci 

škody (majetkové újmy) způsobené hlavním trestným činem, lze sekundárně hovořit 

i o narušení hodnoty spočívající v řádném výkonu spravedlnosti. Zájem na ochraně 

cizího majetku pak u trestného činu podílnictví z povahy věci dominuje. 

Rozlišení trestného činu nadržování podle § 366 tr. zák. a trestného činu praní 

peněz podle § 216 tr. zák. je tedy poměrně jednoduché, neboť u praní peněz existuje věc 

pocházející z trestného činu, která je předmětem zastíracího jednání. Odlišit praní peněz 

od nadržování bude podle mého názoru v konkrétních případech zpravidla lehčí než 

odlišit podílnictví a nadržování, které se tradičně odlišují pouze úmyslem pachatele. 

Tradičně se uvádí, že ukrytí věci s úmyslem umožnit pachateli uniknout trestnímu 

stíhání zakládá trestný čin nadržování podle § 366 tr. zák., a nikoli trestný čin 

podílnictví podle § 214 tr. zák.
421

 Takové řešení vypadá zdánlivě jednoduše, 

ale rozlišení dvou trestných činů pouze na základě subjektivní stránky, není spolehlivé. 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 17. listopadu 1977, sp. zn. 4 Tz 73/77, publikované 

pod č. 29/1979 Sb. rozh. tr., nebo Výtah ze zprávy pléna Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 16. října 1979, 

sp. zn. Plsf 1/79, publikovaný pod č. 42/1979 Sb. rozh. tr. 
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Uvedený přístup navíc nebere v potaz skutečnost, že i podílnictvím může 

docházet ke ztížení zjištění pachatele hlavního trestného činu. Nutno také upozornit, 

že uvedený přístup může vést v určitých případech k absurdním závěrům, 

neboť za podílnictví je možné v nejtěžších případech uložit o hodně přísnější tresty 

(srov. § 214 odst. 4 tr. zák.).
422

 

U praní peněz je však primárním právním objektem rovněž řádný výkon 

spravedlnosti, takže jakékoliv úmyslné jednání, které bude zastírat kriminální původ 

věci, byť jeho hlavním cílem bude, aby pachatel hlavního trestného činu unikl trestnímu 

stíhání, musí být kvalifikováno jako trestný čin praní peněz. 

Rozlišení podílnictví a praní peněz však může být v konkrétním případě ještě 

složitější. Snadné jsou případy, kdy nedojde ze strany pachatele navazujícího trestného 

činu k tomu, že by měl dispoziční moc nad věcí ve smyslu, že by ji pachatel ukryl, 

převedl nebo užíval. Zde se může za splnění dalších podmínek jednat pouze o trestný 

čin praní peněz, u něhož se nevyžaduje, aby měl pachatel nad věcí dispoziční moc. 

Mohou nastat i případy komplikovanější, neboť podílnictví a praní peněz může záležet 

ve stejném jednání (např. prevody věci pocházející z trestného činu). Zde půjde 

o posouzení, zda takový převod bude způsobilý určitým způsobem (byť třeba poměrně 

primitivním) zastírat kriminální původ věci.  

                                                           
422

 Srov. i Říhovu poznámku k judikátu uvedenému v předešlé poznámce pod čarou In: Jelínek, J. a kol. 

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 6. vydání. Praha: Leges, 2016, str. 516. 
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5. Problematika trestání trestného činu praní peněz 

Pátou kapitolou se přesouvám z oblasti viny do oblasti trestání, tj. k otázkám trestů, 

jako právních následků činu, na němž lpí vina.
423

 Hrozbou sankce a samotným 

ukládáním trestu přitom dochází k realizaci nejdůležitějších funkcí trestního práva 

a trestní represe jako takové. Tato kapitola se kromě vhodnosti jednotlivých trestů, 

které lze uložit za trestný čin praní peněz, bude zaobírat i otázkou výše trestní sazby 

za trestný čin praní peněz, což souvisí nejen s otázkou spravedlnosti (adekvátnosti) 

trestání, ale také s určováním typové závažnosti trestného činu praní peněz. 

Oblast trestání za trestný čin praní peněz se týká jednak trestání fyzických osob 

za trestný čin praní peněz, jednak sankcionování právnických osob za trestný čin praní 

peněz. Vzhledem k právnickým osobám je správnější hovořit o jejich sankcionování, 

ačkoli platná právní úprava užívá ve spojitosti s nimi stejně jako u osob fyzických 

pojmu „trest“ (srov. např. § 1 odst. 1 topo). Souhlasím s názorem, podle kterého 

„potrestat“ lze pouze člověka (fyzickou osobu), neboť trest je spjat s individuální vinou 

pachatele. V případě právnických osob by proto bylo jistě vhodnější hovořit o sankcích 

za trestné činy sui generis, nikoliv o trestech pro právnické osoby.424 

Přesto v následujícím textu hovořím shodně s terminologií zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob o trestech (a trestání) i v souvislosti s právnickými 

osobami. Kromě samotné terminologie, kterou používá zákonodárce, je důvodem 

také to, že většina problematických závěrů a kritických výhrad k úpravě trestání 

fyzických osob platí i  u sankcionování (trestání) právnických osob. 

U trestání právnických osob je samostatným problémem zejména nejasný účel 

trestání. Kromě toho, že v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob není 
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 Srov. Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 

2016, str. 387. 
424

 Viz Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, 

str. 513. 
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výslovně uveden, což je ostatně pro recentní trestní legislativu typické,
425

 je v daném 

případě velmi obtížné spolehlivě účel trestání právnických osob dovodit z konkrétních 

ustanovení zákona. K charakteristice účelu nepomůže výčet trestných činů, 

za který mohou být právnické osoby odpovědné, jehož koncepce je neujasněná a výčet 

sám o sobě v některých směrech nelogický (viz § 7 topo).
426

 Samotná konkrétní 

ustanovení o trestání právnických osob jsou z hlediska svého účelu značně rozporuplná, 

když vedle správně zvolených kritérií, mezi něž bezpochyby patří povaha a závažnost 

spáchaného trestného činu, uvádí i kritérium významnosti činnosti právnické osoby 

z hlediska veřejného zájmu (srov. § 14 odst. 1 topo). Ačkoli zákon o trestní 

odpovědnosti by měl z povahy věci mířit proti nejzávažnějším prohřeškům právnických 

osob, ustanovení tohoto zákona v podstatě stanovuje, aby soud u některých z hlediska 

veřejného zájmu nejvýznamnějších právnických osob zohlednil tuto skutečnost v jejich 

prospěch a stanovil trest mírnější.
427

 Místo aby zákonodárce kladl větší požadavky 

na právnické osoby, které jednají v oblastech důležitých pro národní hospodářství, 

obranu nebo bezpečnost, tyto osoby privileguje. 

 Smyslem této kapitoly je zejména rozebrat nejdůležitější otázky trestání 

trestného činu praní peněz a vystihnout nejcharakterističtější aspekty trestání právě 

tohoto trestného činu. Obsahem proto nebude jen pojednání o jednotlivých druzích 

trestů, kde by se příliš opakoval výklad obecně dostupný v učebnicové a komentářové 

literatuře, ale budou jím zejména úvahy de lege ferenda vycházející z kritiky současné 

české koncepce trestání, která ve srovnání s jinými evropskými státy trpí několika 

podstatnými nedostatky. Některé z nich jsou obecnějšího charakteru v tom smyslu, 

                                                           
425

 Pokud jde o výslovné vyjádření účelu určitého právního předpisu, domnívám se, že by se měl 

zákonodárce alespoň u právních předpisů, které jsou svou povahou v daném odvětví nové nebo převratné 

(v oblasti trestního práva jde např. o zákon o trestní odpovědnosti právnických osob nebo o zákon 

o obětech trestných činů), pokusit o vymezení jejich účelu. K absenci výslovně vymezeného účelu zákonů 

v trestním právu srov. podrobněji Pelc, V. Zákon o obětech trestných činů de lege ferenda. In: Šturma, P., 

Žákovská, K. Sborník ze VII. konference studentské vědecké odborné činnosti (sekce doktorandských 

prací). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014, str. 37–40. 
426

 K tomu více v kap. 6 této práce. 
427

 K tomu srov. Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. 

Praha: Leges, 2016, str. 517–518. 
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že představují problémy, jež se projevují obecně v oblasti trestání, nebo mají význam 

u více trestných činů, některé z nich jsou typické právě pro praní peněz. 

 

5.1 Tresty za trestný čin praní peněz 

Za trestný čin praní peněz (a to i v nedbalostní formě podle § 217 tr. zák.) lze fyzické 

osobě teoreticky v souladu s ustanovením § 52 tr. zák. uložit trest odnětí svobody, trest 

domácího vězení, trest obecně prospěšných prací, trest propadnutí majetku, peněžitý 

trest, trest propadnutí věci, trest zákazu činnosti, trest zákazu pobytu, trest zákazu 

vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, trest ztráty čestných titulů 

nebo vyznamenání, trest ztráty vojenské hodnosti a trest vyhoštění. Oproti předešlé 

právní úpravě obsažené v trestním kodexu z roku 1961 obsahuje současný trestní kodex 

trest domácího vězení a trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské 

akce. Právnickým osobám je stejně jako fyzickým osobám možné uložit trest 

propadnutí majetku, trest propadnutí věci, peněžitý trest a trest zákazu činnosti. Tresty 

specifickými pro právnické osoby jsou trest zrušení právnické osoby, trest zákazu 

plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, trest 

zákazu přijímání dotací a subvencí a trest uveřejnění rozsudku (viz § 15 odst. 1 topo). 

Ačkoli nelze pravděpodobně zcela vyloučit aplikaci žádného z výše uvedených 

trestů, měly by být z povahy věci při ukládání trestu za trestný čin praní peněz 

preferovány tresty majetkové povahy (peněžitý trest a trest propadnutí věci), tresty 

zákazové (především trest zákazu činnosti, u právnických osob nelze vyloučit ani trest 

zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži 

a trest zákazu přijímání dotací a subvencí) a v závažných případech trest odnětí svobody 

u fyzických osob a trest zrušení u právnických osob. 

V následujícím textu se budu postupně věnovat problematice trestu odnětí 

svobody, trestům majetkové povahy a trestům zakazujícím určitou činnost. 
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5.1.1 Trest odnětí svobody 

Největší problém úpravy trestání za trestný čin praní peněz spočívá v chybně 

stanovených sazbách trestu odnětí svobody podle § 216 tr. zák. Tento problém 

se bohužel netýká pouze oblasti trestání, ale má zřejmé důsledky i v oblasti viny, neboť 

výše trestní sazby odnětí svobody, jako základního trestu podle českého trestního práva, 

který se uplatňuje u všech trestných činů, by měl odrážet závažnost (společenskou 

škodlivost) daného trestného činu. Vyplývá to například z toho, že trest by měl být 

úměrný spáchanému trestnému činu. Zákonodárce právě stanovením výše trestní sazby 

určuje, jak závažný (obecně) určitý trestný čin je, dále např. jestli jde o přečin nebo 

zločin (či zvlášť závažný zločin). 

Ačkoli praní peněz bývá označováno za činnost, která neoddiskutovatelně 

souvisí s organizovaným zločinem, a bojem proti praní peněz jsou často zdůvodňovány 

významné zásahy do práv a svobod občanů nebo do tradičních právních 

a společenských institutů (např. bankovního tajemství), jsou tresty za spáchání tohoto 

trestného činu poměrně mírné. Ani v nejtěžší formě (kvalifikovaná skutková podstata 

podle § 216 odst. 4 tr. zák.) nejde o zvlášť závažný zločin, protože horní hranice trestní 

sazby trestu odnětí svobody činí osm let. Naopak v důsledku plnění mezinárodních 

závazků pak horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody za trestný čin praní peněz 

podle § 216 odst. 1 tr. zák., tj. v jeho nejméně závažné úmyslné formě, jsou čtyři léta. 

Také ve srovnání s obdobnými, ale méně závažnými trestnými činy, jsou trestní sazby 

neadekvátní. Jde zejména o trestný čin podílnictví podle § 214 tr. zák., za který jsou 

výměry trestu odnětí svobody zcela shodné jako v případě praní peněz, a to i přes to, 

že praní peněz je činností závažnější. Jednání pachatele vůči věci spočívající ve snaze 

změnit její identitu, namísto jejího pouhého ukrytí, převedení nebo užívání, je navíc 

náročnější a k jeho úspěšnému provedení je třeba sofistikovanějších metod. Kromě toho 

toto jednání, jež více než podílnictví brání dopadení pachatele hlavního trestného činu, 
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maskuje stopy po dříve spáchaném trestném činu, z nějž nelegální výnosy pocházejí 

(hlavní trestný čin). 

Problém chybně vyjádřené závažnosti trestného činu praní peněz výší trestní 

sazby však není ojedinělý a existuje i v zahraničí. Slovenský zákonodárce 

stanovuje stejnou trestní sazbu pro podílnictví jako pro praní peněz 

(srov. § 231 a 233 slovenského trestního kodexu). Například v Německu, obdobně 

jako u nás, jsou tresty za podílnictví a praní peněz prakticky identické (srov. trestný čin 

podílnictví podle § 260 německého trestního kodexu, trestný čin podílnictví páchaný 

bandou po živnostensku podle § 260a německého trestního kodexu a trestný čin praní 

peněz, zastírání neoprávněně nabytých majetkových hodnot podle § 261 německého 

trestního kodexu). Ve Švýcarsku je dokonce podílnictví trestáno přísněji 

než praní peněz. Zatímco trestný čin praní peněz může být postihován odnětím svobody 

až na tři léta a v tzv. těžkých případech (např. jako člen zločinecké organizace) odnětím 

svobody až na pět let, za trestný čin podílnictví zde hrozí pachateli trest odnětí svobody 

až na pět let již podle základní skutkové podstaty (viz čl. 160 odst. 1 švýcarského 

trestního kodexu), v případě kvalifikované skutkové podstaty (spáchání činu 

po živnostensku) pak odnětí svobody až na deset let (viz čl. 160 odst. 2 švýcarského 

trestního kodexu). Výstižně určuje závažnost trestného činu praní peněz rakouský 

trestní kodex, který za trestný čin praní peněz umožňuje uložit trest odnětí svobody 

až na deset let, v základní skutkové podstatě pak trestá praní peněz odnětím svobody 

až na tři léta (srov. § 165 rakouského trestního kodexu). Mírněji pak postihuje 

podílnictví, které se trestá trestem odnětí svobody v maximální výměře pěti let (stejně 

jako u nejzávažnější formy praní peněz se jednání vymezené ve skutkové podstatě 

vztahuje k věci v hodnotě převyšující 50.000,- EUR), u nejméně závažné formy 

pak trestem odnětí svobody až na šest měsíců (srov. § 164 rakouského trestního 

kodexu). Závažnost trestného činu podílnictví a trestného činu praní peněz vystihuje 

adekvátním způsobem i italský zákonodárce, když za klasické podílnictví stanoví trest 
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odnětí svobody od dvou do osmi let (srov. čl. 648 italského trestního kodexu), 

kdežto u trestného činu recyklace (praní peněz) podle čl. 648 bis je trest odnětí svobody 

stanoven v rozmezí čtyř až dvanácti let. 

Velmi nízká horní hranice trestní sazby v českém trestním kodexu může vést 

k poměrně absurdním situacím, které budou zřetelně v rozporu s principem rovnosti 

před zákonem, poněvadž za obdobná jednání bude pachateli hrozit diametrálně odlišný 

trest. U činnosti, která spočívá v praní peněz, může být velmi tenká hranice mezi 

účastenstvím na hlavním trestném činu a trestným činem praní peněz.
428

 Pokud 

by například došlo k praní peněz velkého rozsahu pocházejících z nelegální výroby 

a prodeje heroinu s tím, že by praní peněz bylo přislíbeno již před dokončením 

této činnosti, šlo by pravděpodobně o účastenství ve formě pomoci (slibem přispět 

po trestném činu) na trestném činu nedovolené výroby a jiném nakládání s omamnými 

a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 4 tr. zák., kde je sazba trestu odnětí 

svobody v rozmezí deseti až osmnácti let, kdežto pokud by došlo k identické činnosti 

(praní peněz pocházejících z drogové trestné činnosti ve velkém rozsahu) 

až po spáchání hlavního trestného činu a nepodařilo by se prokázat slib přispět 

po trestném činu před dokončením hlavního trestného činu (podle § 283 odst. 4 tr. zák.), 

byl by čin kvalifikován jako trestný čin praní peněz podle § 216 odst. 4 tr. zák., 

za který hrozí trest odnětí svobody od tří do osmi let. Ač jde o jednání obdobně 

závažná, trestní sazba za ně je diametrálně odlišná. 

Řešením by de lege ferenda bylo jistě podstatné zvýšení horní hranice 

trestní sazby alespoň u nejzávažnější formy trestného činu praní peněz podle 

§ 216 odst. 4 tr. zák., s tím, že by bylo nutné i do odstavce 4 výslovně zakotvit, 

že spáchá-li takový čin ve vztahu k věci, která pochází z trestného činu, na který zákon 

stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším (tzv. redukční pravidlo). 
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 To je ostatně běžné u více tzv. následných trestných činů (např. trestného činu podílnictví 

podle § 214 tr. zák. nebo trestného činu nadržování podle § 366 tr. zák.), které jsou součástí 

tzv. související trestné činnosti. 
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Ve vztahu k redukčnímu pravidlu, které je v současné době výslovně 

uvedeno pouze v odstavci 1 § 216 tr. zák. (stejně i u trestného činu podílnictví 

v § 214 odst. 1 tr. zák.),
429

 je otázkou, zda je možné jej uplatnit i u vyšších 

(kvalifikovaných) skutkových podstat. Ačkoli já se za takovou analogii in favorem 

přimlouvám, je zřejmé, že zákonodárce s tímto nepočítá. Redukční pravidlo u trestného 

činu praní peněz bylo do trestního kodexu zavedeno novelou trestního kodexu z roku 

1961 účinnou od 1. července 2008
430

 společně se zvýšením horní hranice trestní sazby 

v základní skutkové podstatě na čtyři léta. Podle důvodové zprávy k tomuto zákonu 

by bez takového redukčního pravidla došlo k neadekvátní deformaci srovnání 

společenské nebezpečnosti jednání pachatele hlavního trestného činu (např. krádeže, 

zpronevěry nebo podvodu) a trestného činu navazujícího, za který by paradoxně hrozil 

přísnější trest, než za samotný hlavní trestný čin.
431

 Problém absence 

redukčního pravidla však může nastat nejen u trestného činu praní peněz podle 

§ 216 odst. 1 tr. zák., ale rovněž u vyšších (kvalifikovaných) skutkových podstat 

(podle odstavce 2 až 4), pro něž však zákonodárce redukční pravidlo nestanovil. 

Například pokud značný prospěch (tj. nejméně 500.000,- Kč) pochází z trestného činu 

nedovoleného nakládání s tkáněmi a orgány podle § 165 odst. 3 písm. c) tr. zák., hrozí 

hlavnímu pachateli trest odnětí svobody na jeden rok až pět let, kdežto pachateli 

trestného činu praní takto získaných výnosů hrozí trest odnětí svobody na dvě léta 

až šest let, neboť jde o trestný čin podle § 216 odst. 3 písm. c) tr. zák. V daném případě 

je tak nedůvodně porušena zásada, podle níž není zpravidla možné, aby trestný čin praní 

peněz byl závažnější než trestný čin hlavní.
432 
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 Tzv. redukční pravidlo obsahuje ještě trestný čin nadržování v ustanovení § 366 odst. 1 tr. zák. 
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 Zákon č. 122/2008 Sb. 
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 Srov. důvodovou zprávu k zákonu č. 122/2008 Sb. 
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 O tzv. posterioritě a ontologické návaznosti (akcesorické povaze) srov. kap. 4.3 této práce. 
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5.1.2 Tresty majetkové povahy 

Mezi tresty majetkové povahy patří trest propadnutí majetku, trest propadnutí věci 

a peněžitý trest. Všechny uvedené tři druhy trestů mohou sloužit (alespoň částečně) 

k odčerpání výnosů z trestné činnosti (scelere quaesita). Všechny mohou být uloženy 

jak fyzickým, tak právnickým osobám. V rámci trestání pachatelů za trestný čin praní 

peněz a snahy o odčerpávání výnosů z trestné činnosti by měly tresty majetkové povahy 

být těmi nejužívanějšími. Z tohoto důvodu by jim měl zákonodárce věnovat co největší 

pozornost. Bohužel tresty majetkové povahy jsou v našem trestním zákoníku upraveny 

poměrně problematicky, možná i proto nejsou v praxi dostatečně využívány. 

 Trest propadnutí majetku, jak jej koncipuje český trestní zákoník, představuje 

zřejmý zásah do vlastnických práv osob a v Evropě (kromě Slovenska) nemá v současné 

době v takové formě obdoby. Trest propadnutí věci vychází z tradiční koncepce tohoto 

trestu, avšak lze říci, že již neodpovídá současným potřebám a nevyužívá „svůj možný 

potenciál“. Peněžitý trest i přes změnu, kterou prošel s přijetím trestního kodexu z roku 

2009, je trestem, jehož chybou je jeho poměrně značná neurčitost (nullum crimen sine 

lege certa). 

Současný trestní zákoník a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

umožňuje za trestný čin praní peněz v jeho dvou nejzávažnějších formách uložit trest 

propadnutí majetku [srov. § 52 odst. 1 písm. d), § 66 odst. 2 a § 216 odst. 3 a 4 tr. zák.; 

§ 15 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 2 topo], který postihuje celý majetek osoby 

nebo tu jeho část, kterou soud určí (viz § 66 odst. 3 tr. zák. a § 17 odst. 3 topo). 

Sám o sobě je tento trest, což jsem již uvedl, v současné době v evropském 

kontextu raritou. Tato skutečnost bývá mnohdy opomíjena, což vede k chybným 

závěrům analýz, které se věnují možným způsobům odčerpávání výnosů z kriminální 

činnosti nebo k chybným překladům zahraničních institutů.
433

 V podobě, jak jej známe 

                                                           
433

 V následující studii je např. německý institut rozšířeného propadnutí věci překládán jako „rozšířený 

trest propadnutí majetku“, což neodpovídá skutečnosti. Navíc použití přívlastku „rozšířený“ ve vztahu 
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u nás, existuje pouze na Slovensku (srov. § 58 a 59 slovenského trestního kodexu). 

Trest propadnutí majetku existuje ještě ve Francii, kde je možné jej uložit ovšem pouze 

za zločiny proti lidskosti a zločiny spočívající v nakládání s omamnými látkami.
434

 

Trest propadnutí majetku existuje ještě v Rusku a trest konfiskace ještě v Rakousku, 

avšak svou povahou jsou to tresty rozdílné. V Rusku jde v podstatě o trest propadnutí 

věci [srov. čl. 104-1 odst. 1 písm. a), b) a d) ruského trestního kodexu], v Rakousku 

se jedná o konfiskaci věcí, které byly použity k trestnému činu, měly být k němu 

použity nebo byly trestným činem získány (srov. § 19a rakouského trestního kodexu). 

Trest propadnutí majetku dle českého trestního práva je podle mého názoru 

protiústavní, neboť je způsobilý velmi výrazným způsobem zasáhnout do práva osob 

na vlastnictví, a to jak fyzických, tak právnických. U právnických osob se uvádí, 

že jde po trestu zrušení právnické osoby o druhý nejpřísnější trest.
435

 Ve skutečnosti 

však může jít z pohledu fyzických osob zainteresovaných na dané právnické osobě 

(zejm. společníků) o trest nejpřísnější, neboť zrušením právnické osoby vstupuje 

tato do likvidace a společníkům náleží právo na podíl na likvidačním zůstatku 

(ve vztahu k obchodním korporacím srov. § 37 a násl. z. o. k.). Protiústavnost tohoto 

trestu nespočívá pouze v jeho přísnosti, ale také v tom, že jím lze postihnout majetek, 

a to bez ohledu na povahu tohoto majetku, neboť ani trestní zákoník, ani zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob, nepožadují existenci jakékoli vazby takového majetku 

na spáchaný trestný čin nebo alespoň na trestný čin předpokládaný či pravděpodobně 

spáchaný (srov. § 66 tr. zák. a § 17 topo).
436

 Navíc u trestného činu praní peněz 

                                                                                                                                                                          
k propadnutí (celého) majetku představuje contradictio in adiecto. Mylková, P. Postihování praní 

špinavých peněz – obrácení důkazního břemene. Srovnávací studie č. 5.320. Praha: Parlamentní institut, 

2011, str. 5 a násl. Dokument dostupný dne 1. května 2016 na: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=74093. 
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 Vanduchová, M. In: Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová M. Systém českého trestního 

práva. III. Tresty a ochranná opatření. Praha: Novatrix, 2009, str. 132. 
435

 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 

2. vydání. Praha: Leges, 2013, str. 131. 
436

 Není tedy pravdou, jak se někdy uvádí zejména při argumentaci ve prospěch zavedení nástrojů 

využívajících obrácení důkazního břemene, že v českém právu je u všech majetkových trestů třeba 

prokázat vazbu majetku pachatele na spáchaný trestný čin. Mylková, P. Postihování praní špinavých 
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podle § 216 odst. 3 a 4 tr. zák. lze trest propadnutí majetku uložit, aniž by musely být 

splněny podmínky podle § 66 odst. 1 tr. zák., resp. u právnických osob podmínky 

podle § 17 odst. 1 topo. 

V této souvislosti je zajímavý názor, který vyslovuje Baňouch, jenž z judikatury 

Ústavního soudu
437

 dovozuje, že není protiústavní, pokud možnému propadnutí podléhá 

majetek získaný bez vazby na trestné jednání.
438

 Kromě toho, že citovaná usnesení 

Ústavního soudu se primárně týkají institutu zajištění majetku (byť za účelem zajištění 

výkonu případného trestu propadnutí majetku) a odůvodnění usnesení státního zástupce 

o zajištění majetku,
439

 se domnívám, že argumenty svědčící pro nesoulad trestu 

propadnutí majetku s ústavním pořádkem mají větší váhu. 

V dobách francouzské revoluce byl důvodem zrušení tohoto trestu rozpor 

s principem humanismu.
440

 Deklarace práv člověka a občana v čl. XVII. označovala 

vlastnictví jako posvátné a nedotknutelné, přičemž k jeho zbavení mohlo dojít pouze 

z důvodu „zákonem zajištěné veřejné nezbytnosti“. Někdy se uvádí, že pravidlo 

vylučující z propadnutí prostředky nebo věci, jichž je nezbytně třeba k uspokojení 

životních potřeb odsouzeného nebo osob, o jejichž výživu nebo výchovu je odsouzený 

podle zákona povinen pečovat, je právě oním projevem humanismu.
441

 Nejen vzhledem 

k výše řečenému je však takové konstatování zjevně přehnané, neboť pokud by se trest 

propadnutí majetku měl vztahovat skutečně na celý majetek, vztahoval 

by se např. i na veškeré oblečení dotyčné osoby, což postrádá jakýkoli smysl. 

                                                                                                                                                                          
peněz – obrácení důkazního břemene. Srovnávací studie č. 5.320. Praha: Parlamentní institut, 2011, 

str. 5 a násl. Dokument dostupný dne 1. května 2016 na internetových stránkách: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=74093. 
437

 Konkrétně jde o usnesení ze dne 4. listopadu 2003, sp. zn. I. ÚS 369/03, a usnesení ze dne 14. prosince 

2004, sp. zn. I. ÚS 331/04.  
438

 Baňouch, H. In Wagnerová, E., Šimíček, V., Langášek, T., Pospíšil, I. Listina základních práv 

a svobod. Komentář. 1. Vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2012, str. 807. 
439

 Ústavní soud v daných případech nezkoumal ústavnost trestu propadnutí majetku, pouze konstatoval, 

že pro propadnutí majetku je nerozhodný způsob získání majetku. 
440

 Solnař, V. In: Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D. Systém českého práva trestního. III. Tresty 

a ochranná opatření. Praha: Novatrix, 2009, str. 132. 
441

 Viz ibidem, str. 135 nebo v současné době Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 579. 
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Koncepčním nedostatkem trestného činu propadnutí majetku, který však dle mého 

názoru není tím největším problémem, poněvadž problematická je samotná existence 

tohoto trestu, je výčet trestných činů, za něž je možné uložit trest propadnutí majetku 

ve smyslu § 66 odst. 2 tr. zák., resp. § 17 odst. 2 topo. Trest propadnutí majetku je totiž 

možné uložit za trestný čin praní peněz podle § 216 odst. 3 a 4 tr. zák., ale není možné 

jej uložit za množství zločinů, které jsou ve vztahu k trestnému činu praní 

peněz tzv. zdrojovými (hlavními) trestnými činy, např. zločiny kuplířství 

podle § 189 odst. 2 tr. zák., krádeže podle § 205 odst. 4 tr. zák., zpronevěry 

podle § 206 odst. 4 tr. zák., podvodu podle § 209 odst. 4 tr. zák. 

Kromě rozporu s principem humanismu, který je v oblasti trestání v českém 

právu vyjádřen v čl. 7 odst. 2 Listiny (nikdo nesmí být podroben nelidskému trestu) 

a v § 37 tr. zák. (pachateli nelze uložit nepřiměřené trestní sankce), směřuje česká 

trestněprávní úprava trestu propadnutí majetku k popření smyslu spravedlivého trestání, 

které je podmíněno sankcemi adekvátními ke spáchanému trestnému činu. Vzhledem 

k výše uvedenému se domnívám, že ačkoli trest propadnutí majetku není v praxi často 

používán, měl by být pro rozpor s principem humanismu, zásadou nullum crimen 

sine lege certa a funkcí trestu jako takového zrušen. 

 Nejdůležitějším majetkovým trestem u trestného činu praní peněz podle 

§ 216 tr. zák. by měl být trest propadnutí věci, jelikož jeho účel spočívá právě v tom, 

že jsou zneškodněny věci získané trestným činem nebo jako odměna za něj 

(§ 70 odst. 1 tr. zák.), tzn. že směřuje přímo proti hmotnému předmětu praní peněz 

(výnosy z trestné činnosti – obvykle označovány jako tzv. scelere quaesita), a to včetně 

věcí, které pachatel nabyl, byť jen zčásti, za věci získané trestným činem nebo jako 

odměna za něj [§ 70 odst. 2 písm. b) tr. zák.]. Trest propadnutí věci může směřovat také 

proti věcem, které představují instrumenta sceleris, neboť propadnout může i věc, 

které bylo užito ke spáchání trestného činu nebo která byla ke spáchání trestného činu 

určena [§ 70 odst. 2 písm. a) tr. zák.]. Na trest propadnutí věci navazuje možnost 
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propadnutí náhradní hodnoty, která řeší případy, kdy pachatel před uložením trestu 

propadnutí věci zmaří její propadnutí, např. tím, že ji znehodnotí, zcizí nebo zužitkuje 

(srov. § 71 tr. zák.). Nejsou-li splněny podmínky k propadnutí věci či propadnutí 

náhradní hodnoty, lze takovou věc „zneškodnit“ prostřednictvím ochranného opatření 

spočívajícího v zabrání věci (srov. § 101 a násl. tr. zák.). Trest propadnutí věci 

se přitom vztahuje i na živá zvířata, která dle občanského zákoníku z roku 

2012 (s účinností od 1. ledna 2014) již nejsou „pouhými“ věcmi, a zpracované oddělené 

části lidského těla (srov. § 134 tr. zák.). Stejná úprava trestu propadnutí věci platí 

pro fyzické i právnické osoby (viz § 19 tr. zák.). 

 Trest propadnutí věci je plně v souladu s ústavním pořádkem, protože možnost 

propadnutí věci zcela (a to bez výjimky) na prokázání spojitosti mezi věcí a spáchaným 

trestným činem. Podle českého trestního zákoníku lze trestem propadnutí věci 

postihnout věci, které jsou výnosem z trestného činu (tzv. scelere quaesita), 

byly trestným činem vyrobeny (v české nauce se nejčastěji označují 

jako tzv. producta sceleris), nebo byly ke spáchání trestného činu použity či určeny 

(tzv. instrumenta sceleris). Bezvýjimečné pravidlo o nutnosti respektovat souvislost 

propadnutých věcí a trestného činu se může ve vztahu k praní peněz projevovat 

např. tak, že v případě smíšení peněz s jinými penězi pachatele, což je jeden ze způsobů 

praní peněz,
442

 propadá pouze částka rovnající se smíšeným penězům.
443

 

 Domnívám se, že upravený trest propadnutí věci by se mohl stát nástrojem 

k realizaci snah o odčerpávání nelegálních výnosů ze zločinu, u nichž se neprokáže 

(např. protože to již s ohledem na delší časový odstup nelze) přímá souvislost mezi 

těmito výnosy (majetkem) a konkrétním spáchaným trestným činem. Obecně tyto snahy 

jsou v posledních letech předmětem intenzivní společenské diskuse. Ačkoli nejde 

o ideální řešení z hlediska základních zásad trestního práva, neboť narušuje výše 
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 Podrobněji k tzv. míšení tržeb srov. kap. 2.4 této práce. 
443

 Srov. takto Solnař, V. In: Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D. Systém českého práva trestního. 

III. Tresty a ochranná opatření. Praha: Novatrix, 2009, str. 145. 
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popsanou nutnost prokázání přímé a konkrétní souvislosti mezi propadnutými věcmi 

a spáchaným trestným činem, mám za to, že lze nalézt ústavně konformní řešení 

spočívající v tzv. rozšířeném propadnutí věci, jak jej známe např. z německého trestního 

kodexu (viz § 73d německého trestního kodexu). Zakotvení vhodné možnosti 

rozšířeného propadnutí věci považuji za řešení jistě lepší, než zavedení použití sankcí 

v rámci daňového řízení s cílem odčerpat nelegální výnosy (nelegálně získaný majetek) 

nebo dokonce realizace tohoto cíle prostřednictvím civilního práva. Za zcela 

nepřípustné pak v diskusi o možnosti obrátit důkazní břemeno považuji konstatování 

a návrhy, že výnosy z trestné činnosti je možné odčerpávat v rámci civilního řízení nebo 

řízení daňového, poněvadž zde nejsou požadavky na dokazování tak striktní jako 

v právu trestním a obrácené (či částečně obrácené) důkazní břemeno již v těchto 

odvětvích stejně existuje. Efektivní postižení výnosů z trestné činnosti bude vždy svou 

povahou trestní sankcí, a to bez ohledu na to, v jakém právním předpisu (v jakém 

právním odvětví) bude takové postižení zakotveno.
444

 K této problematice 

je inspirativní nález slovenského Ústavního soudu ze dne 3. září 2008, který se svého 

času zabýval ústavní konformitou zákona, umožňujícího „propadnutí“ výnosů z trestné 

činnosti v civilním řízení na návrh prokurátora.
445

 Ústavní soud Slovenské republiky 

např. vyslovil názor, že čím intenzivněji určitá norma zasahuje do práv a svobod 

občanů, tím by měla být propracovanější a podrobnější. Dále se důrazně vyslovil proti 

tomu, aby byly sankce trestního charakteru ukládány bez ohledu na principy presumpce 

neviny včetně pravidel o důkazním břemeni a zákazu retroaktivity a aby k takovým 

účelům bylo zneužíváno civilní řízení. Ačkoli tuto normu (zákon č. 335/2005 Z.z., 

o prokazování původu majetku) z mnoha důvodů zrušil,
446

 slovenský zákonodárce přijal 
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 Více k návrhu de lege ferenda na vytvoření možnosti tzv. rozšířeného propadnutí věci a argumentům 

k odmítnutí jiných způsobů odčerpávání výnosů z trestné činnosti viz kap. 5.2. 
445

 Nález publikovaný pod č. 411/2008 Z.z. 
446

 Pochybnosti z hlediska principů právního státu vyvolával již účel zákona, kterým bylo dle § 1 upravit 

podmínky a postup orgánů veřejné moci při odnímání majetku. Právní úprava spočívala v tom, 

že v případě, že prokurátor (na základě podnětu finanční policie, která se o tom dozví z oznámení orgánu 

veřejné moci nebo fyzických či právnických osob) zjistil, že majetek byl nejméně o 1000 násobek 
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znovu téměř totožnou právní úpravu (zákon č. 101/2010 Z.z., o prokazování původu 

majetku). 

 Poslední majetkový trestem je trest peněžitý. Vzhledem k jeho univerzálnosti jde 

o vhodný trest za trestný čin praní peněz, a to jak v jeho úmyslné (§ 216 tr. zák.), 

tak v jeho nedbalostní formě (§ 217 tr. zák.). Například se někdy uvádí, že jde o vhodný 

trest k potlačování ziskuchtivosti.
447

 Své uplatnění z tohoto pohledu nalézá i u trestného 

činu praní peněz, který bývá mimo jiné označován jako tzv. kořistnický trestný 

čin. Úprava peněžitého trestu u fyzických a právnických osob vykazuje, na rozdíl 

od trestu propadnutí věci, četné odlišnosti. Výměra peněžitého trestu je u právnických 

osob oproti fyzickým osobám adekvátním způsobem zvýšena. Nejnižší peněžitý trest 

lze právnické osobě uložit ve výši 20.000,- Kč (oproti 2.000,- Kč u fyzické osoby) 

a nejvyšší peněžitý trest může u právnické osoby činit 1.460.000.000,- Kč (oproti 

36.500.000,- Kč u fyzické osoby). Rozdílné jsou i podmínky ukládání peněžitého trestu, 

které vyplývají především z toho, že peněžitý trest představuje hlavní trest postihujícího 

majetek právnické osoby. V některých zahraničních právních úpravách je peněžitý trest 

dokonce jedinou sankcí pro právnické osoby za spáchání trestného činu. Souhlasím 

s názorem, že vhodnější je umožnit postihovat trestné činy právnických osob rozličnými 

tresty,
448

 neboť soudce pak může lépe naplnit funkce trestání (a trestního práva) 

s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu. 

                                                                                                                                                                          
minimální mzdy vyšší, než prokázané příjmy, mohl vyzvat dotyčnou osobu k vysvětlení. Ta měla 

povinnost do 30 dnů od doručení výzvy poskytnout vysvětlení nebo důkazy. Následně pokud prokurátor 

byl přesvědčen o tom, že hodnota majetku nekoresponduje s prokázanými příjmy, a dotyčná osoba 

nepodala vysvětlení nebo prokurátor jej nepovažoval za dostatečné, měl prokurátor podat k civilnímu 

soudu návrh, aby soud vyslovil, že majetek byl získán z nelegálních příjmů. Ústavní soud zde kromě 

rozporu se zákazem retroaktivity vyslovil rozpor s principem presumpce neviny a konstatoval 

nerespektování pravidla o důkazním břemeni, které bylo zcela bezdůvodně přeneseno na adresáta právní 

normy. Jedinou věc, kterou byl prokurátor povinen před civilním soudem prokázat, byla existence rozdílu 

mezi prokázanými příjmy, které mohl dosáhnout, a skutečným majetkem osoby. Kritiku zaslouží i velmi 

vágní a nepřesné pojmosloví zákona. 
447

 Solnař, V. In: Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D. Systém českého práva trestního. III. Tresty 

a ochranná opatření. Praha: Novatrix, 2009, str. 136. 
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 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 

2. vydání. Praha: Leges, 2013, str. 135. 
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 Z hlediska podmínek uložení peněžitého trestu právnické osobě je, ve srovnání 

podmínek pro jeho uložení osobě fyzické, zcela opuštěn požadavek existence 

tzv. zištného úmyslu (úmysl získat majetkový prospěch – srov. § 67 odst. 1 tr. zák.). 

Nepožaduje se ani, aby trestní zákoník výslovně uložení tohoto trestu ve zvláštní části 

u daného trestného činu dovoloval.
449

 Vzhledem k univerzálnosti peněžitého trestu 

a povaze právnických osob jako zejména ekonomických subjektů je tato koncepce 

peněžitého trestu správná. 

 Jediným podstatným nedostatkem právní úpravy peněžitého trestu je podle mého 

názoru poměrně vágní úprava určování jeho výše. Nutno říci, že tento stav je dán 

historicky. Je sice pravdou, že kladné hodnocení zaslouží přijetí koncepce (v trestním 

kodexu z roku 2009, tj. s účinností od 1. ledna 2010)
450

 založené na tzv. denních 

sazbách, přičemž výše jedné denní sazby se stanovuje s ohledem na osobní a majetkové 

poměry pachatele a počet denních sazeb pak vychází z povahy a závažnosti trestného 

činu (§ 68 odst. 3 tr. zák.), avšak i tak je možné rozpětí peněžitého trestu příliš velké. 

Peněžitý trest by podle mého názoru mohl, obdobně jako trest odnětí svobody, 

vyjadřovat sám o sobě závažnost určitého trestného činu, a to právě stanovením 

konkrétního počtu denních sazeb za konkrétní (základní či kvalifikovanou) skutkovou 

podstatu trestného činu. V zahraničí jsou konkrétní vyjádření výše peněžitého trestu 

(resp. jeho části, z níž se skládá) za trestný čin praní peněz poměrně častá 

(srov. např.  čl. 324-1 al. 3 a čl. 324-2 francouzského trestního kodexu, 

čl. 648 bis italského trestního kodexu, čl. 305
bis

 odst. 2 švýcarského trestního kodexu). 

 Dalším negativem u peněžitého trestu, který však nejde na vrub 

zákonodárce, ale je otázkou aplikační praxe, je uplatňování peněžitého 

trestu v praxi. Na řídkou aplikaci peněžitého trestu jako trestu samostatného 
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 Stejně tak se neuplatní ustanovení § 67 odst. 2 písm. b) tr. zák., podle kterého se peněžitý trest ukládá 

za přečin, pokud se současně, s ohledem na povahu a závažnost přečinu a osobu a poměry pachatele, 

neukládá nepodmíněný trest odnětí svobody. 
450

 Systém denních sazeb byl u nás zaveden poprvé u peněžitého opatření pro mladistvého 

podle § 27 odst. 2 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví 

ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). 
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(kdy plní roli alternativního trestu k trestu odnětí svobody) poukazoval již Solnař, 

podle kterého v druhé polovině 60. let byl peněžitý trest jako samostatný ukládán 

přibližně 1 % odsouzených.
451

 Na zajímavý negativní trend v této souvislosti 

upozorňuje Vanduchová, která uvádí, že po růstu používání peněžitého trestu 

v 70. a 80. letech došlo paradoxně po roce 1990 k výraznému poklesu počtu 

odsouzených, kterým byl uložen peněžitý trest jako trest samostatný.
452

 

Situace se přitom evidentně nelepší ani v poslední době.
453

 Používání peněžitého trestu 

je přitom z hlediska mezinárodního srovnání velmi rozdílné. Uvádí se například, 

že v Německu je peněžitý trest ukládán více než 80 % odsouzených pachatelů.
454

 

Osobně bych byl pro daleko častější ukládání peněžitých trestů, a to s ohledem na fakt, 

že v dnešní materialistické společnosti je hodnota peněz pro adresáty norem jednou 

z nejvíce srozumitelných a přijímaných. 

 

5.1.3 Zákazové tresty 

Mezi zákazové tresty patří trest zákazu činnosti, který lze aplikovat jak u fyzických, 

tak u právnických osob, a speciálně u právnických osob jde o trest zákazu plnění 

veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži a trest zákazu 

přijímání dotací a subvencí. Pro všechny tři uvedené tresty je typické propojení jejich 

uložení s povahou a okolnostmi spáchaného trestného činu, neboť je lze uložit v zásadě 

pouze tehdy, když je dána souvislost spáchání konkrétního trestného činu s určitou 

činností (§ 73 odst. 1 tr. zák. a § 20 odst. 1 topo), s uzavíráním smluv na plnění 
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 Solnař, V. In: Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D. Systém českého práva trestního. III. Tresty 

a ochranná opatření. Praha: Novatrix, 2009, str. 141. 
452

 Vanduchová, M. In: Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová M. Systém českého trestního 

práva. III. Tresty a ochranná opatření. Praha: Novatrix, 2009, str. 141. 
453

 Viz stanovisko trestního kolegia NS ze dne 12. února 2014, sp. zn. Ts 43/2012, uveřejněné pod 

č. 9/2014 Sb. rozh. tr. (Zhodnocení praxe soudů v oblasti ukládání a výkonu vybraných trestních sankcí 

v letech 2010 a 2011), kde se uvádí, že Nejvyšší soud nemůže s ukládáním peněžitého trestu vyslovit 

spokojenost. Nejvyšší soud také apeluje na změnu praxe soudů, které tento nejdůležitější majetkový trest 

neukládají nebo jej ukládají ojediněle. Upozorňuje také na nutnost využívání celého rozsahu možné 

výměry peněžitého trestu, a to zejména v případech rozsáhlé hospodářské a majetkové trestné činnosti. 
454

 Viz Vanduchová, M. In: Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová M. Systém českého trestního 

práva. III. Tresty a ochranná opatření. Praha: Novatrix, 2009, str. 137. 
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veřejných zakázek nebo s jejich plněním, s účastí v zadávacím řízení o veřejných 

zakázkách, koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži (srov. § 21 odst. 1 topo), 

s podáváním nebo vyřizováním žádosti o dotaci, subvenci, návratnou finanční 

výpomoc nebo příspěvek, s jejich poskytováním nebo využíváním, 

anebo s poskytováním nebo využíváním jakékoliv jiné veřejné podpory 

(srov. § 22 odst. 1 topo). 

 Nejobecnějším z uvedených trestů a trestem, který by měl být v případě 

trestného činu praní peněz ukládán nejčastěji, je trest zákazu činnosti, který lze fyzické 

osobě uložit v rozpětí od jednoho roku do deseti let (§ 73 odst. 1 tr. zák.) a právnické 

osobě v rozpětí od jednoho roku do dvaceti let (§ 20 odst. 1 topo). Trest zákazu činnosti 

je vhodné ukládat všude tam, kde hrozí opakování trestného činu. Vzhledem 

k trestnému činu praní peněz jde o velmi vhodný trest, konkrétní případy praní peněz 

jsou obvykle spjaty s konkrétní činností (často konkrétní formou podnikání), 

např. autoklempířská činnost, obchodování s nemovitostmi, směnárenská činnost, 

obchodování s finančními nástroji, provozování hazardu, obchodování 

se starožitnostmi, výroba zlata a drahých kovů, investiční činnost atd. 

 Ačkoli v praxi nebude ukládání dalších dvou zákazových trestů, které jsou 

určeny právnickým osobám, tak časté jako trestu zákazu činnosti, nelze je zcela 

vyloučit. Praní peněz je jistě možné uskutečňovat i při využívání veřejné podpory (trest 

zákazu přijímání dotací a subvencí). O možnosti prát špinavé peníze v souvislosti 

s plněním veřejných zakázek není pochyb (trest zákazu plnění veřejných zakázek, účasti 

v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži). Například z Itálie jsou známé případy 

praní peněz prostřednictvím realizace veřejných zakázek, kde docházelo k míšení 

legálně získaných peněz s nelegálními výnosy. 
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5.2 Rozšířené propadnutí věci de lege ferenda 

Jak jsem již uvedl, ačkoli umožnění tzv. rozšířeného propadnutí věci znamená zásah 

do základních zásad trestního práva, domnívám se, že jde v rámci intenzivních snah 

o zavedení účinných nástrojů k odčerpávání nelegálních výnosů o lepší řešení, 

než přijetí právních norem realizujících tento účel v rámci civilního nebo správního 

(finančního, daňového) práva, a to bez ohledu a nutné spojitosti s trestním právem. 

Pro tento postoj existují dva zásadní argumenty. První spočívá v ideji, 

že zákonodárce by neměl při tvorbě práva obcházet základní smysl a účel jednotlivých 

právních odvětví (v praxi jednotlivých řízení) a institutů, zvláště když obcházení zákona 

a zneužití práva sám prohlašuje za protiprávní, tím, že přijme opatření a pravidla, 

která jsou svou povahou zřetelně trestněprávního charakteru, neboť sankce, 

jež obsahují, svou přísností spadají materiálně pod pojem trestu. Druhý záleží v tom, 

že umožnění propadnutí věcí, u nichž není bez jakýchkoli pochybností dokázáno, 

že pocházejí z konkrétního trestného činu, a to při respektování zásad a pravidel 

současného trestního řízení, kdy důkazní břemeno leží na orgánech činných v trestním 

řízení, představuje řešení, které při vhodně zvolené koncepci daleko menším způsobem 

zasahuje do základních právních principů a ve svém důsledku dodržuje ústavní princip 

nulla poena sine lege a je v souladu i s dalšími ústavními principy (princip presumpce 

neviny, princip odpovědnosti za zavinění, ochrana vlastnického práva atd.). 

Navrhuji se inspirovat německou právní úpravou tzv. rozšířeného propadnutí 

věci, které je zakotveno v § 73d německého trestního kodexu. V odstavci 1 uvedeného 

ustanovení se uvádí, že tzv. rozšířené propadnutí je možné jen v případech, kdy dané 

ustanovení vymezující konkrétní trestný čin, odkazuje přímo na § 73d německého 

trestního kodexu, což je právě případ trestného činu praní peněz. 

Podle § 261 odst. 7 německého trestního kodexu lze aplikovat ustanovení § 73d, 

za  předpokladu, že pachatel jednal po živnostensku nebo jako člen bandy, 
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která se spolčila k soustavnému páchání trestného činu praní peněz.
455

 Soud může 

nařídit rozšířené propadnutí majetku pouze v případě, že okolnosti ospravedlňují 

předpoklad, že jde o nelegální výnosy pachatele trestného činu nebo jeho účastníka. 

Je zřejmé, že uvedené ustanovení je nutné interpretovat velmi restriktivně a jmenovaný 

„ospravedlnitelný předpoklad“ znamená vysokou míru pravděpodobnosti nelegálního 

původu věcí. 

Ústavností ustanovení § 73d německého trestního kodexu se zabýval v roce 

2004 i německý Ústavní soud,
456

 který jej neshledal v rozporu s ústavními normami 

(např. s principy nulla poena sine culpa, presumce neviny nebo právem na vlastnictví). 

K nejzajímavějším částem argumentace Ústavního soudu patří pasáže týkající účelu 

tohoto trestu, který není primárně represivně odvetného charakteru, ale sleduje 

preventivně regulativní (urovnávací) cíle, což vyplývá z jazykového, systematického 

a historického výkladu ustanovení § 73d německého trestního kodexu. Zákonodárce 

sleduje odejmutím zisků získaných trestnou činností nikoli způsobení křivdy, 

nýbrž odstranění výhody, jejíž setrvání může svádět pachatele k dalším trestným činům. 

Rozšířené propadnutí má prý do budoucna také zabránit tomu, aby porušování právního 

řádu spojené s prospěchem pachatelů získaným deliktním způsobem dále trvalo. 

Z hlediska spravedlnosti pak dochází především k narovnání vztahů a realizaci principu 

rovnosti. Stručnější a formálnější je pak argumentace z hlediska dodržení principu 

presumpce neviny, když německý Ústavní soud konstatuje, že nejde o trest za vinu, 

jelikož nařízení rozšířeného propadnutí nepředpokládá zjištění viny, takže k porušení 

presumpce neviny nemůže logicky dojít. Argumentačně lépe pak německý Ústavní soud 

přistupuje k možnosti porušení zásady nulla poena sine culpa (žádný trest bez viny), 

která obsahuje požadavek, aby tresty byly ve spravedlivém poměru k závažnosti 
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 Srov. překlad německého trestního kodexu v systému Beck online. 
456

 Viz rozhodnutí ze dne 14. ledna 2004, č. 2BvR 564/95, NJW 2004, 2073. Dostupný dne 1. května 

2016 na: 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2004/01/rs20040114_2bvr056

495.html. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2004/01/rs20040114_2bvr056495.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2004/01/rs20040114_2bvr056495.html
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trestného činu a k zavinění jejich pachatelů. Z podané argumentace vyplývá, že pouhým 

formálním konstatováním, že nejde o vyslovení viny, se s danou problematikou nelze 

seriózně vypořádat. 

Dále je podle mého názoru nutné zvažovat, zda by v daném případě šlo 

o ospravedlnitelné porušení principu nulla poena sine crimine, neboť trest se váže vždy 

k trestnému činu (srov. např. znění čl. 40 odst. 1 Listiny). Oproti postihu, který by hrozil 

podle projednávaného zákona o prokazování původu majetku v rámci daňového řízení, 

je zde jasná výhoda určité spojitosti s prokázaným závažným trestným činem. 

Tato okolnost by podle mého názoru, v kombinaci s existencí důvodných okolností 

nasvědčujících kriminálnímu původu dalšího majetku pachatele (či již odsouzeného), 

mohla převážit nad striktním požadavkem těsné souvislosti mezi konkrétním 

spáchaným trestným a ukládaným trestem a ospravedlnit tak narušení zásady nulla 

poena sine crimine, byť je zřejmé, že v daném případě se trestní represe uplatní spíše 

z důvodu společenské nebezpečnosti pachatele, než kvůli závažnosti (společenské 

škodlivosti) trestného činu. 

De lege ferenda bych si dovedl představit rozšíření palety trestních sankcí 

o tzv. rozšířené propadnutí věcí, které by vycházelo principiálně z německé právní 

úpravy obsažené v § 73d německého trestního kodexu. Lze si představit i existenci 

zvláštního navazujícího řízení o uložení tohoto zvláštního trestu u pachatele (v této 

chvíli již odsouzeného), v jehož případě existují přesvědčivé okolnosti vedoucí k závěru 

o nelegálním původu jeho majetku, který nemá (nebo ji nelze prokázat) přímou 

souvislost s trestným činem, za nějž byl odsouzen, avšak lepší by bylo podle mého 

názoru řešit věc v rámci řízení jednoho. Každopádně trestním řízení by měl obviněný 

možnost obhájit se, tedy buď prokázat, že jde o výnosy nabyté legálně, nebo alespoň 

hodnověrně zpochybnit okolnosti vedoucí k závěru o nelegálním původu věcí. 

Trestní řízení by pak mohlo být propojeno s daňovým řízením obdobně 

jako je tomu v Německu, kde je v zákoně proti praní peněz stanovena povinnost orgánů 
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činných v trestním řízení oznamovat zahájení trestního stíhání pro trestný čin praní 

peněz podle § 261 bernímu úřadu. Podmínkou ústavní konformity takového řešení 

je podle mého názoru to, že zdanění takového příjmu (možná pocházejícího z trestné 

činnosti), který ještě zdaněn nebyl, a sankce uložené v rámci daňového řízení nebudou 

svou přísností dosahovat přísnosti sankcí trestních. V žádném případě pak nelze 

připustit, aby se zdanění de facto rovnalo propadnutí majetku. 

Rozšíření palety trestních sankcí o tzv. rozšířené propadnutí majetku 

by představovalo i částečnou implementaci tzv. konfiskační směrnice (směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014, o zajišťování 

a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii), u které již proběhla 

implementační lhůta dne 4. října 2015 (srov. čl. 12 odst. 1 konfiskační směrnice). 

Uvedená směrnice totiž v čl. 5 zakotvuje tzv. rozšířenou konfiskaci. 

V současné době je v legislativním procesu vládní návrh zákona, 

který implementuje uvedenou směrnici.
457

 Kromě toho, že implementační lhůta 

proběhla již minulý rok,
458

 jde návrh zřetelně nad rámec uvedené směrnice, 

čímž se ostatně předkladatelé netají.
459

 Z legislativně-technického hlediska se objevil 

názor, že by bylo lepší upravit tzv. rozšířenou konfiskaci ve zvláštním zákoně. 

Zajímavou teoretickou otázkou podle mého názoru zůstává, zda tzv. rozšířená 

konfiskace je trestem nebo spíše ochranným opatřením. Překladatel zvolil druhé řešení 

(zakotvil tzv. rozšířenou konfiskaci ve formě ochranného opatření zabrání části majetku 

– srov. § 102a tr. zák. a § 26a topo ve znění návrhu).
460
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 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony, jenž v současné chvíli (údaj k 1. květnu 2016) projednává Poslanecká 

sněmovna (sněmovní tisk č. 753/0, v 1. čtení na programu 44. schůze). 
458

 V důvodové zprávě vládního návrhu zákona, který implementuje konfiskační směrnici, se chybně 

uvádí, že implementační lhůta byla stanovena do 4. října 2016. 
459

 Srov. důvodovou zprávu k návrhu. 
460

 Pro takové řešení podle mého názoru hovoří zejm. fakt, že opatření má být spíše než závažnosti činu 

úměrné nebezpečnosti pachatele. Z české literatury k tomu srov. Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., 

Vanduchová M. Systém českého trestního práva. III. Tresty a ochranná opatření. Praha: Novatrix, 2009, 

str. 236, a literaturu zde citovanou. 
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6. Trestní odpovědnost právnických osob za trestný čin praní peněz 

Subjektem trestného činu praní peněz v úmyslné i nedbalostní formě 

(tj. podle § 216 i § 217 tr. zák.) mohou být i právnické osoby (viz § 7 topo), 

proto je nezbytné zaobírat se trestní odpovědností za trestný čin praní peněz i ve vztahu 

k právnickým osobám. V rámci této kapitoly postupně pojednávám o nejzávažnějších 

problémech zákona o trestní odpovědnosti právnických osob z pohledu posuzování viny 

(ve smyslu základu trestní odpovědnosti). Následuje několik poznámek o povaze trestní 

odpovědnosti právnických osob, neboť se v teorii objevil názor označující tento druh 

trestní odpovědnosti jako objektivní.
461

 Dále shrnuji důvody postihování právnických 

osob za praní peněz a rozebírám jednotlivé znaky trestného činu praní peněz, 

za který je odpovědná právnická osoba. Pozornost věnuji zejména odlišnostem 

a zvláštnostem trestní odpovědnosti právnických osob za trestný čin praní peněz 

ve srovnání s trestní odpovědností fyzických osob, o které bylo pojednáno výše.
462

 

Většina závěrů, k nimž jsem dospěl při úvahách o trestní odpovědnosti fyzických osob 

za trestný čin praní peněz (např. otázky týkající se subjektu a objektu trestného činu, 

problematika možných souběhů apod.), je uplatnitelná i ve vztahu k osobám 

právnickým. Potřebám praxe vychází vstříc závěrečná část textu v této kapitole, 

která se věnuje problematice compliance
463

, zejména ve vztahu k předcházení trestní 

odpovědnosti právnických osob za praní peněz. Text v závěru kapitoly je koncipován 

tak, aby představoval základ pro nutné compliance kroky (slovy zákona „opatření“), 

jež by měla právnická osoba (průběžně) podnikat, aby předešla nebezpečí odpovědnosti 

za trestné jednání fyzických osob, které lze podle zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob právnické osobě přičítat. 

                                                           
461

 Srov. Bohuslav, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň, Aleš Čeněk, 2014, str. 127–128. 

Nebo stejný autor dříve In Jelínek, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – 

bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, str. 149–151. 
462

 Srov. kap. 4 této práce. 
463

 Pojem compliance znamená shodu, soulad, či harmonii (in compliance with st. se překládá jako „být 

v souladu s něčím“). Jako činnost může být pojem překládán též jako dodržování. 
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6.1 Problematika základů trestní odpovědnosti právnických osob 

Od 1. ledna 2012, kdy v České republice existuje trestní odpovědnost právnických osob, 

jsou za trestný čin praní peněz odpovědné i právnické osoby.
464

 

Veškeré prognózy o fungování institutu trestní odpovědnosti právnických osob, 

které se zformovaly v době přijímání zákona, zůstaly bohužel nenaplněny. Poněkud 

naivní představy o tom, že přijímáme normu, jež postihne největší hříchy páchané 

v soukromém sektoru osobami, které nemají reálný (ve smyslu fyziologický) základ, 

se dosud neuskutečnily. Avšak v žádném případě se nenaplnila ani optimistická 

očekávání, že zákon se bude plynule dostávat do praxe, jež bude postupně řešit 

výkladové problémy, které zákonodárce nebyl schopen vyřešit před přijetím zákona 

nebo které dokonce vyšly najevo až poté, co norma vstoupila v platnost. Za současného 

stavu lze říci, že se bohužel nenaplnily ani agnostické prognózy, podle nichž zákon 

o trestní odpovědnosti právnických osob měl být pouze pomyslnou legislativní 

„čárkou“, kterou Česká republika odvrátí mezinárodní tlak na vytvoření legislativy 

k postihu závažného deliktního jednání právnických osob bez jakéhokoli reálného 

společenského dopadu. V praxi došlo v poměrně krátké době k několika odsouzením 

právnických osob. Velké případy však na svá rozuzlení čekají dodnes. Novost institutu 

trestní odpovědnosti a hloubka výkladových problémů s ním spojených pravděpodobně 

způsobuje, že v některých okresech České republiky se dokonce neuplatňuje vůbec. 

O rozkolísanosti zejména policejní praxe svědčí i údaje o počtu zahájených trestních 

řízení ve věcech právnických osob, kterých ubylo z 1185 v roce 2012 na 558 v roce 

2013, v roce 2014 jich bylo údajně 626.
465

 Bez zajímavosti není ani skokový nárůst 

                                                           
464

 Zařazení tohoto trestného činu do výčtu jednání, za které mohou být trestně odpovědné právnické 

osoby, je běžné i v zahraničních právních úpravách a odpovídá i požadavkům mezinárodních dokumentů 

a právních předpisů Evropské unie. 
465

 Srov. Zprávy Nejvyššího státního zastupitelství o činnosti státního zastupitelství za rok 2012, 2013 

a 2014 dostupné dne 1. května 2016 na internetových stránkách Nejvyššího státního zastupitelství 

http://www.nsz.cz/ index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti. 
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trestně stíhaných a následně obžalovaných právnických osob v roce 2014 oproti roku 

2013.
466

 

Problematickou existenci tohoto právního předpisu předznamenala 

již mnohokrát kritizovaná a zmiňovaná krátká legisvakanční doba, která celkově 

nedosáhla ani délky 15 dní, což je v případě normy, od základu zpochybňující základní 

principy, na kterých je postaveno české trestní právo, více než zarážející. Nihilistický 

postoj zákonodárce k pravidlům správné tvorby legislativy však tímto neskončil. 

Přes stále sílící kritické hlasy svědčící o potřebě řešit zásadní koncepční otázky,
467

 

se normotvůrce po postupném rozšiřování taxativního výčtu trestných činů právnických 

osob (§ 7 topo), jež se dalo očekávat, rozhodl pro zásadní změnu koncepce výčtu 

trestných činů. Návrh, který v současné době projednává Poslanecká sněmovna,
468

 mění 

pozitivní výčet trestných činů na negativní. Chyba navrhované koncepce jako takové 

spočívá v tom, že její řádné fungování je závislé mimo jiné na schopnosti normotvůrce 

přesně stanovit okruh trestných činů, kterých se právnická osoba z povahy věci dopustit 

nemůže. Už dnes je zřejmé, že se to nepodařilo. V literatuře již bylo poukázáno 

na takové typické trestné činy, které přesto návrh v původním znění v negativním výčtu 

neuváděl, jde např. o trestné činy zabití podle § 141 tr. zák. nebo rvačky podle 

§ 158 tr. zák.
469

 Současná podoba návrhu stále opomíjí některé trestné činy, 

kterých se podle mého názoru právnická osoba dopustit nemůže, např. trestný čin 

ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky podle § 146a tr. zák. Původní návrh tedy 

                                                           
466

 Viz str. 15 Zprávy Nejvyššího státního zastupitelství o činnosti státního zastupitelství za rok 

2014 (textová část). Dostupná dne 1. května 2016 na: http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-

statisticke-udaje/zprava-o-innosti/1040-zprava-o-innosti-2014. 
467

 Srov. zejm. Jelínek, J. K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. In: Bulletin advokacie 

č. 9/2014, str. 20, dále např. Chaloupecký, F. Aktuální otázky trestní odpovědnosti právnických osob 

očima podnikatelů. In: Právní rádce č. 10/2014, str. 64 až 65. 
468

 V Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 304. Návrh byl Poslaneckou sněmovnou již schválen, 

ale byl projednán dne 27. dubna 2016 na 23. schůzi Senátu, který jej Poslanecké sněmovně 

vrátil s drobným pozměňovacím návrhem na vyškrtnutí trestného činu účasti na sebevraždě 

podle § 144 tr. zák. z negativního výčtu trestných činů, kterých se podle navrhovaného § 7 topo právnická 

osoba dopustit nemůže. V současné chvíli (datum uzavření rukopisu je 1. května 2016) je projednávání 

tohoto návrhu (tisk č. 304/7) naplánováno na pořad 47. schůze (od 24. května 2016). 
469

 Jelínek, J. K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. In: Bulletin advokacie č. 9/2014, str. 20. 
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podstatným způsobem rozšiřoval trestnost jednání právnických osob, aniž by jakoukoli 

pozornost věnoval nejdůležitějším koncepčním problémům právní úpravy. 

Největší nedostatek zákona o trestní odpovědnosti právnických osob spočívající 

v samotné koncepci přičitatelnosti, která je základem pro posuzování viny ve vztahu 

k právnické osobě, totiž původní vládní návrh trestuhodně neřešil. V rámci dlouhého 

projednávání v ústavně právním výboru Poslanecké sněmovny byl vytvořen 

pozměňovací návrh, který se koncepcí přičitatelnosti zaobírá. Nově se navrhuje, 

aby z návěty § 8 odst. 1 topo byla vypuštěna slova „jejím jménem nebo“, 

aby se do § 8 odst. 1 písm. a) i b) topo doplnila slova „ve vedoucím postavení v rámci 

právnické osoby“ a především, aby se do § 8 topo doplnil nový odstavec 5, 

podle kterého: „Právnická osoba se trestní odpovědnosti podle odstavců 1 až 4 zprostí, 

pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, 

aby spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v odstavci 1, zabránila.“ Ačkoli 

se návrh konečně snaží řešit největší problém zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob, který v případě odpovědnosti za jednání osob nacházejících 

se ve vrcholném postavení nestanovuje žádná kritéria tzv. náležité péče, přináší další 

interpretační problémy, neboť hovoří o „zproštění se“ odpovědnosti. Terminologie 

tak odpovídá tomu, že by trestní odpovědnost právnických osob měla být odpovědností 

objektivní, což není pravda (viz níže). Návrh by tedy mohl paradoxně přispět k tomu, 

že trestní odpovědnost právnických osob bude vykládána jako objektivní odpovědnost, 

místo toho, že jde o odpovědnost subjektivní. Může tak dojít k dalšímu zpřísnění této 

odpovědnosti, což jistě nebylo záměrem navrhovatelů. Kritérium „vynaložení veškerého 

úsilí“, jež lze spravedlivě požadovat, je opět velmi neurčité a v podstatě 

jde o nejpřísnější možnou variantu, neboť nic více, než veškeré úsilí, nelze podle mého 

názoru požadovat. Nerozlišuje se zde navíc mezi odpovědností za jednání osob 

v nadřízeném (vrcholném) a podřízeném postavení. Za pozitivní nepovažuji 

ani vymezení trestného jednání, jež lze přičítat jako jednání „jménem právnické osoby“, 
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neboť jde o nejurčitější z jednotlivých „způsobů“ trestného jednání podle návěty 

ustanovení § 8 odst. 1 topo. 

Problémy současné koncepce přičitatelnosti se dají rozdělit do dvou základních 

okruhů. Prvním je přičitatelnost osob nacházejících se v rámci právnické osoby 

ve vrcholném postavení [jde o osoby uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) až c) topo]. Povaha 

této odpovědnosti nebyla ani v nauce dosud přesvědčivým způsobem charakterizována. 

Dokonce nepanuje shoda na tom, zda jde o odpovědnost subjektivní, nebo objektivní. 

Ačkoli povaha trestního práva velí přiklonit se k názoru, který je vyjádřen v důvodové 

zprávě a zastává ho i většina autorů, podle nějž jde o odpovědnost subjektivní, objevily 

se i závěry vycházející především ze strohé formulace § 8 odst. 2 písm. a) topo, 

že jde o odpovědnost objektivní.
470

 Podle mého názoru však nemůže jít – z povahy věci 

– o objektivní odpovědnost a jde „pouze“ o nešťastně formulovanou odpovědnost 

subjektivní.
471

 Zastánci „názoru“ o objektivní (či částečně objektivní) odpovědnosti 

právnických osob své stanovisko bohužel dostatečně nezdůvodňují, neboť při svém 

výkladu vycházejí pravděpodobně pouze z formulací použitých v § 8 topo, 

což je při současné vyspělosti české právní vědy neudržitelné, neboť především zcela 

pomíjí jiné (dokonce i tzv. standardní) metody právní interpretace. Druhý okruh 

problémů se týká oblasti možné odpovědnosti právnické osoby za jednání podřízených 

osob (zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení) při plnění pracovních úkolů 

[§ 8 odst. 1 písm. d) topo].
472

 

                                                           
470

 Srov. Bohuslav, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, str. 127–128. 
471

 K povaze trestní odpovědnosti právnických osob jako subjektivní odpovědnosti srov. kap. 6.2 této 

práce. 
472 

Podmínkou je, že se tak děje: 

1) na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo osob uvedených 

v § 8 odst. 1 písm. a) až c) topo, 

2) proto, že orgány právnické osoby nebo osoby uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) až c) topo neprovedly 

taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu, 

3) proto, že orgány právnické osoby nebo osoby uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) až c) topo neprovedly 

taková opatření, která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou 

nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, 

anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu 

[§ 8 odst. 2 písm. b) topo]. 
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První podmínka trestní odpovědnosti, spočívající v tom, že zaměstnanec jedná 

na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo osob 

uvedených v § 8 odst. 1 písm. a) až c) topo, je problematická zejména pokud jde 

o otázku dokazování, což bude typické v případech právnických osob majících složitou 

organizační nebo rozhodovací strukturu. Otázky vyvolává rovněž okolnost, že jednání 

zaměstnance na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu osoby ve vrcholném 

postavení nemusí samo o sobě představovat porušení náležité péče. U opatření, která 

vyžaduje právní předpis, lze zase určitým způsobem vycházet především ze zákonem 

stanovených povinností, ačkoli ty samy o sobě nelze považovat za opatření ve smyslu 

§ 8 odst. 2 topo. Zde je proto nutné počítat s tím, že určitá opatření mohou z právních 

předpisů vyplývat jen implicitně. Podmínkou trestní odpovědnosti, která vyvolává 

nejvíce otázek, je bezpochyby nutnost provedení opatření, která lze po právnické osobě 

spravedlivě požadovat [resp. po orgánech právnické osoby a osobách uvedených 

v § 8 odst. 1 písm. a) až c) topo]. Demonstrativní výčet činností, jež lze spravedlivě 

požadovat, výkladu pojmu „spravedlivě požadovat“ příliš nepomáhá.
473

 Ve vztahu 

k odpovědnosti právnických osob za jednání osob v podřízeném postavení je také 

zajímavá otázka důkazního břemene, neboť někteří hovoří o v trestním právu zcela 

nezvyklém obrácení důkazního břemene de facto.
474

 

 

6.2 Poznámky k povaze trestní odpovědnosti právnických osob – subjektivní či 

objektivní? 

Jednou ze zásadních otázek, majících vliv i při praktickém posuzování konkrétních 

případů ve vztahu k odpovědnosti právnických osob, je určení povahy trestní 

odpovědnosti právnických osob. V doktríně není úplná shoda na tom, zda se jedná 

o odpovědnost subjektivní nebo odpovědnost objektivní. 

                                                           
473

 K problematickým aspektům demonstrativního výčtu viz níže v kap. 6.5.1 této práce. 
474

 K problematice obráceného důkazního břemene srov. kap. 6.5.2 této práce. 
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 Většina nauky zastává názor, že trestní odpovědnost právnických osob 

je odpovědností subjektivní. Přesto se objevily názory, vycházející především ze strohé 

formulace § 8 odst. 2 písm. a) topo, podle nichž v případě přičítání jednání 

podle uvedeného ustanovení (tj. trestný čin je spáchán některou z osob ve vrcholném 

postavení), má odpovědnost objektivní povahu.
475

 Tento hrubě zjednodušující přístup 

ale užívá při interpretaci normy pouze jazykový výklad a zcela přehlíží další 

tzv. standardní metody výkladu, nemluvě o tzv. nadstandardních výkladových metodách 

(např. historický výklad či výklad e ratione legis). 

 Nutno však přiznat, že zastánci subjektivní odpovědnosti vycházejí z notoriety, 

podle níž trestní odpovědnost je odpovědností zásadně subjektivní. Tomu lze namítnout, 

že trestní odpovědnost právnických osob není tradičním druhem trestní odpovědnosti 

a nabourává i jiné dosud zažité pravdy. Dosavadní argumentace v literatuře, 

která se snaží odůvodnit subjektivní povahu odpovědnosti, není dosud zcela dotažená. 

 Nejdříve možno uvést, proč trestní odpovědnost právnických osob nemůže být 

odpovědností objektivní. Objektivní odpovědnost je totiž charakterizována 

jako odpovědnost za riziko či ohrožení (někdy, trochu nepřesně, jako odpovědnost 

za výsledek).
476

 V souvislosti s objektivní odpovědností se proto nehovoří 

o protiprávním jednání, ale o protiprávním stavu (či události). Objektivní odpovědnost 

nalézá své uplatnění při rizikových činnostech a tzv. zvlášť nebezpečných provozech. 

Pojímat ve smyslu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob činnost všech 

právnických osob (per analogiam) jako činnost zvlášť rizikovou, které je potřeba 

za každou cenu čelit trestněprávními prostředky je nejen nepřiměřené, ale neodpovídá to 

                                                           
475

 Srov. Bohuslav, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, str. 127–128. 

Nebo stejný autor dříve In Jelínek, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – 

bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, str. 149–151. 
476

 Viz Dvořák, J., Švestka, J., Zuklínová, M. a kol. Občanské právo hmotné. Díl první. Obecná část. 

Praha: Wolters Kluwer, 2013, str. 365 a násl. 
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ani postavení a smyslu trestní odpovědnosti právnických osob, která je jen doplňkem 

trestní odpovědnosti osob fyzických.
477

 

 Koncepce trestní odpovědnosti právnických osob jako odpovědnosti objektivní 

by podle mého názoru neprošla ani testem ústavnosti. Povaha trestní odpovědnosti 

jako odpovědnosti individuální (někdy se trochu nepřesně hovoří o subjektivní 

odpovědnosti) sice není u nás zakotvena výslovně na ústavněprávní úrovni, jako je tomu 

např. v Itálii (srov. čl. 27 odst. 2 italské Ústavy), avšak i podle české doktríny 

představuje pravidlo individuální odpovědnosti za vinu (zavinění) základní princip, 

na kterém je české trestní právo postaveno, a lze jej podle mého názoru dovodit 

z čl. 40 odst. 2 Listiny, který se sice primárně zaobírá presumpcí neviny, ale uvedené 

ustanovení užívá spojení „jeho vina“. Pokud by mělo dojít k narušení či modifikaci 

tohoto principu, muselo by se tak podle mého přesvědčení stát výslovně v zákoně.
478

 

I v tzv. obecném odpovědnostním právu platí, že předpokladem odpovědnosti 

je v zásadě zavinění (subjektivní odpovědnost), odpovědnost bez ohledu na zavinění 

(objektivní odpovědnost) je považována pouze za výjimku z pravidla.
479

 

Odpovědnost právnické osoby za jednání fyzické osoby ve vrcholném postavení 

[podle § 8 odst. 2 písm. a) topo] však po mém soudu nelze označovat ani jako 

odpovědnost za postavení. Odpovědnost za postavení je totiž odpovědností objektivní. 

Zavinění v těchto případech nelze spatřovat pouze v tom, že osoba se nachází 

dle objektivního práva v určitém postavení. Šámal s Dědičem zde zavinění spatřují 

v podstatě pouze v chybném vlastním výkonu tzv. rizikového managementu 

                                                           
477

 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 4. vydání. Praha: Leges, 2014, 

str. 372. 
478

 Srov. přiměřeně úpravu trestného činu opilství podle § 360 tr. zák., kde se trestá i přes to, 

že se dotyčný dopustí v nepříčetnosti činu jinak trestného. Obdobně také v soukromém právu platí, 

že škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění v případech stanovených zvlášť zákonem 

(viz § 2895 obč. zák.). 
479

 Pelikánová, I. Obchodní právo. 5. díl. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského 

zákoníku). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, str. 17–18. Srov. také případy skutkových podstat náhrady 

újmy bez ohledu na zavinění In: Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část 

(§ 2055 až § 3014) II. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1503. 
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nebo špatném zvládnutí vedení podniku („vina vedení právnické osoby“).
480

 

Toto zdůvodnění je navíc konstruováno tak nejasně, že vice než zavinění představuje 

fikci zavinění nebo dokonce zavinění zcela imaginární. 

Subjektivní odpovědnost se zpravidla definuje jako odpovědnost za zavinění. 

Zde se, jako zastánci subjektivní povahy trestní odpovědnosti právnických osob, 

můžeme dostat jednoduše do úzkých, když budeme souhlasit s tvrzením, že právnické 

osoby nejsou způsobilé jednat zaviněně. Z této nouze nám zcela nepomůže 

ani konstatování, že zavinění jako obligatorní znak trestného činu musí být přítomno 

u fyzické osoby, jejíž jednání se právnické osobě přičítá. V důsledku toho se pak někdy 

hovoří o jakési zvláštní (speciální) subjektivní odpovědnosti právnických osob, 

která navazuje na zavinění fyzické osoby.
481

 Tento závěr o zvláštní subjektivní 

odpovědnosti však lze jednoduše napadnout poukazem na skutečnost, že trestní 

odpovědnost se váže vždy ke konkrétnímu subjektu, který by měl sám (nikoli 

zprostředkovaně či nepřímo, abychom nehovořili o odpovědnosti za jiného) naplnit 

všechny znaky (předpoklady) deliktního jednání. Podle mého názoru si nelze vystačit 

pouze s konstatováním, že subjektivní stránku trestného činu právnické osoby lze zcela 

odvodit od zavinění (subjektivní stránky trestného činu) fyzické osoby, neboť takový 

přístup by znamenal přijetí odpovědnosti za jednání jiné osoby v rámci trestního práva, 

což zcela popírá zásadu individuální (osobní) trestní odpovědnosti.
482

 Jelikož zde mám 

na mysli koncept přičitatelnosti, nelze podle mě uvedené nedostatky překlenout 

ani pomocí identifikační teorie
483

 nebo teorie alter ego.
484
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 Šámal, P. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

str. 171. 
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 Šámal, P. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

str. 175. 
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 Srov. níže o ústavní povaze tohoto principu. 
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 K identifikační teorii srov. již Musil, J. Trestní odpovědnost právnických osob: Historický vývoj 

a mezinárodní srovnání. In: Pocta Otovi Novotnému k 70. narozeninám. Praha: Codex Bohemia, 

1998, str. 81. Ze současné literatury srov. např. Tobiášová, L. Trestná zodpovednosť právnických osôb 

v anglickom práve. In: Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Zborník 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislavské právnické fórum 2013, sekcia trestné 

právo, str. 178–181, nebo Tobiášová, L. Modely trestnej zodpovednosti právnických osôb v systéme 
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Je tedy nevyhnutelné, alespoň vzhledem k (trestní) odpovědnosti právnických 

osob, revidovat definici subjektivní a objektivní odpovědnosti. Pokud totiž zastáváme 

stanovisko, že právnická osoba není schopna psychických stavů jako osoba fyzická 

a nemůže proto jednat zaviněně ve smyslu zaviněného jednání fyzické osoby, postrádá 

dělení odpovědnosti na subjektivní a objektivní vzhledem k odpovědnosti právnických 

osob jakékoliv opodstatnění.  

Subjektivní odpovědnost, která stojí na nutnosti zavinění, předpokládá na rozdíl 

od odpovědnosti objektivní existenci protiprávního jednání, které může spočívat 

jak v konání, tak v opomenutí. Že právnické osoby mohou jednat, ačkoli navenek 

jednají dnes pouze nepřímo, o tom není pochyb. V případě, že bychom přistoupili 

k relativizaci a objektivizaci pojmu „zavinění“, mohli bychom jej definovat 

jako opomenutí náležité péče.
485

 Přitom požadavky na jednání právnické osoby 

při prevenci vzniku její trestní odpovědnosti se někdy označují právě jako požadavky 

náležité péče. Náležitá péče má přitom subjektivní charakter, ačkoli jde ve vztahu k vině 

(zavinění) o určitou objektivizaci této kategorie. Obdobnou cestu (objektivizace pojmu 

zavinění) naznačuje Danková, když poukazuje (spíše však de lege ferenda) na nutnost 

odklonu od individuálního zavinění ve prospěch zavinění právnické osoby 

se zaměřením na strukturu právnické osoby a její firemní kulturu. I ona ale de lege lata 

nakonec zcela odvozuje subjektivní stránku trestného činu právnické osoby od zavinění 

osoby fyzické.
486

 

S ohledem na výše uvedené proto navrhuji pro potřeby (trestní) odpovědnosti 

právnických osob definovat subjektivní odpovědnost jako odpovědnost s ohledem 

                                                                                                                                                                          
common law. In: Turayová, Y., Tobiášová, L. Trestná zodpovednosť právnických osôb. Medzinárodné 

a európske aspekty, právno-teoretické východiská. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2014, str. 50–55. 
484

 K těmto teoriím srov. např. Vaníček, D. Trestní odpovědnost právnických osob a fyzických osob za ně 

jednajících. Vedoucí práce: prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. Disertační práce obhájená v roce 2008. 
485

 K objektivizaci podstaty subjektivní odpovědnosti srov. zejm. Tichý, L. K rozlišování mezi 

tzv. subjektivní a objektivní odpovědností – rozsudek NS o povaze odpovědnosti advokáta za škodu. 

In: Bulletin advokacie, 2013, č. 1–2, str. 20–22. 
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 Danková, K. Trestní odpovědnost právnických osob. Rigorózní práce. Vedoucí práce: prof. JUDr. Jiří 

Jelínek, CSc.. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014, str. 60–62. 
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na náležitou péči právnické osoby. Velmi výstižné je proto ve vztahu k trestní 

odpovědnosti právnických osob hovořit o „vině vedení právnické osoby“
487

, nebo ještě 

lépe o „vině v organizaci“. Italská doktrína pak hovoří o zvláštní (normativní) 

konstrukci zavinění právnické osoby
488

 a rozpracovává souvislosti s druhy 

odpovědností, které se v teorii označují jako culpa in eligendo (vina ve výběru, 

čili odpovědnost za vadný výběr osob) a culpa in vigilando (vina v pozorování / 

dohledu / kontrole). 

Tím ovšem neřešíme otázku možné objektivní odpovědnosti při odpovědnosti 

za jednání osob nacházejících se tzv. ve vrcholném postavení zcela vyčerpávajícím 

způsobem, neboť některá (alespoň obecná) kritéria náležité péče obsahuje zákon 

o trestní odpovědnosti právnických osob pouze u odpovědnosti za jednání osob 

nacházejících se v podřízeném postavení [srov. § 8 odst. 2 písm. a) a b) topo]. 

Problémem je, že zákon o trestní odpovědnosti právnických osob v současné chvíli 

nestanoví žádná kritéria, jak určit obsah náležité péče při přičítání jednání osob 

ve vrcholném postavení. Do doby účinnosti navrhované změny, podle níž bude náležitá 

péče znamenat (celkem nelogicky) vše, co lze spravedlivě požadovat, navrhuji vycházet 

ze „zavinění“ právnické osoby, jak jej zákon vymezuje pro případ přičítání jednání osob 

v podřízeném postavení podle § 8 odst. 2 písm. b) topo. Tato aplikace představuje 

analogii iuris, neboť jde zcela nad rámec interpretace zákonného textu obsaženého 

v § 8 odst. 2 písm. a) topo. Uvedený postup je podle mě možným ústavně konformním 

řešením, a to i přes nedokonalosti vymezení náležité péče v ustanovení 

§ 8 odst. 2 písm. b) topo.
489

 

 Lze tedy konstatovat, že trestní odpovědnost právnických osob má povahu 

subjektivní odpovědnosti, konkrétně odpovědnosti za opomenutí náležité péče, 
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 Šámal, P. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

str. 171. 
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 Srov. např. Fiandaca, G., Musco, E. Diritto penale. Parte speciale. Volume II, tomo secondo. I delitti 

contro il patrimonio. Quinta edizione. Bologna: Zanichelli editore S.p.A., 2008, str. 167–168. 
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 K tomu blíže viz kap. 6.4.5 této práce. 
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spočívající zejména v opomenutí vypracování compliance systému (obzvláště v případě 

velkých obchodních korporací) a zajištění jeho řádného fungování, včetně důrazu 

na eliminaci excesů osob jednajících za právnickou osobu a pečlivý výběr odpovědných 

osob. V tomto kontextu jde tedy o opominutí splnění právní povinnosti ze strany 

právnické osoby. Terminologicky pak je správnější v souvislosti s náležitou péčí hovořit 

o možnosti exkulpace (vyvinění) právnických osob, nikoliv o zproštění se odpovědnosti 

naplněním liberačních (exoneračních) důvodů.
490

 

 Důkazem může být např. italská právní úprava, kde se presumpce zavinění 

nalézá dokonce i v oblasti trestního práva. Italská právní úprava, která sice hovoří 

o administrativní (správní) odpovědnosti entit (tj. zejména právnických osob) za trestné 

činy, ale ve skutečnosti jde o odpovědnost sui generis (italský Nejvyšší kasační soud 

došel již v roce 2006 k závěru, že byl vytvořen další druh – tertium genus – 

odpovědnosti, a to vedle odpovědnosti správní a trestní),
491

 jež někteří označují dokonce 

přímo za odpovědnost trestněprávní,
492

 u první skupiny osob (osob ve vrcholném 

postavení) obrací důkazní břemeno.
493

 Přesto takovou odpovědnost označuje italská 

doktrína za odpovědnost subjektivní, neboť právnická osoba je nucena v takovém 

případě prokazovat náležitou péči, která je však na rozdíl od českého zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob vymezena daleko podrobněji a lépe. Výslovně 

je požadována např. analýza rizik, vytvoření systému pravidelných školení v rizikových 

oblastech, vytvoření systému předávání informací a kontroly a zavedení disciplinárních 
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223 
 

sankcí, přičemž se klade důraz na skutečné fungování systému k předcházení trestní 

odpovědnosti.
494

 

 

6.3 Důvody postihování právnických osob za praní peněz 

Východiskem stanovení důvodů postihování právnických osob za praní peněz musí být 

pojmenování důsledků této činnosti, což úzce souvisí s vymezením objektu trestného 

činu právnické osoby. 

Největší škodlivost a závažnost praní peněz nejobecněji vyjádřeno spočívá 

v tom, že zločineckým strukturám umožňuje vytvářet zázemí pro další páchání trestné 

činnosti jednak tím, že „zametá stopy“ po spáchané trestné činnosti, jednak zajišťuje 

zejména finanční prostředky pro fungování těchto struktur. Praní peněz je v současné 

společnosti nezbytnou součástí organizovaného zločinu a souvisí tak s nejzávažnějšími 

formami trestné činnosti. Zametení stop po spáchané trestné činnosti a vůbec vyhnutí 

se nežádoucí pozornosti státních orgánů nejenže zamezuje spravedlivému zjištění 

a potrestání spáchaných trestných činů, ale především umožňuje bezpečné využití plodů 

trestné činnosti. Další neméně významné důsledky se projevují v hospodářství 

(ekonomice). Přítomnost špinavých peněz, které jsou považovány za legálně získané, 

vytvářejí z čistě ekonomického pohledu nerovnováhu mezi podnikateli, jež mají 

k dispozici prostředky z nelegální činnosti, a těmi, kteří je nemají. Dochází 

tak k výrazné deformaci tržního prostředí, což má své důsledky i v ostatních 

společenských vztazích. Většina ekonomických aktivit v současném světě je spojena 

právě s činností právnických osob. V souvislosti s nelegálními aktivitami, na které praní 

peněz navazuje, se v hospodářském kontextu hovoří o tzv. šedé (stínové) ekonomice. 
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 Srov. poměrně zdařilý český překlad předmětných ustanovení italského legislativního dekretu 

o správní odpovědnosti právnických osob In: Vidrna, J., Dolanský, P. Trestní odpovědnost obchodních 
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Ceteris paribus platí, že čím větší je podíl šedé ekonomiky, tím lze předpokládat 

četnější páchání trestné činnosti spočívající v praní peněz, neboť se objektivně zvyšuje 

potřeba uvedené činnosti. Reálná potřeba této činnosti, která plyne z logické závislosti 

šedé ekonomiky na praní špinavých peněz, je pak závislá na dalších faktorech, 

např. kvalitě fungování státního aparátu (zejména orgánů činných v trestním řízení 

a finančních úřadů). 

Jelikož trestní odpovědnost právnických osob slouží zejména k postihování 

kriminálních aktivit páchaných prostřednictvím obchodních korporací, které hrají 

v národním hospodářství z hlediska ekonomické aktivity klíčovou úlohu, 

je z kriminologického hlediska zřejmá souvislost s tzv. kriminalitou bílých límečků.
495

 

Pro zdůraznění významu praní peněz z hlediska zločinnosti obecně je zajímavý 

údaj ze studie Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC
496

) z roku 2009, 

která přišla s kvalifikovaným odhadem poměru celkového světového hospodářského 

produktu a objemu prostředků pocházejících z trestné činnosti (drogová trestná činnost 

a organizovaný zločin), a dále poměru „vypraných“ výnosů z takové trestné činnosti 

k celkovému světovému hospodářskému produktu. Studie odhaduje, že celkem 

3,6 % celosvětového hospodářského produktu pochází z trestné činnosti a vypraných 

prostředků je celkem 2,7 % celosvětového hospodářského produktu, tj. zhruba 

1 600 miliard amerických dolarů. Vedle toho v literatuře nalezneme údaj, podle kterého 

jihoamerické drogové kartely jsou ochotny vynaložit až 80 % peněz pocházejících 

z trestné činnosti na celý recyklační (bělící) cyklus, což ukazuje na silný zájem 

po zametení stop po zločinu.
497

 

Postihování právnických osob za trestný čin praní peněz nalézá své 

opodstatnění, podíváme-li se smysl existence právnických osob jako takových, zejména 

obchodních společností. Tržní hospodářství vyžaduje sdružování, a to jak finančního 
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kapitálu, tak lidského potenciálu. Ekonomická potřeba sdružování však přirozeně 

zvyšuje riziko takové činnosti. Právnické osoby jako často složité, ekonomicky silné 

a zároveň velmi rozmanité entity mohou být účastny na trestné činnosti. Jejich identita 

(která se liší od identity skutečných fyzických osob) je ideálním prostředním 

pro páchání (zejm. ekonomické) trestné činnosti. Negativním společenským jevem však 

nemusí být přímo zločinná podstata konkrétní právnické osoby, ale i nedostatečný 

standard péče (obezřetnosti) právnické osoby, aby předešla svému zapojení do trestné 

činnosti nebo dokonce zneužití k těmto účelům. 

 

6.4 Znaky trestného činu praní peněz ve vztahu k trestní odpovědnosti 

právnických osob 

I v případě trestní odpovědnosti právnických osob lze hovořit o znacích trestného činu, 

které musí být naplněny, aby bylo možné hovořit o vzniku trestní odpovědnosti 

konkrétní právnické osoby. Vzhledem k tomu, že zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob neuvádí žádnou zvláštní definici trestného činu právnické osoby,
498

 

platí definice obsažená v trestním zákoníku (§ 13 odst. 1 tr. zák.), která je čistě formální. 

Formálními znaky trestného činu právnické osoby jsou podle české doktríny 

protiprávnost, subjekt, objektivní stránka, objekt a subjektivní stránka. Vzhledem 

k tomu, že odpovědnost právnické osoby se odvozuje od odpovědnosti osoby fyzické 

na základě konceptu přičitatelnosti, i znaky trestného činu právnické osoby jsou 

odvozovány od znaků trestného činu fyzické osoby.
499

 

Znaky trestného činu právnické osoby však vykazují i určitá specifika, a to nejen 

u znaku subjektu, který je samozřejmě zcela odlišný, ale i u dalších znaků, 

zejména objektivní a subjektivní stránky trestného činu právnické osoby. Ve vztahu 
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 Jelínek, J. Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 

2. vydání. Praha: Leges, 2013, str. 69. 
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 Fenyk, J., Smejkal, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 

Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters 

Kluwer, 2012, str. 29. 
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k objektivní stránce někteří hovoří o tzv. základní objektivní stránce, kterou představují 

znaky objektivní stránky u trestného činu fyzické osoby, a tzv. speciální objektivní 

stránce, což jsou formální objektivní znaky na straně právnické osoby, a sice, že čin byl 

spáchán jménem právnické osoby, v zájmu právnické osoby, nebo v rámci činnosti 

právnické osoby (srov. § 8 odst. 1 topo).
500

 Základní objektivní stránku by bylo možné 

označovat též jako obecnou objektivní stránku (jako určitý protiklad té zvláštní) nebo 

derivativní, neboť jde o část objektivní stránky trestného činu právnické osoby, 

která se zcela odvozuje od objektivní stránky trestného činu fyzické osoby. V takovém 

případě by však bylo výstižnější hovořit o objektivní stránce originární (ve vztahu 

k trestní odpovědnosti právnických osob) spíše než o speciální objektivní stránce. 

Obdobně lze podle mého přesvědčení rozlišovat derivativní část subjektivní stránky 

trestného činu právnické osoby, která se odvozuje od zavinění fyzické osoby, 

a originární část subjektivní stránky trestného činu právnické osoby, která spočívá 

v zanedbání náležité péče ze strany právnické osoby. 

 

6.4.1 Protiprávnost 

Protiprávnost trestného činu právnické osoby, stejně jako v případě fyzické osoby, 

odráží skutečnosti, že určitá jednání narušují nejdůležitější hodnoty chráněné právním 

řádem a právní statky. Co je trestným činem, stanovuje trestní zákoník, který jako 

jediný vymezuje (i když někdy blanketně nebo tzv. odkazovacím způsobem) jednání, 

které lze považovat za trestný čin.
501

 Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

potom vymezuje trestné činy pro účely tohoto zákona v ustanovení § 7, kde uvádí jejich 

taxativní (uzavřený) výčet. V současné době mohou být právnické osoby odpovědné 

celkem za 83 trestných činů (přečinů nebo zločinů) z celkového počtu 185 trestných 
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 Fenyk, J., Smejkal, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 

Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2012, str. 29–30. 
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 Z historie i ze zahraničí ovšem známe i jiné přístupy, kde skutkové podstaty trestných činů jsou 

vymezeny v několika zákonech. Tradičně jsou speciálně normovány např. daňové trestné činy. 
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činů, za které mohou být odpovědné fyzické osoby. Ve výčtu trestných činů jsou 

přečiny, zločiny i zvlášť závažné zločiny. 

Výčet trestných činů je oprávněně kritizován, pokud jde o jejich výběr. 

Z hlediska problematiky praní špinavých peněz je na pováženou, že ve výčtu trestných 

činů nefigurují některé trestné činy, které jsou typicky tzv. hlavními trestnými činy 

ve vztahu k trestnému činu praní peněz podle § 216 tr. zák.
502

 Obecně, tj. nikoli 

ve vztahu k problematice praní špinavých peněz pak bývá správně kritizována i absence 

některých dalších trestných činů.
503

 

Především jde ale o to, že zákonodárce při tvorbě výčtu trestných činů, 

za něž může právnická osoba trestně odpovídat, nerespektoval vazby mezi jednotlivými 

trestnými činy (tj. zejména vztahy speciality či subsidiarity).
504

 Tento problém má svůj 

význam i z hlediska trestní odpovědnosti právnických osob za trestný čin praní peněz, 

neboť trestný čin praní peněz vždy navazuje na dříve spáchanou trestnou činnost, 

ze které pocházejí nelegální výnosy. Takovými hlavními trestnými činy přitom mohou 
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 Jde např. o trestné činy zbavení osobní svobody podle § 170 tr. zák., omezování osobní svobody 

podle § 171 tr. zák., zavlečení podle § 172 tr. zák., loupeže podle § 173 tr. zák., braní rukojmí 

podle § 174 tr. zák., krádeže podle § 205 tr. zák., zpronevěry podle § 206 tr. zák., pletich v insolvenčním 
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dvojího užití podle § 263 tr. zák., provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení 

nebo licence podle § 265 tr. zák., porušení práv k ochranné známce a jiným označením 

podle § 268 tr. zák., porušení chráněných průmyslových práv podle § 269 tr. zák., výroby a držení 

předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu podle § 286 tr. zák., výroby a jiného 

nakládání s látkami s hormonálním účinkem podle § 288 tr. zák. a neoprávněné výroby, držení a jiného 

nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat podle § 305 trestního 

zákoníku. 
503

 Zejména jde po mém soudu o trestné činy porušení povinnosti při správě cizího majetku 

podle § 220 tr. zák., porušení povinností při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 tr. zák., 

poškození věřitele podle § 222 tr. zák., zvýhodnění věřitele podle § 223 tr. zák., způsobení úpadku 
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podle § 250 tr. zák., poškozování spotřebitele podle § 253 tr. zák., zneužití informace a postavení 

v obchodním styku podle § 255 tr. zák., porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou 

podle § 261 tr. zák., porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití 

podle § 262 tr. zák., zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího 

užití podle § 264 tr. zák., porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční 

obchod s vojenským materiálem podle § 266 tr. zák., zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně 
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 Viz např. Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 
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být např. trestné činy loupeže podle § 173 tr. zák., zbavení osobní svobody podle 

§ 170 tr. zák. nebo zavlečení podle § 172 tr. zákoníku.
505

 Ačkoli nerespektování 

vzájemných vztahů mezi trestnými činy uvedenými v § 7 topo je zcela zásadní 

koncepční otázkou výčtu trestných činů, za které může být právnická osoba trestně 

odpovědná, věnuje se jí pouze jeden z komentářů k zákonu o trestní odpovědnosti 

právnických osob.
506

 Jelínek v citovaném díle uvádí, že jednání fyzické osoby 

naplňující např. skutkovou podstatu trestného činu loupeže podle § 173 tr. zák., za nějž 

nemůže být právnická osoba odpovědná (srov. výčet v § 7 topo), se bude u právnické 

osoby hodnotit jako trestný čin vydírání podle § 175 tr. zák. (subsidiární), 

který je postihován mírněji. Tento postup pak kritizuje z důvodu narušení principu 

rovnosti mezi trestním postihem fyzických a právnických osob. De lege ferenda 

pak vyzývá k revizi výčtu trestných činů v § 7 topo,
507

 s čímž souhlasím, neboť jedině 

promyšlená legislativní úprava může napravit výkladové a s tím spojené aplikační 

obtíže. Na uvedený názor navazuje Danková, která kromě narušení principu rovnosti 

při takové aplikaci kritizuje i možné problémy při dokazování (když fyzické osobě bude 

prokazován jiný trestný čin než osobě právnické, které se bude trestné jednání fyzické 

osoby přičítat) a skutečnost, že jiné hodnocení jednání dostatečně nevystihuje jejich 

typovou závažnost.
508

 

Podle mého mínění je však základní otázkou, zdali by za taková jednání měly 

právnické osoby nést trestní odpovědnost. Pravdou je, že představa o spáchání trestného 

činu loupeže, který zůstane u právnické osoby nepotrestán (či potrestán pouze ve formě 

trestní odpovědnosti za trestný čin vydírání podle § 175 tr. zák.), může působit 

nespravedlivě. Tato absurdita je však způsobena nikoli výkladem, ale nedokonalým 
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zpracováním výčtu trestných činů v ustanovení § 7 topo. Proti výkladu, podle nějž by 

se měla aplikovat mírnější (subsidiární) skutková podstata, existuje několik (zejména 

formálních) argumentů. Aplikací subsidiárních (méně závažných) trestných činů 

se především zásadně relativizuje taxativní povaha výčtu trestných činů, za které mohou 

právnické osoby nést odpovědnost. Je otázkou, jestli by taková relativizace nemohla 

teoreticky překračovat i doposud zkoumané případy trestných činů, které jsou vzájemně 

ve vztahu subsidiarity či speciality. Vylučuje se tím také zcela možnost použití logické 

interpretace per argumentum a contrario (či per eliminationem), která se u taxativních 

výčtů používá. Nejsilnějším argumentem proti takové aplikaci jsou pak jistě principy 

právní jistoty a předvídatelnosti práva, které v trestním právu nalézají svůj obsah 

zejména v principu nullum crimen sine lege (čl. 39 Listiny), jenž platí i v oblasti trestní 

odpovědnosti právnických osob. V podstatě jediným formálně-právním argumentem 

svědčícím pro nutnost aplikace subsidiárních ustanovení je, v této práci již v souvislosti 

s problematikou subjektu trestného činu praní peněz zmiňovaná, zásada nutnosti 

postihnout protiprávní jednání osob podle všech v úvahu připadajících ustanovení 

zvláštní části trestního zákoníku. Z hlediska materiálního pak lze na uvedenou 

problematiku nahlížet i z pohledu adresáta normy (právnické osoby), který by měl 

dostát požadavku náležité péče, který spoluvytváří subjektivní stránku trestného činu 

právnické osoby.
509

 Nemůže v praxi nastat situace, v níž právnická osoba nedostojí 

požadavku náležité péče právě z toho důvodu, že nepředpokládala, že může být 

odpovědná za jednání, které naplňuje znaky skutkové podstaty jiného 

(i když podobného) trestného činu, než který je uveden v ustanovení § 7 topo?
510

 

Pokud ano, lze po právnické osobě spravedlivě požadovat, aby za taková jednání nesla 

odpovědnost? 
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 Více k subjektivní stránce trestného činu právnické osoby viz kap. 6.4.5 této práce. 
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 Součástí manuálů obchodních společností k předcházení trestní odpovědnosti (tzv. compliance 

programů či compliance systémů) bývá pravidelně i seznam trestných činů, kterých se právnická osoba 

může dopustit (nebo přílohou takového manuálu je aktuální znění zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob). V návaznosti na to pak bývají vytvářeny modelové situace nebo konstruovány případy 

jednání, která představují typicky jednotlivé trestné činy uvedené v § 7 topo. 
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6.4.2 Subjekt 

Subjektem trestného činu praní peněz může být kromě fyzické osoby i osoba právnická 

(§ 7 topo), a to jak v jeho úmyslné (§ 216 tr. zák.), tak v nedbalostní formě 

(§ 217 tr. zák.). Česká trestněprávní úprava stojí na zásadě nezávislé souběžné trestní 

odpovědnosti fyzických a právnických osob,
511

 což znamená, že za stejný trestný čin 

může nést odpovědnost zároveň osoba fyzická i osoba právnická. Vzhledem k právnické 

osobě je podle mne výstižnější hovořit o subjektu trestného činu, nikoliv o pachateli, 

který je tradičně spjat s fyzickou osobou (obdobně jako by se mělo hovořit spíše 

o sankcionování právnických osob než o jejich trestání), a to i přesto, že platná právní 

úprava používá i ve vztahu k právnické osobě jako subjektu trestní odpovědnosti pojem 

„pachatel“ (viz § 9 odst. 1 a 2 topo a § 31 odst. 1 topo). 

Okruh právnických osob, které mohou spáchat tento trestný čin, je poměrně 

široký. Z trestní odpovědnosti právnických osob jsou ex lege vyloučeny Česká 

republika a územní samosprávné celky (obce, kraje a hlavní město Praha) při výkonu 

veřejné moci (§ 6 odst. 1 topo). 

Z povahy věci nelze podle mého názoru a priori z trestní odpovědnosti 

za trestný čin praní peněz vyloučit žádnou právnickou osobu (s výjimkou výše 

uvedených), a to mimo jiné z důvodu, že u trestného činu praní peněz hovoříme 

o tzv. obecném subjektu trestného činu (srov. počáteční „Kdo“ v § 216 odst. 1 

a § 217 odst. 1 tr. zák.). V praxi půjde nejčastěji o obchodní společnosti, avšak obecně 

nelze vyloučit ani další podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

odpovědné osoby, např. politické strany a hnutí, družstva, církve a náboženské 

společnosti, nadace a nadační fondy.
512
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6.4.2.1 Otázka souběžné trestní odpovědnosti za trestný čin hlavní a trestný čin 

praní peněz 

Jak bylo podrobně rozebráno v kapitole 4.5.4 této práce, základní otázkou u subjektu 

trestného činu praní peněz v úmyslné formě je to, zda v případě, že trestný čin praní 

peněz a trestný čin hlavní je spáchán tou samou osobou (v našem případě právnickou 

osobou) lze uplatňovat trestní odpovědnost za oba trestné činy zároveň 

(případ vícečinného souběhu). V této souvislosti se hovoří o postihu tzv. samopraní 

(angl. self-money laundering nebo own proceeds laundering, něm. selbst-Geldwäsche 

nebo eigene Geldwäsche, fr. autoblanchiment, it. autoriciclaggio, šp. autoblanqueo). 

 U právnických osob platí stejné závěry jako u osob fyzických a i z hlediska 

de lege lata tedy mám za to, že nelze připustit, aby právnická osoba byla zároveň trestně 

odpovědná za trestný čin hlavní, ze kterého pocházejí nelegální výnosy, jež jsou 

následně předmětem praní, a trestný čin praní peněz. Trestní postih tzv. samopraní nelze 

připustit, neboť jednání spočívající v praní peněz představuje vzhledem k hlavnímu 

trestnému činu tzv. post-factum.
513

 Postih samopraní by tedy znamenal porušení 

hmotněprávní varianty zásady ne bis in idem, neboť zakrývací machinace následující 

po hlavním trestném činu jsou s tímto trestným činem spolutrestány. Jde o případ 

konzumpce (nikoli však faktické konzumpce!), neboť účelem jednání spočívajícího 

v samopraní peněz je pouze zametení stop po již vykonané vlastní trestné činnosti 

a zajištění si výnosů z ní. Trestný čin praní peněz má tedy vzhledem k hlavnímu 

trestnému činu akcesorní povahu. Za takový trestný čin přirozeně nelze činit 

odpovědným pachatele trestného činu hlavního.
514

 Navíc trestný čin praní peněz 

je zvláštním případem trestného činu nadržování, postihování tzv. samopraní by tedy 
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znamenalo, že někdo může být postižen za nadržování sobě samému. I z toho je zřejmé, 

že praní peněz se musí vztahovat k činnosti jiné osoby.
515

 

 U trestní odpovědnosti právnických osob tento koncept znamená, že právnická 

osoba nemůže být stejně jako fyzická osoba trestně odpovědná zároveň za trestný čin 

hlavní a trestný čin praní peněz. Postih právnické osoby za oba trestné činy zároveň 

nelze připustit ani v případě, že u hlavního trestného činu byla právnická osoba 

„pouhým“ účastníkem. Vzhledem k existenci souběžné a nezávislé trestní odpovědnosti 

fyzických a právnických osob však je přípustné, aby právnická osoba odpovídala 

za trestný čin praní peněz i v případě, že hlavní trestný čin spáchala fyzická osoba (sama 

bez ohledu na právnickou osobu), jejíž jednání se právnické osobě přičítá v rámci 

odpovědnosti za trestný čin praní peněz. Mohou tedy nastat i poměrně kuriózní situace, 

které však neodporují žádnému pravidlu obsaženému v zákoně o trestní odpovědnosti 

právnických osob, v nichž fyzická osoba bude odpovědná za hlavní trestný čin 

a právnická osoba za trestný čin navazující, který bude představovat post factum 

trestného činu hlavního. Půjde např. o situaci, kdy fyzická osoba nezávisle na osobě 

právnické (tj. nikoli jednáním jejím jménem, v jejím zájmu či v rámci její činnosti) 

ukradne (či uloupí) určitou věc, kterou pak v rámci činnosti právnické osoby, ve které 

pracuje, vypere, neboli změní její identitu, aby vzbudil zdání jejího legálního původu. 

Jednání post factum, ačkoli vylučuje možnost postihu za tzv. samopraní, je rovněž 

protiprávní (kriminální) a je s hlavním trestným činem spolutrestáno. Ze zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob totiž nevyplývá, že by odlišná kvalifikace 

jednání fyzické osoby a jednání právnické osoby nebyla možná. V nastíněném případě 

navíc nenastává problém možného nerovného přístupu k právnické osobě jako subjektu 

trestného činu ve vztahu k pachateli trestného činu (fyzické osobě), jako je tomu 

např. u výše zmíněného problému aplikace subsidiárních trestných činů u trestní 
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 Poprvé podrobně k problematice subjektu trestného činu praní peněz srov. Pelc, V. Subjekt trestného 

činu legalizace výnosů z trestné činnosti. In: Kriminalistika č. 2/2013, str. 114–122. Podrobněji k otázce 

možného postihu tzv. samopraní viz kap. 4.5.4 této práce. 
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odpovědnosti právnické osoby, když fyzická osoba spáchá trestný čin, který ve výčtu 

§ 7 není (fyzická osoba se dopustí trestného činu loupeže podle § 173 tr. zák. v rámci 

činnosti nebo v zájmu právnické osoby a u právnické osoby by se takový případ 

dal kvalifikovat jako trestný čin vydírání podle § 175 tr. zák.). 

 

6.4.3 Objektivní stránka 

V rámci objektivní stránky trestného činu právnické osoby rozeznáváme objektivní 

stránku derivativní, která se odvozuje od objektivní stránky trestného činu fyzické 

osoby, a objektivní stránku originární, která se váže k samotné právnické osobě, 

za kterou fyzická osoba vystupuje navenek. 

 Derivativní objektivní stránku trestného činu charakterizuje především způsob 

spáchání trestného činu a jeho následky.
516

 Jedná se tedy zejména o vymezení jednání 

pachatele, které určitým způsobem zasahuje objekt trestného činu, na němž se projeví 

v podobě následku. Mezi jednáním a následkem pak musí obligatorně existovat příčinný 

vztah.
517

 

Originární objektivní stránka trestného činu právnické osoby spočívá v naplnění 

minimálně jednoho ze tří znaků, a sice že čin byl spáchán: 

- jménem právnické osoby, 

- v zájmu právnické osoby, nebo 

- v rámci činnosti právnické osoby. 

Znaky originární objektivní stránky trestného činu právnické osoby jsou dány 

alternativně (srov. návětu § 8 odst. 1 topo)
518

, postačí tedy naplnění pouze jednoho 
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z nich. Právnická osoba může jednat trestněprávním způsobem „pouze“ osobami 

uvedenými v ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) až d) topo. 

Prvním alternativním znakem originární objektivní stránky trestného činu 

právnické osoby je, že čin je spáchán jménem právnické osoby. Nesdílím Beranův 

názor, podle nějž nelze za současné právní úpravy text zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob v této části aplikovat (resp., že by neměl být aplikován), 

neboť dospívá k závěru, že nelze za současné koncepce právnické osoby 

dle soukromého práva (zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) aplikovat text 

hovořící o „jednání jménem právnické osoby“. Tento názor totiž vychází z chybné 

premisy, podle níž současná koncepce jednání právnické osoby, která nově stojí 

na romanistické koncepci zastoupení právnické osoby, vylučuje, aby např. statutární 

orgán jednal jménem právnické osoby, jelikož prý jedná „za právnickou osobu“.
519

 

Nesprávnost závěru pramení pravděpodobně ze ztotožnění tzv. přímého jednání 

právnické osoby (za dřívější právní úpravy dle zákona č. 40/1964 Sb., účinného 

do 31. prosince 2013, tzv. jednání právnické osoby statutárním orgánem) a jednání 

jménem právnické osoby.
520

 Závěr o nemožnosti jednat jménem právnické osoby přitom 

nelze dovodit pouze z důvodu absence textu, ze kterého tato skutečnost vyplývá 

explicitně, jako tomu bylo např. v případě ustanovení § 191 odst. 1 zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (účinný do 31. prosince 2013), podle kterého platilo, 

že: „Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím 

jménem.“ Ustanovení soukromoprávních předpisů (v současné době občanského 

zákoníku), jež upravují jednání za právnickou osobu, je třeba vykládat v kontextu 

institutu zastoupení, který je základem konceptu právního jednání právnické osoby. 

Zastoupení se pojmově odlišuje od ostatních případů přičítání jednání dalších osob 
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 Beran, K. Teoretická koncepce trestní odpovědnosti právnických osob v ČR. In: Gerloch, A., Beran, 
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(např. jednání posla) právě tím, že jde o právní jednání cizím jménem.
521

 Tento projev 

vůle fyzické osoby jménem zastoupeného se děje na základě „zmocnění“, které je dáno 

v důsledku samotné existence právnické osoby.
522

 

 Nejméně určitým znakem originární objektivní stránky trestného činu 

představuje podle mě spáchání činu „v zájmu právnické osoby“. Ačkoli literatura 

vykládá tento pojem většinou tak, že jde o činnost, z níž plyne právnické osobě nějaký 

přímý nebo nepřímý prospěch či výhoda,
523

 není tato skutečnost zdaleka 

tak jednoznačná, neboť pojmy „ve prospěch“ a „v zájmu“ se sice překrývají, avšak 

nejsou totožné. Vzhledem k mnohoznačnosti významu pojmu „zájem“ a jeho právnímu 

významu nezvolil zákonodárce dle mého názoru šťastné kritérium. Navíc při absenci 

vymezení účelu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nelze přesně určit, jaký 

význam je vhodné v daném kontextu uvedenému pojmu přiznat. 

Problematika trestní odpovědnosti právnických osob vyžaduje specifický přístup 

při výkladu tohoto pojmu, neboť v souvislosti s obecnou úpravou právnických osob 

používá zákonodárce pojmu „zájem“ poměrně často, avšak evidentně s jiným 

významem. Tak například často se používá spojení „oprávněný zájem“,
524

 které však 

k výkladu pojmu zájem právnické osoby ve smyslu zákona o trestní odpovědnosti nelze 

použít, neboť nelze hovořit o spáchání trestného činu v oprávněném zájmu právnické 

osoby. Evidentně si tak nelze pomoci ani poměrně dobře známým výrazem „právní 

zájem“ nebo již méně určitým výrazem „veřejný zájem“, které v souvislosti s úpravou 

obchodních korporací zákon používá.
525

 Zákon o obchodních korporacích dále hovoří 

o „obhajitelném zájmu obchodní korporace“
526

 a „obhajitelném zájmu tzv. ovlivněné 
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osoby“
527

. Z prvého uvedeného příkladu použití lze dovodit alespoň to, že jednání 

v zájmu právnické osoby je jednáním loajálním. Druhý uvedený příklad bývá 

v literatuře trefně označován za příklad mnohomluvnosti zákonodárce, neboť význam 

tohoto spojení plyne již z povinnosti jednat v dobré víře,
528

 při interpretaci pojmu 

„zájem“ v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob nám tedy nepomůže. 

Nejčastěji však zákon o obchodních korporacích používá pojmu „zájem“ ve vztahu 

k obchodní korporaci (právnické osobě) bez jakéhokoli přídomku, např. u problematiky 

střetu zájmů,
529

 v souvislosti s výjimečnou možností dozorčí rady svolat valnou 

hromadu společnosti s ručením omezeným,
530

 nebo valnou hromadu akciové 

společnosti.
531

 Ani výklad pojmu zájem v těchto případech nám nepomůže, 

neboť podle komercionalistů platí, že zájmem společnosti musí být vždy dodržovat 

zákon a práva svých akcionářů.
532

 Můžeme tedy uzavřít, že pojem „zájem“, jak jej 

používá zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, má jako znak originární 

objektivní stránky trestného činu právnické osoby svůj autonomní význam. S ohledem 

na výše uvedené je diskutabilní, zda se může jednat o zájem dovolený, jak někteří 

uvádějí.
533

 Při určení významu pojmu „zájem“, jak jej používá § 8 odst. 1 topo, nelze po 

mém soudu redukovat jeho význam na „pouhý“ prospěch a ztotožňuji se s poměrně 

širokým významovým pojetím, podle nějž zájmem právnické osoby může být 

majetkový i nemajetkový zájem, získání vlivu (třeba i faktického) na rozhodovací 

činnost ohledně dispozic s majetkem, konkrétní získání majetku (či jiného prospěchu), 

ztráta zájmu orgánů činných v trestním řízení o vyšetřování protiprávních aktivit 
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právnické osoby atd.
534

 Nesdílím však názor, ačkoli vychází z oprávněné kritiky 

nevhodného použití pojmu „zájem“, že spáchání trestného činu nemůže být z hlediska 

samotné právnické osoby nikdy jejím zájmem.
535

 Tato interpretace totiž vychází striktně 

z významu tohoto pojmu, jak jej užívá zákon o obchodních korporacích, což 

samozřejmě nelze, neboť zájem z hlediska civilního práva nemůže být nikdy zločinný. 

 Praní špinavých peněz právnickou osobou (resp. jejím prostřednictvím) se bude 

zpravidla odehrávat v rámci její činnosti, jelikož jde o zastírací jednání, 

kterým se kamufluje zločinný původ věcí. Někteří autoři považují znak „v rámci 

činnosti právnické osoby“ za nejvíce problematický ze všech tří znaků objektivní 

stránky trestného činu právnické osoby.
536

 Ačkoli tento svůj závěr přesně nezdůvodňují, 

poukazují na to, že se musí jednat o trestné jednání např. v rámci předmětu podnikání. 

Nevýhodu tohoto pojmu tak spatřují pravděpodobně nikoli v jeho neurčitosti, 

což se prima facie nabízí, ale v tom, že je zbytečně úzký. Podle mého přesvědčení 

do tohoto pojmu však spadají i jiné činnosti než pouze ty, které jsou předmětem činnosti 

dané právnické osoby. Půjde však jistě o ty činnosti, které s předmětem činnosti souvisí. 

Fenyk zde hovoří o provozních a obdobných činnostech právnické osoby
537

 (jde 

např. o vedení účetnictví, evidenci movitého a nemovitého majetku, vedení smluvní 

dokumentace, personální dokumentace). Ačkoli někteří (vzhledem k neurčitosti termínu 

„v rámci činnosti“ zcela oprávněně) nabádají k restriktivnímu výkladu pojmu „v rámci 

činnosti“,
538

 je podle mého názoru otázkou, zdali by do rámce toho pojmu neměly být 

řazeny i činnosti vykonávané právnickou osobou fakticky (reálně), které však nelze 
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(vzhledem k tomu, že jsou ilegální) zařadit do předmětu činnosti, jenž právnická osoba 

oficiálně deklaruje. 

 

6.4.4 Právní objekty 

Právní objekt trestného činu praní peněz spáchaného právnickou osobou je v zásadě 

stejný, jako v případě stejného trestného činu, kterého se dopouští osoba fyzická. Nelze 

říci, že by hodnoty chráněné prostřednictvím zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob byly v daném případě rozdílné. Určité odlišnosti, pramenící z povahy subjektu 

a charakteristické činnosti právnických osob, však vypozorovat lze. Rozdíl, 

který vyplývá z povahy a nejčastější činnosti právnických osob, je ten, že při trestné 

činnosti právnických osob bude u praní peněz ve zvýšené míře zasažen právní objekt 

spočívající v narušení ekonomických vztahů, jejich regulérnosti a řádném fungování. 

Primárním právním objektem trestného činu praní peněz je i u právnických osob 

hodnota spočívající ve výkonu spravedlnosti. V případě, že hlavním (zdrojovým) 

trestným činem je trestný čin majetkový, resp. trestný čin, který bezprostředně 

poškozuje majetkové zájmy konkrétní osoby, je právním objektem trestného činu praní 

peněz i právní statek spočívající v cizích majetkových právech. 

Z kriminologického hlediska je zde na místě akcentovat zejména problematiku 

tzv. kriminality bílých límečků, neboť právnické osoby hrají rozhodující úlohu 

v hospodářském životě společnosti. Zejména obchodní korporace, kde působí tyto 

tzv. bílé límečky, mají rozhodující podíl nejen z hlediska čistě ekonomického (objem 

finančních prostředků), ale i z hlediska společenského, neboť zde pracuje největší 

množství lidí zejména v tzv. manažerských pozicích. Nejbezpečnější metody praní 

peněz spočívají obecně v tzv. přimíchávání, kdy dochází k finálnímu míšení prostředků 

získaných legálně a špinavých peněz, které pak někdy může být již téměř nemožné 

rozlišit. Z hlediska fází je u právnických osob časté, že slouží jako prostředek 

pro tzv. ždímání, neboli finální integraci špinavých peněz do legální ekonomiky. 
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V závěru tohoto procesu jsou výnosy obvykle navráceny jejich majiteli ve formě 

legálního výnosu (např. zdanitelného příjmu) a mohou být použity k dalším investicím, 

kupř. právě do založení nové obchodní korporace nebo nákupu podílu v již existující 

společnosti.  

 

6.4.5 Subjektivní stránka 

Trestní odpovědnost právnických osob má povahu subjektivní odpovědnosti, konkrétně 

odpovědnosti za opomenutí náležité péče, spočívající zejména v opomenutí vypracování 

compliance systému (především v případě velkých obchodních korporací) a zajištění 

jeho řádného fungování, včetně důrazu na eliminaci excesů osob jednajících 

za právnickou osobu a pečlivý výběr odpovědných osob. V tomto kontextu jde tedy 

o opominutí splnění právních povinností ze strany právnické osoby. Terminologicky 

vhodnější je pak v souvislosti s náležitou péčí hovořit o možnosti exkulpace (vyvinění) 

právnických osob, nikoliv o zproštění se odpovědnosti naplněním liberačních 

(exoneračních) důvodů.  

Je pravdou, že subjektivní stránka trestného činu právnické osoby se odvozuje 

od subjektivní stránky fyzické osoby, která za ni jedná. Jinak tomu ani být nemůže, 

když pojímáme v souladu s tzv. teorií fikce právnické osoby jako umělé organizační 

útvary, jež samy jednat nemohou, a jednají za ně vždy osoby fyzické.
539

 Podle mého 

názoru však neplatí, že by celá subjektivní stránka právnické osoby byla odvozena 

pouze ze subjektivní stránky pachatele – fyzické osoby, jejíž jednání je právnické osobě 

přičítáno. Část subjektivní stránky trestného činu právnické osoby vedle subjektivní 

stránky trestného činu fyzické osoby totiž představuje zanedbání náležité péče ze strany 

právnické osoby (tj. ve své podstatě opomenutí, jež se projevuje jako omisivní jednání, 

které ale není součástí objektivní stránky, neboť samo o sobě není trestné), 

                                                           
539

 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, 

str. 42. 
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které charakterizuje trestní odpovědnost právnických osob jako odpovědnost 

subjektivní. Z hlediska samotné konstrukce skutkové podstaty již nezáleží na tom, 

zda tuto druhou (vlastní) část subjektivní stránky trestného činu právnické osoby 

budeme pojímat jako důsledek zanedbání náležité péče nebo budeme „vinu“ spatřovat 

v samotném nedodržení povinnosti náležité péče. Na zanedbání této náležité péče 

se pak podílejí zpravidla i osoby odlišné od pachatele. Proto je podstata tohoto jednání 

zcela odlišná než v případě omisivního jednání, kterým fyzická osoba naplňuje 

skutkovou podstatu určitého trestného činu. 

Obdobně jako v případě objektivní stránky lze tedy i v případě stránky 

subjektivní rozeznávat její derivativní (odvozenou) a originární (vlastní) část. Pokud 

jde o derivativní část subjektivní stránky, lze plně odkázat na obecný výklad vztahující 

se k subjektivní stránce fyzické osoby, kde je jádrem otázka zavinění fyzické osoby. 

Originární část subjektivní stránky tedy spočívá v opomenutí tzv. náležité 

péče,
540

 slovy zákona v opomenutí kroků, které požaduje jiný právní předpis, 

a v opomenutí kroků, jež lze po právnické osobě spravedlivě požadovat. 

Záměrně sem (do tzv. originární subjektivní stránky trestného činu právnické 

osoby) v souladu s výkladem trestní odpovědnosti právnických osob obsaženým výše 

neřadím skutečnost, že je trestný čin spáchán osobou v podřízeném postavení 

na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu osoby ve vrcholném postavení 

podle § 8 odst. 2 písm. b) topo, neboť v daném případě nejde o vymezení náležité péče. 

V těchto případech tak bude nutné prokazovat zanedbání náležité péče (splnění 

povinností podle jiného právního předpisu a splnění toho, co lze po konkrétní právnické 

osobě spravedlivě požadovat). Ačkoli skutečnost, že určitá osoba (v podřízeném 

postavení) jedná na podkladě rozhodnutí, schválení či pokynu jiné osoby 

(v nadřízeném/vrcholném postavení) má jistě význam pro hodnocení, zda právnická 

                                                           
540

 Jelínek, který hovoří o „zanedbání náležité odborné péče“ nebo o „zaviněném porušení povinné 

odborné péče“, navrhuje v souvislosti se subjektivní stránkou právnické osoby použití pojmu „vina 

právnické osoby“. Viz Jelínek, J. Nad koncepcí trestní odpovědnosti právnických osob v českém trestním 

právu. In: Kriminalistika č. 1/2016, str. 16. 
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osoba splnila kritéria náležité péče (tj. de lege lata vynaložila vše, 

co lze po ní spravedlivě požadovat), nelze z ní automaticky usuzovat na naplnění 

subjektivní stránky trestného činu právnické osoby. Jedná se o frapantní příklad 

interpretace, která jde zcela mimo záměr normotvůrce, a to z toho důvodu, že záměr 

normotvůrce nelze z textu právního předpisu racionálně zdůvodnit, 

neboť pokud bychom považovali kritéria obsažená v § 8 odst. 2 písm. b) topo 

za souměřitelná, šlo by ve svém důsledku o interpretaci vedoucí k absurdním závěrům 

(per argumentum ad absurdum) a při postihování právnických osob bychom vycházeli 

z koncepce zcela nekonzistentní.
541

 

Obsahem tzv. náležité péče, která ospravedlňuje trestání právnických osob, jsou 

povinnosti právnických osob, které po nich požadují jiné právní předpisy a dále ty, 

které lze po nich spravedlivě požadovat. Bohužel samotná zákonná formulace oslabuje 

legitimitu celé koncepce. Formulace „lze spravedlivě požadovat“ se totiž dá vykládat 

poměrně dost přísně, neboť navozuje dojem, že náležitá péče je splněna pouze tehdy, 

když je splněno naprosto vše, co lze po právnické osobě spravedlivě požadovat, 

a že nestačí „pouhá“ běžná péče a adekvátní opatrnost, která odpovídá povaze právnické 

osoby a charakteru její činnosti. Vzhledem k důležitosti tohoto pojmu pro celou trestní 

odpovědnost právnických osob je předmětem výkladu v samostatné kapitole 

(viz následující kapitola). 

Pokud jde o opatření, které je nutné provést podle jiného právního předpisu 

než podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, lze částečně odkázat 

na výklad obsažený výše.
542

 Obecně lze říci, že jinými právními předpisy je nutno 

rozumět všechny obecně závazné normativní právní akty, tedy nejen zákony, 

                                                           
541

 Normotvůrce (či zákonodárce, který přijal finální znění normy) totiž staví na stejnou úroveň jednání, 

které představuje z hlediska tradiční trestněprávní teorie jednání, které je spolupachatelstvím, nebo 

účastenstvím ve formě návodu či organizátorství, nebo dokonce samotným pachatelstvím zneužívajícím 

tzv. živého nástroje (tj. jde o jednání, které je součástí skutkové podstaty trestného činu – tzv. objektivní 

stránky trestné činu), a jednání, které v podstatě definuje subjektivní stánku trestného činu právnické 

osoby (opomenutí tzv. náležité péče). 
542

 Srov. kap. 3.2 této práce, která pojednává o české mimotrestní úpravě zaměřené k potlačování peněz. 
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ale i podzákonné právní předpisy. Půjde především o AML zákon, který stanoví velké 

množství povinností zejm. pro finanční instituce a zapracovává některé právní předpisy 

Evropské unie, a o AML vyhlášku, jež rozebírá některé požadavky na systém vnitřních 

zásad, postupů a kontrolních opatření proti praní peněz.
543

 

 

6.5 Co lze po právnické osobě spravedlivě požadovat? 

Co lze a co nelze po někom spravedlivě požadovat? Tuto otázku si právníci musí klást 

stále více. Tuzemský zákonodárce si totiž uvedené sousloví oblíbil (zřejmě však nikoli 

ve snaze přiblížit právo spravedlnosti) a v právním řádu se s ním setkáváme pořád 

častěji.
544

  

Podle mého názoru existují tři základní způsoby použití pojmu „spravedlivě 

požadovat“. Za prvé jde o případ, kdy je tento pojem použit explicitně v souvislosti 

s nějakou skutečností. Druhým způsobem je jeho použití s tím, že jsou v dané normě 

stanovena pro výklad pojmu „spravedlivě požadovat“ určitá kritéria. Poslední, 

z hlediska určitosti právní normy nejslabší, je možnost autonomního použití pojmu, 

bez explicitního stanovení určitého kontextu. Právě uvedené tři způsoby použití pojmu 

„spravedlivě požadovat“ lze demonstrovat na následujících příkladech. 

Dřívější občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) jej s účinností od 1. ledna 

1992 používal v souvislosti s institutem smlouvy o smlouvě budoucí (pactum 

de contrahendo), kde stanovil, že závazek z této smlouvy zaniká, jestli se okolnosti 

změnily natolik, že uzavření smlouvy nelze spravedlivě požadovat (srov. § 50a zákona 

č. 40/1964 Sb., ve znění účinném dne 31. prosince 2013). V citované úpravě 

zákonodárce dával pojem „spravedlivě požadovat“ do souvislosti s určitou skutečností, 
                                                           
543 

Mezi dalšími právními předpisy se vztahem k boji proti praní špinavých peněz se uvádí např. zákon 

o bankách (srov. požadavky na řídící a kontrolní systém podle § 8b tohoto zákona nebo povinnosti 

tzv. významných bank zřizovat podle § 8c tohoto zákona výbory složené z nevýkonných členů orgánů 

banky) nebo zákon o omezení plateb v hotovosti. Podrobněji k této problematice srov. kap. 3.2 této práce. 
544

 Například občanský zákoník z roku 2012 jej používá osmkrát (viz § 191 odst. 3, § 270 odst. 2, § 428, 

§ 760 odst. 1, § 1128 odst. 2, § 1156, § 2377 a § 2710 odst. 1 obč. zák.), stejně tak v zákoně o obchodních 

korporacích  se vyskytuje osmkrát  (viz § 4 odst. 1, § 52 odst. 2, § 89, § 90 odst. 1 a 2, § 205 odst. 1, 

§ 211 odst. 1, § 471 odst. 3 z. o. k.). 
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kterou zde představovala podstatná změna okolností, za nichž byl původní závazek 

přijat. Jelikož předmětem smlouvy o smlouvě budoucí může být nepřeberné množství 

druhů budoucích závazků, je dané řešení ospravedlnitelné. 

S pojmem „spravedlivě požadovat“ se můžeme setkat i v zákoníku práce (zákon 

č. 262/2006 Sb. – dále též „zák. pr.“).
545

 Ukázkovým příkladem je úprava přípustnosti 

tzv. konkurenční doložky, kterou lze sjednat, jestliže to je možné od zaměstnance 

spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních 

a technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití 

při činnosti uvedené v § 310 odst. 1 zák. pr. by mohlo zaměstnavateli závažným 

způsobem ztížit jeho činnost. V uvedeném případě je zřejmé, že zákonodárce stanovuje 

pro výklad pojmu „spravedlivě požadovat“ určitá kritéria. Vidíme tedy, že pojem 

„spravedlivých požadavků“ má své stálé a opodstatněné místo v závazkovém právu. 

Použití tohoto pojmu s jedním základním výkladovým kritériem nalézáme 

např. ve formulaci povinností insolvenčního správce, který je při výkonu své funkce 

povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé 

byli uspokojeni v co nejvyšší míře (§ 36 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční 

zákon). 

Jak již bylo zmíněno, existují i případy, kdy je pojem „spravedlivě požadovat“ 

použit zcela autonomně.
546

 Takovým příkladem je bohužel v podstatě i zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob, který sice uvádí demonstrativní výčet toho, co lze 

po právnické osobě spravedlivě požadovat, avšak tento pojem zákonodárce nedává 

do potřebného kontextu. Pojem spravedlivě požadovat se tradičně používá v souvislosti 

s nějakou skutečností nebo s určitými kritérii, které jej pomáhají vyložit. 

Demonstrativní výčet v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob je však bohužel 

                                                           
545

 Ve vztahu k výpovědi srov. § 39 odst. 4 a § 61 odst. 4 zák. pr., ve vztahu ke konkurenční doložce 

viz § 310 odst. 2 zák. pr.  
546

 Viz např. problematika trvání předběžných opatření v trestním řízení – § 88n odst. 2 tr. řádu, možnost 

zproštění se odpovědnosti exekutora za kárný delikt – § 116 odst. 15 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád – dále též „ex. řád“). 
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poměrně matoucí. Především zde není explicitně zmíněno, že u náležité péče právnické 

osoby jde (nebo by mělo jít) především o preventivní opatření.
547

 Zákon totiž výslovně 

hovoří pouze o kontrole. Uplatňování preventivních opatření je sice třeba kontrolovat, 

kontrola dále sama o sobě může fungovat jako preventivní opatření (v tomto smyslu je 

kontrola podmnožinou prevence) a kontrola plní i funkci zpětné vazby, ale nelze ji 

samozřejmě s prevencí ztotožňovat. Rovněž poukaz na opatření směřující k zamezení 

nebo odstranění následků spáchaného trestného činu není bez výkladových problémů. 

Lze jej sice v jistém smyslu považovat za součást preventivního přístupu, avšak svou 

povahou se jedná spíše o opatření reaktivního charakteru.
548

 Ve vztahu k řádné péči 

právnické osoby se někdy hovoří o tzv. řízení rizik. Jako klíčové prvky řízení rizik 

trestného jednání obchodní korporace se uvádí řízení obchodní korporace, hodnocení 

rizik, prevence, detekce a reakce,
549

 přičemž největší důraz je kladen právě na prevenci.  

V trestním právu se tento pojem, jehož zjevným problémem je jeho neurčitost, 

do účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nevyskytoval. Nutno 

podotknout, že obrat „spravedlivě požadovat“ náleží spíše do oblasti soukromého 

práva.
550

 Sousloví „spravedlivě požadovat“ používá s účinností od 1. srpna 2013 kromě 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob také trestní řád, činí tak ovšem 

v souvislosti s úpravou předběžných opatření,
551

 a nikoli při vymezení podmínek trestní 

odpovědnosti subjektu, čili de facto pro účely vymezení trestnosti jednání. Obecně platí, 

že v trestním právu by neurčité pojmy měly mít místo pouze výjimečně 

a v odůvodněných případech.
552

 Důvodem jsou přísnější požadavky na právní jistotu 
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 Bohuslav, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, str. 129. 
548

 Srov. Fenyk, J., Smejkal, L. Trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 

Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters 

Kluwer, 2012, str. 41. 
549

 Viz Vidrna, J, Dolanský, P. Trestní odpovědnost obchodních společností a územních samosprávných 

celků. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 79. 
550

 Takto již Bohuslav, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, str. 130. 
551

 Podle § 88n odst. 2 tr. řádu vyjde-li najevo, že plnění předběžného opatření nelze po obviněném 

spravedlivě požadovat, musí dojít k jeho zrušení.  
552

 Domnívám se, že obdobně nevhodné je spojení „v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu“, 

které zákonodárce užívá při vymezení skutkových podstat úplatkářských trestných činů, konkrétně přijetí 
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v této oblasti, než je tomu ve všech ostatních odvětvích práva (viz ústavní princip 

zákonnosti a jeho základní aspekt vyjádřený pravidlem nullum crimen sine lege certa). 

I když odhlédneme od okolnosti, že samotný pojem „spravedlivě požadovat“ 

je pro trestní právo hmotné zcela nevhodný, musíme navíc konstatovat, že zákon 

o trestní odpovědnosti právnických osob jej používá nesprávně. Z výše uvedených třech 

způsobů použití zvolil zákonodárce formulačně nejsnazší variantu a nemusel 

tak vynaložit úsilí, které by bylo nezbytné pro nalezení vhodného kontextu tohoto 

pojmu. Nutno znovu zdůraznit, že z hlediska právní jistoty adresátů norem jde o řešení 

poskytující nejmenší záruky. Spojení „spravedlivě požadovat“ zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob nikde nedefinuje. Tento deficit by se dal alespoň 

částečně napravit tím, že by zákonodárce pojem použil v souvislosti s nějakou 

skutečností nebo by (alespoň demonstrativně) uvedl kritéria pro určení toho, 

co lze v daném kontextu spravedlivě požadovat. V zákoně použitý demonstrativní výčet 

nejenže není dostatečným vodítkem pro stanovení konkrétních opatření, které lze 

spravedlivě požadovat, ale z hlediska své konstrukce může být, jak bylo ukázáno výše, 

také matoucí. 

 Někteří autoři
553

 navrhují inspirovat se řešením obsaženým v předpisech 

správního práva, ve kterých se uvádí: „Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, 

jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení 

právní povinnosti zabránila.“
554

 Sami autoři tohoto názoru vzápětí upozorňují na jeho 

slabou stránku, když poukazují na fakt, že v trestním právu nemůže být důkazní 

břemeno na osobě, proti které se trestní řízení vede. Dále uvádějí, že v demokratickém 

právním státě nemůže v trestním právu existovat objektivní odpovědnost. Oba dva 

                                                                                                                                                                          
úplatku podle § 331 tr. zák. a podplacení podle § 332 tr. zák. Více k tomuto problému viz Pelc, V. 

Skutkové podstaty úplatkářských trestných činů a základní zásady trestního práva. In: Schelle, K., 

Tauchen, J. (Eds.) Korupce – včera a dnes. Ostrava: KEY Publishing, 2013, str. 111–124. 
553

 Vidrna, J, Dolanský, P. Trestní odpovědnost obchodních společností a územních samosprávných 

celků. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 39. 
554

 Srov. § 125l zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), anebo 

§ 22b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
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argumenty sice nelze podle mého názoru takto ztotožňovat, navrhovaná formulace však 

zjevně obrací důkazní břemeno, což v trestním právu není přípustné.
555

 Rovněž je 

možné poukázat na to, že taková úprava by i z hlediska dokazovaných okolností (bez 

ohledu na důkazní břemeno) byla k adresátům daleko přísnější než současná úprava, 

neboť zákon o trestní odpovědnosti právnických osob v § 8 odst. 2 písm. b) hovoří o 

opatřeních, která lze spravedlivě požadovat, nikoliv o veškerém úsilí, které bylo možno 

požadovat. Pojem spravedlnosti v sobě navíc obsahuje prvek přiměřenosti, který by 

se měl uplatnit při jeho výkladu. Spojení „veškeré úsilí, které bylo možno požadovat“ 

by se v praxi patrně interpretovalo přísněji. 

 Pokud jde o pojmoslovné otázky, stranou kritiky nemůže zůstat ani pojem 

opatření. Jak jsem již uvedl, pojem „spravedlivě požadovat“ je spíše soukromoprávní. 

Pojem „opatření“, který předchází spojení „spravedlivě požadovat“ je naopak spíše 

veřejnoprávního charakteru.
556

 Slovní spojení „opatření, která lze spravedlivě 

požadovat“ proto považuji za nevhodné.
557

 Tento rozpor jen podtrhuje nepromyšlenost 

řešení, které bylo zákonodárcem zvoleno pro úpravu trestní odpovědnosti právnických 

osob za jednání osob nacházejících se v podřízeném postavení (zejm. zaměstnanců). 

 

6.5.1. „Spravedlivá opatření“ podle zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob 

Jelikož zákon o trestní odpovědnosti právnických osob pojem „spravedlivě požadovat“ 

nedefinuje, pokusím se o vymezení toho, co lze a co nelze po právnických osobách, 

resp. jejich orgánech či osobách ve vrcholném postavení, spravedlivě požadovat. 

                                                           
555

 K tomu podrobněji v kap. 6.5.2. 
556

 Srov. předběžné opatření, ochranné opatření, zabezpečovací opatření, peněžité opatření, územní 

opatření, jiné opatření soudu, opatření k výkonu, neodkladné opatření, vhodné opatření, pořádkové 

opatření, opatření obecné povahy, zákonné opatření Senátu apod. 
557

 Inspirací zde bylo pravděpodobně spojení, které používá exekuční řád ve vztahu k odpovědnosti 

exekutora za kárný delikt (podle § 116 odst. 15 ex. řádu se exekutor zprostí odpovědnosti za vymezené 

kárné delikty, pokud prokáže, že provedl veškerá opatření, která po něm lze spravedlivě požadovat 

při řízení exekutorského úřadu). 
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Bez přehánění lze konstatovat, že půjde o analýzu složitou, neboť obsah pojmu bude 

dovozován nejen z ustanovení zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, 

která se netýkají uvedené problematiky (a dokonce někdy ani problematiky viny), 

ale, jak je patrné z předešlého textu, i z ustanovení, která nemají veřejnoprávní povahu. 

Na začátek je nutné připomenout, že neuskutečnění kroků (opatření), 

které lze po právnické osobě spravedlivě požadovat, představuje jednu z možných
558

 

podmínek trestní odpovědnosti právnické osoby za jednání osoby v podřízeném 

postavení podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. 

Neuskutečnění těchto kroků je svou povahou omisivním jednáním. K trestní 

odpovědnosti právnické osoby je navíc třeba, což plyne z povahy trestních norem, 

existence příčinného vztahu mezi jednáním fyzické osoby, které se právnické osobě 

v daném případě má tzv. přičítat, a uvedeným omisivním jednáním osob nebo orgánů 

uvedených v § 8 odst. 1 písm. a) až c) zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. 

 Ač zákon hovoří v již zmiňovaném demonstrativním výčtu u opatření, která lze 

spravedlivě požadovat, o nezbytné kontrole a zamezení nebo odstranění následků, nauka 

uvádí, že jde zejména o vytvoření etického kodexu a dalších vnitřních předpisů,
559

 

přičemž je nutné dbát na faktické uskutečňování kroků, které lze spravedlivě požadovat.  

Souhrnně lze program ochrany právnické osoby před nebezpečím její trestní 

odpovědnosti označit módním termínem compliance program, který se tradičně sestává 

z následujících základních kroků: provedení (zejména právního a daňového) auditu,
560

 

konstrukce vnitřních předpisů (interních norem),
561

 vytvoření efektivního řídícího 

                                                           
558

 Podmínky jsou totiž v 8 odst. 2 písm. b) topo dány alternativně. 
559

 K tomu srov. např. Šámal, P. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 

Praha: C. H. Beck, 2012, str. 210–211.  
560

 V této souvislosti lze zmínit zásadu systematického vyhodnocování rizik – viz Fenyk, J., Smejkal, L. 

Trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Příloha: Modelová interní opatření 

k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters Kluwer, 2012, str. 150. 
561

 Půjde podle okolností např. o etický kodex, pracovní řád, organizační řád, kontrolní řád (pravidla 

interního šetření), předpisy týkající se prevence korupčního jednání (včetně přijímání darů a jejich 

darování), prevence střetu zájmů, prevence proti praní (špinavých) peněz, vytvoření účetních pravidel, 

spisový, skartační a archivační řád, pravidla Know Your Customer, pravidla Know Your Business Partner 

atd. 
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a kontrolního systému (někdy souhrnně označovaného jako tzv. corporate 

governance
562

) a pravidelná školení. V poslední době se v nauce zdůrazňují požadavky 

v oblasti personální politiky, která hraje roli nejen při výběru vhodných osob na určité 

pracovní pozice, ale též při vhodném rozdělení úkolů mezi osoby s odpovídající 

kvalifikací.
563

 Ve vztahu k tvorbě a aplikaci compliance programu se např. uvádí, 

že touto činností by měly být pověřeny specializované osoby s odpovídající kvalifikací 

a zkušeností.
564

 Přes výše uvedené závěry nauky zůstává pojem „spravedlivě 

požadovat“ velmi neurčitý, a to zejména pokud jde o rozsah zákonem požadovaných 

kroků (opatření). 

Vágnost pojmu „spravedlivě požadovat“ z hlediska aplikační praxe znamená, 

že zákonodárce předává osud spravedlnosti do rukou soudce. Děje se tedy pravý opak 

toho, co předkladatel trestního zákoníku z roku 2009 deklaroval v důvodové zprávě 

v souvislosti s přijetím tzv. formálního pojetí trestného činu, které „neumožňuje 

ponechat řešení vágních nebo širokých zákonných pojmů na judikatuře soudů“. 

Formální pojetí trestného činu by zároveň mělo být spojeno s přesnějším vymezením 

jednotlivých skutkových podstat trestných činů (aniž by tyto skutkové podstaty byly 

kasuistické). Skutečnost, že zákonodárci se nepodařilo dostát tomuto požadavku má 

i jinou ústavněprávní konsekvenci, než je zpochybnění zásady nullum crimen sine lege 

certa (viz čl. 39 Listiny), na které se tradičně poukazuje, a to nedostatečné respektování 

oddělenosti moci soudní od moci zákonodárné (čl. 2 odst. 1 Ústavy). 

Jelikož zákonodárce pojem „spravedlivě požadovat“ neuvádí v potřebném 

kontextu, ze kterého by šla dovodit obecná kritéria, musí se tato kritéria dovozovat 

výkladem. Potřeba existence obecných kritérií (a nikoli pouhého demonstrativního 

výčtu), vyplývá z toho, že trestní odpovědnost se váže vždy k určitému subjektu. Další 

                                                           
562

 K tomu srov. Hurychová, K., Borsík, D. (eds.) Corporate governance. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 
563

 Analogicky lze určité nároky klást i na péči při výběru obchodních partnerů, viz pravidla Know Your 

Business Partner. 
564

 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 

2. vyd. Praha: Leges, 2013, str. 78. 
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subjektivizující prvek je patrný přímo z textu zákona [srov. slova „po nich“ 

v ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) topo]. Platí tedy, že po každé právnické osobě 

lze spravedlivě požadovat jinou míru náležité péče, resp. po osobách nebo orgánech 

uvedených v § 8 odst. 1 písm. a) až c) topo působících v rámci různých právnických 

osobách. 

Mám za to, že rozhodujícím kritériem je povaha právnické osoby, přičemž mám 

na mysli povahu v poměrně širokém slova smyslu. Tomuto pojetí napovídá i současný 

civilní kodex, který se ve dvou ustanoveních zmiňuje o povaze právnické osoby,
565

 

přičemž v samotném vymezení právnické osoby váže pojem povahy k právům 

a povinnostem právnické osoby jako subjektu práva (§ 20 odst. 1 obč. zák.). Pro určení 

povahy konkrétní právnické osoby jsou důležité např. tyto skutečnosti: osobní statut 

právnické osoby (rozlišujeme české a zahraniční právnické osoby), zda jde o právnickou 

osobu soukromého nebo veřejného práva (existují i tzv. hybridní právnické osoby 

či právnické osoby, jež se nacházejí na pomezí soukromého a veřejného práva), 

zda jde o korporaci (sdružení osob) nebo fundaci (sdružení majetku), 

zda jde o právnickou osobu nepodnikatele nebo podnikatele
566

 - s čímž souvisí otázka, 

jestli se jedná o osobu výdělečné či nevýdělečné povahy - a otázka konkrétní právní 

formy (např. konkrétní forma obchodní korporace). 

Obecné kritérium povahy právnické osoby chápeme v daném kontextu šířeji, 

a to v dynamickém slova smyslu. Z hlediska trestní odpovědnosti právnických osob jsou 

totiž relevantní i konkrétní povaha a význam činnosti dané právnické osoby a její 

velikost (především jde o počet zaměstnanců
567

). Obecně by mělo jistě platit, že čím 

významnější (z hlediska povahy a významu činnosti právnické osoby nebo její 

                                                           
565

 Jde o ustanovení § 20 a § 3041 obč. zák. Ustanovení § 428 obč. zák. pak hovoří o právní povaze 

podnikání. 
566

 Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 

2014, str. 105–110. 
567

 Logickou se zdá být úvaha, která s narůstajícím počtem zaměstnanců klade na právnickou osobu vyšší 

požadavky. Srov. kupř. povinnost zaměstnávat zdravotně postižené osoby, pokud zaměstnavatel má více 

než 25 zaměstnanců (srov. § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 
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velikosti) právnická osoba je, tím vyšší nároky z hlediska náležité péče jsou 

na ni kladeny. Tento závěr lze dovodit z preventivní a regulativní funkce trestního práva 

právnických osob, neboť z povahy věci je zřejmé, že s „významem“ právnické osoby 

stoupá i obtížnost např. bezpečného řízení a kontroly a zvyšuje se nebezpečí deliktního 

jednání. Problematickým se v dané souvislosti jeví jedno z obecných kritérií 

v § 14 odst. 1 topo pro ukládání trestů, které zvýhodňuje nejvýznamnější korporace 

před jinými právnickými osobami v otázkách ukládání trestů, když určuje, 

že při stanovení druhu trestu a jeho výměry se přihlédne též k tomu, zda právnická 

osoba vykonává činnost ve veřejném zájmu, která má strategický nebo obtížně 

nahraditelný význam. Poměry právnické osoby, jak je má na mysli § 14 odst. 1 topo, 

tj. včetně dosavadní činnosti právnické osoby a jejích majetkových poměrů, nejsou 

jako celek součástí obecného kritéria spočívajícího v „povaze právnické osoby v širším 

smyslu“, neboť sem např. automaticky spadají majetkové poměry, které jsou vhodným 

kritériem pro ukládání trestu, avšak nikoli již pro posuzování problematiky viny. Určité 

poměry však z hlediska požadavku náležité péče mohou mít podle zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob význam, např. poměry právnické osoby ve vztahu 

k jiným právnickým osobám. Jde o příklady různých stupňů závislosti a vzájemné 

propojenosti mezi právnickými osobami.
568

 Obsah toho, co lze spravedlivě požadovat, 

může vyplývat ze specifické povahy činnosti. Například pokud jsou zákazníky obchodní 

korporace ve velké míře spotřebitelé, měla by mít tato právnická osoba vytvořena 

pravidla pro styk s klienty a podle povahy věci též pravidla Know Your Customer. 

V případě provozování rizikových činností z hlediska zdraví zaměstnanců by právnická 

osoba měla věnovat zvýšenou péči otázkám bezpečnosti práce. 

 Podle názoru některých autorů se dají všechny zákonem uvedené podmínky 

u obchodních společností v zásadě shrnout do požadavku tzv. péče řádného 

                                                           
568

 Srov. odlišné zákonné povinnosti ve vztahu k různým podnikatelským seskupením podle zákona 

o obchodních korporacích – může jít např. o tzv. ovládání ve smyslu § 74 a 75 z. o. k. nebo koncern 

ve smyslu § 79 zákona o obchodních korporacích. 
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hospodáře.
569

 Ačkoli by takové řešení de lege ferenda bylo z hlediska právní jistoty 

adresátů norem příznivější než současné, domnívám se, že pro takový výklad 

není v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob opora. Povinnost jednat 

s péčí řádného hospodáře je totiž povinností vyplývající přímo ze zákona 

(srov. např. § 159 odst. 1, § 454 obč. zák. nebo § 51 odst. 2 z. o. k.). Kroky (opatření), 

které lze spravedlivě požadovat ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b) topo však nevyplývají 

(per argumentum a contrario) přímo ze zákona nebo jiného právního předpisu, 

ale jedná se o mimoprávní normy, na jejichž uplatňování je v určitém odvětví široká 

shoda. Může tedy logicky jít o nejdůležitější normy obsažené v dokumentech 

vytvořených přímo určitým vrcholným státním úřadem v dané oblasti 

(např. Energetický regulační úřad
570

) nebo určitou uznávanou profesní organizací 

(např. Česká bankovní asociace
571

). Může jít také o pravidla, na která dotyčný orgán 

odkazuje. V České republice jsou v poměrně širokém povědomí tzv. Pravidla 

obezřetného podnikání.
572

 

 V souvislosti s výše uvedeným závěrem je ovšem zásadní otázka souladu takové 

právní úpravy se samotným principem nullum crimen sine lege. Jelikož podmínky 

trestnosti zde mohou vyplývat dokonce z předpisu, který nemá povahu ani podzákonné 

normy, je tato úprava v rozporu s čl. 39 Listiny. 

 

 

                                                           
569

 Fenyk, J., Smejkal, L. Trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Příloha: 

Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters Kluwer, 2012, 

str. 40. 
570

 Energetický regulační úřad vydal tzv. Etický kodex obchodníka v energetických odvětvích. Dostupný 

dne 1. května 2016 na: http://www.eru.cz/informacni-centrum/eticky-kodex-obchodnika. 
571

 Česká bankovní asociace vydala v rámci Standardů bankovních aktivit tzv. Kodex chování mezi 

bankami a klienty. Dostupný dne 1. května 2016 na: https://www.czech-ba.cz/cs/kodex-chovani-mezi-

bankami-klienty. 
572

 Informace dne 1. května 2016 dostupné na: 

https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/uverove_instituce/pravidl

a_obezr_podnikani.html. 

U těchto pravidel se např. uvádí, že většina z nich vyplývá přímo ze zákona o bankách, některá však již 

pouze z tzv. prováděcích předpisů, mezi nimiž se kromě podzákonných právních předpisů objevují 

i tzv. Metodické a výkladové materiály. 
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6.5.2 Důkazní břemeno 

V literatuře se už několikrát objevil závěr, že v případě této podmínky trestní 

odpovědnosti právnické osoby (podmínka tzv. náležité / řádné péče) je de facto 

obráceno důkazní břemeno.
573

 S tímto ostře nesouhlasí Danková, podle které důkazní 

břemeno v trestním řízení mohou nést pouze orgány činné v trestním řízení 

a k odsouzení právnické osoby může (při respektování zásady in dubio pro reo) dojít 

až tehdy, bude-li vina prokázána bez důvodných pochybností. V závěru o obráceném 

důkazním břemenu spatřuje příkrý rozpor se zásadou zákazu nucení k sebeobviňování 

(nemo tenetur se ipsum accusare / se detegere). Jako absurdní důsledek tohoto přístupu 

pak uvádí, že nečinnost obviněné právnické osoby by znamenala rozhodnutí o její 

vině.
574

 Rovněž dle mého přesvědčení není možné hovořit o obráceném důkazním 

břemenu, a to ani ve faktické rovině. 

 Rozlišování důkazního břemene de iure a de facto postrádá jakékoli racionální 

zdůvodnění. Ani teorie dokazování takové dělení nezná.
575

 Necháme-li prozatím zcela 

stranou otázku, zda by bylo vůbec teoreticky možné, aby bylo u takto podstatné 

podmínky trestní odpovědnosti obráceno důkazní břemeno, můžeme konstatovat, 

že závěr o obráceném důkazním břemenu nelze z jazykového vyjádření normy 

v § 8 odst. 2 topo dovodit. Nelze jej dovodit ani z jakéhokoliv jiného ustanovení 

trestního řádu, který se v případě právnických osob uplatní subsidiárně 

(viz § 1 odst. 2 topo). Naopak trestní řád v souvislosti se zásadou zjištění skutkového 

stavu bez důvodných pochybností formuluje zásadu vyhledávací, která konkretizuje 

zásadu oficiality. Procesní odpovědnost za zjišťování skutkového stavu, o němž nejsou 

důvodné pochybnosti, tedy nesou orgány činné v trestním řízení. Kromě tohoto rozporu 
                                                           
573

 Viz např. Bohuslav, L. Přičitatelnost trestného činu právnické osobě. In: Jelínek, J. a kol. Trestní 

odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, str. 152; nebo Bohuslav, L. 

Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, str. 130. 
574

 Danková, K. Trestní odpovědnost právnických osob. Rigorózní práce. Vedoucí práce: prof. JUDr. Jiří 

Jelínek, CSc. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014, str. 53. 
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 Ta rozlišuje např. důkazní břemeno materiální a důkazní břemeno formální. Uvedené kategorie však 

mají zcela odlišný význam. Viz Tonini, P., Conti, C. Il diritto delle prove penali. Seconda edizione. 

Milano: Giuffré Editore, 2014, str. 69 a násl. 
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s výslovným zněním trestního řádu je závěr o obráceném důkazním břemenu ve zjevném 

rozporu s principy enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí (z hlediska činnosti orgánů 

činných v trestním řízení) a legální licence (z pohledu obviněných právnických osob), 

které patří do tzv. materiálního jádra českého ústavního pořádku, neboť adresátům 

právních norem by se obrácením důkazního břemene (a teď již skutečně de facto) 

ukládala povinnost nejen udělat opatření, která lze po nich požadovat, ale zároveň 

udělat vše, aby to byli v případě vznesení pochybností schopni dokázat a unést tak 

důkazní břemeno, a orgánům činným v trestním řízení by se tím poskytovala bez opory 

v zákoně pravomoc vyžadovat po právnických osobách prokázání těchto skutečností. 

Dalším ústavním mantinelem, který brání takovému výkladu, je 

rozpor s principem presumpce neviny,
576

 který obsahuje čl. 40 odst. 2 Listiny 

a čl. 6 odst. 2 Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách. Z principu 

presumpce neviny vyplývá zásada in dubio pro reo, která je v případě obrácení 

důkazního břemene rovněž narušena. Zásada, že „pochybnost prospívá obviněnému“, 

v sobě implicite obsahuje nutnost provést a zhodnotit všechny dostupné důkazy 

(viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. ledna 1968, sp. zn. 2 Tz 22/67, 

publikovaný pod č. 22/1968 Sb. rozh. tr., nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR 

ze dne 28. ledna 1971, sp. zn. 3 Tz 127/70, publikované pod č. 37/1971 Sb. rozh. tr.),
577

 

což jistě nepředstavuje povinnost obviněného v trestním řízení. 

Kreativní přístup, který tvoří nové kategorie trestněprávní teorie (v tomto 

případě jakési „důkazní břemeno de facto“), je zde navíc velmi nebezpečný, neboť zcela 

bezprecedentně navozuje dojem, že praxe orgánů činných v trestním řízení může 

(nebo by dokonce měla) být v rozporu se základními principy spravedlivého trestního 

procesu. Lze sice říci, že pro právnickou osobu bude z hlediska procesní taktiky někdy 
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 Na to poukazuje sám autor závěru o obráceném důkazním břemenu. Viz např. Bohuslav, L. 

Přičitatelnost trestného činu právnické osobě. In: Jelínek, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob 

– bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, str. 152; nebo Bohuslav, L. Trestní odpovědnost právnických 

osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, str. 130. 
577

 Viz Jelínek, J. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, str. 137. 
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výhodnější, pokud bude dokazovat, že udělala jistá opatření. Nemusí však tomu tak být 

vždy, neboť v určitých případech může být pro obviněnou právnickou osobu naopak 

výhodnější nechat tuto aktivitu spíše na orgánech činných v trestním řízení a reagovat 

ad hoc na jejich konkrétní závěry a úvahy (odůvodnění). Názor o de facto převráceném 

důkazním břemenu proto nelze použít ani jako východisko pro stanovení správné taktiky 

obhajoby. V daném kontextu jej tedy nelze aplikovat ani v přeneseném slova smyslu, 

neboť může být zdrojem chybně zvolené obhajoby, nebo (v horším případě) dokonce 

nezákonného rozhodnutí soudu o vině.  

Obdobně lze usuzovat i na možné porušení zásady nemo tenetur se detegere, 

která může být narušena zejména v případě, že právnická osoba určité kroky (opatření), 

nikoli však všechny, která lze po ní spravedlivě požadovat, provedla. 

Jelikož se nacházíme v oblasti trestního práva, nelze uvažovat ani o určitém 

rozložení důkazního břemene, jak to známe z jiných právních odvětví, typicky z práva 

daňového, nebo o přechodu důkazního břemene, jako tomu může být v civilním právu 

procesním. 

Závěr o přeneseném důkazním břemenu pramení pravděpodobně z chybného 

komparativního způsobu interpretace české právní úpravy pomocí poznatků anglické 

doktríny. Jak již bylo uvedeno výše, takový závěr však nelze v českém právním 

prostředí dovodit. Nelze pominout zásadní odlišnosti v systému dokazování v zemích 

anglo-americké právní kultury, kde na jednu stranu sice dochází k dělení (či přecházení) 

důkazního břemene, na druhou stranu zde ovšem existují přísná pravidla týkající 

se přípustnosti důkazů. Dokazování v zemích kontinentální právní kultury je naproti 

tomu postaveno na zásadě volného hodnocení důkazů.
578

 

Pochybnosti by v této otázce ještě mohla vyvolat skutečnost, že v daném případě 

bude třeba dokázat, že právnická osoba neudělala to, co udělat měla. Nedokazuje 

se tedy, jak je obvyklé, nějaká pozitivní skutečnost, ale zjednodušeně řečeno 
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 K tomu podrobněji viz např. Záhora, J. a kol. Dokazovanie v trestnom konaní. 1. vydání. Praha: Leges, 

2013, str. 49–59. 
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se dokazuje něco, co se nestalo. V takových případech se někdy zmiňuje tzv. negativní 

důkazní teorie, která vychází právě z předpokladu, že dokazování neexistujících 

skutečností je vyloučeno povahou věci, neboť dokázat lze jen to, co existuje, nikoli to, 

co neexistuje. Uplatnění této teorie je v trestním řízení zcela vyloučeno. Její použití je 

navíc problematické i v rámci civilního řízení, kde není podle doktríny shoda na tom 

(ani v nauce, ani v judikatuře), zda je možné ji aplikovat
579

 či nikoli.
580

 V relevantní 

literatuře se v současné době tzv. negativní důkazní teorie (či negativní teorie dělení 

důkazního břemene) uvádí pouze v přehledu jednotlivých teoretických koncepcí.
581

 

Osobně se spíše kloním k závěru, že tzv. negativní důkazní teorie by se neměla 

aplikovat ani v civilním řízení. Zastánci negativní důkazní teorie zejména pomíjejí fakt, 

že i negativní skutečnosti lze určitými způsoby dokazovat.
582

 K možnosti aplikace 

negativní důkazní teorie dokonce v trestním řízení, kde se však jednalo „pouze“ o to, 

zda má obviněná právo na bezplatnou obhajobu nebo na obhajobu za sníženou odměnu, 
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Mezi zastánce negativní důkazní teorie se řadí např. Svoboda, který ve své monografii hovoří o tom, 

že u českých soudů je negativní důkazní teorie velmi populární. Viz Svoboda, K. Dokazování. Praha: 

ASPI, 2009, str. 29 a násl. Z judikatury Nejvyššího soudu např. srov. rozsudek ze dne 22. září 2010, 

sp. zn. 26 Cdo 4220/2009, nebo rozsudek ze dne 29. srpna 2011, sp. zn. 26 Cdo 2341/2009. 
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V recentní judikatuře Nejvyššího soudu (srov. zejm. rozhodnutí senátu č. 22: rozsudek ze dne 

14. února 2013, sp. zn. 22 Cdo 4707/2010, rozsudek ze dne 26. února 2013, sp. zn. 22 Cdo 3108/2010, 

rozsudek ze dne 25. ledna 2014, sp. zn. 22 Cdo 1007/2013, rozsudek ze dne 25. února 2014, 

sp. zn. 22 Cdo 3542/2013) se např. uvádí: „Tato teorie je však současnou civilistickou doktrínou – 

s podrobnou argumentací - považována za překonanou se zdůrazněním, že, negativní skutečnosti 

lze řádně dokazovat a v soudní praxi k tomu také často dochází a s tím, že jako určité specifikum 

se v takových případech uplatňuje „snad jen častější použití nepřímých důkazů.“ (Macur, J.: Dělení 

důkazního břemena v civilním soudním sporu, Brno, Masarykova univerzita, 1996, str. 34).“ Citovaná 

rozhodnutí uvádí z německé literatury, která popisuje negativní důkazní teorii, dvě publikace z 19. století 

Hovoří se zde o těchto pramenech: Bekch, H. Die Beweislast nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch, 1899; 

Fitting, H. Die Grundlagen der Beweislast, Zeitschrift für Zivilprozess 13, ročník 1889, str. 1 a násl.
 

581
 Viz Winterová, A., Macková, A. a kol. Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací. Praha: 

Linde, 2014, str. 249. Je pravdou, že se zde uvádí příklad údajně nedávného judikátu Nejvyššího soudu, 

který s poukazem na nemožnost dokázat negativní skutečnost rozhodl, že žalovaný v bytovém sporu 

podle § 706 starého obč. zák. není zatížen důkazním břemenem stran skutečnosti, že nemá vlastní byt. 

Uvedené rozhodnutí je však z roku 1998 (rozsudek NS ze dne 21. dubna 1998, č. j. 26 Cdo 732/98, 

publikovaný pod č. 35/1999 Sb. rozh. civ.). 
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Trefně tuto skutečnost odůvodnil na workshopu s názvem „Aktuální otázky dokazování v civilním 

soudním řízení“ Pulkrábek, který uvedl, že doposud v právní praxi panuje nesprávné přesvědčení, 

že negativní skutečnosti není třeba prokazovat, což se ale podle něj nedá ze současné právní úpravy 

dovodit. Negativní skutečnosti se podle něj dají prokazovat třemi způsoby: 1) přímým důkazem, 

2) nepřímým důkazem, 3) z příčin a následků. Viz zpráva o průběhu workshopu online dostupná dne 

1. května 2016 na: http://www.bulletin-advokacie.cz/workshop-aktualni-otazky-dokazovani-v-civilnim-

soudnim-rizeni. 
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se vyslovil již i Ústavní soud.
583

 Paradoxně však nejvýstižnější argumentaci k negativní 

důkazní teorii, která svědčí pro nevhodnost její aplikace, lze nalézt v disentním 

stanovisku k tomuto rozhodnutí.
584

 

 

6.5.3 Závěrem k otázce „spravedlivých požadavků“ 

Právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob trpí zásadními koncepčními 

nedostatky. Jedním z nich je i nesprávné použití pojmu „spravedlivě požadovat“, 

který ve spojení s opatřeními, jež jsou právnické osoby [resp. orgány právnických osob 

a osoby uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) až c) topo] povinny provést, představuje jednu 

z možných podmínek trestní odpovědnosti. Pojem „spravedlivě požadovat“ je sám 

o sobě k tomuto účelu nevhodný, navíc etymologicky patří spíše do soukromého práva. 

Naproti tomu termín „opatření“ se častěji užívá v oblasti veřejného práva. Vzhledem 

k tomu, že hlavními adresáty norem o trestní odpovědnosti právnických osob jsou 

obchodní společnosti, není ani tento termín v dané souvislosti zcela na místě. 

Když už se zákonodárce odhodlal k použití pojmu „spravedlivě požadovat“,
585

 

mohl se alespoň inspirovat metodou, jakou používají některé soukromoprávní předpisy, 

a zasadit pojem „spravedlivě požadovat“ do vhodného kontextu, např. prostřednictvím 

obecného kritéria „povahy“ právnické osoby, které by se dalo vykládat s ohledem 

na funkce trestního práva hmotného a smysl institutu trestní odpovědnosti právnických 

osob. Demonstrativní výčet kroků (opatření), které by měla právnická osoba učinit, 

správné interpretaci pojmu „spravedlivě požadovat“ příliš nepomáhá, neboť je matoucí 

a uvádí vedle sebe kategorie, které nejsou zcela vzájemně souměřitelné. V případě, 

že zákonodárce neustoupí od použití tohoto neurčitého pojmu, měl by kromě zavedení 

obecného kritéria lépe formulovat i demonstrativní výčet opatření s důrazem 
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 Viz nález ÚS ze dne 7. dubna 2010, sp. zn. I. ÚS 22/10, publikovaný pod č. 77/2010 Sb. n. a u. ÚS. 
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 Viz disentní stanovisko soudkyně Ivany Janů k nálezu ÚS ze dne 7. dubna 2010, sp. zn. I. ÚS 22/10, 

č. 77/2010 Sb. n. a u. ÚS. 
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 Pojem „spravedlivě požadovat“ používal i návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

z roku 2004. 
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na prevenci trestné činnosti a další kroky směřující k předcházení trestní odpovědnosti 

právnické osoby. Za současné situace považuji podmínku trestní odpovědnosti 

spočívající v „neprovedení opatření, která lze po právnické spravedlivě požadovat“ 

za rozpornou s čl. 39 Listiny, neboť trestní odpovědnost právnických osob může záležet 

na povinnostech, které stanoví předpis (norma), jež nemá povahu ani podzákonného 

právního předpisu. 

Pokud jde o důkazní břemeno, nelze jej v žádném případě přenášet (obracet) 

z orgánů činných v trestním řízení na obviněné právnické osoby. Podle mého názoru 

není možné hovořit o přenášení důkazního břemene de facto, a to ani v přeneseném 

slova smyslu. Uvedený způsob myšlení by totiž v konkrétním případě mohl způsobit, 

že bude minimálně zvolen nevhodný způsob obhajoby právnické osoby. 

 Vzhledem k počtu a závažnosti nedostatků zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob by po mém soudu bylo nejlepším řešením přijmout zcela novou 

právní úpravu deliktní odpovědnosti právnických osob, která by stála na jednotném 

myšlenkovém základě a respektovala by dosavadní poznatky nauky. 

Nedokonalost české právní úpravy bohužel znemožňuje kvalifikovaně posoudit 

dle mého mínění nejzásadnější otázku v této oblasti, zda vůbec koncepce tzv. pravé 

trestní odpovědnosti představuje vhodný nástroj k postihu právnických osob za jejich 

nejzávažnější deliktní jednání. 
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6.6 Compliance systém a praní peněz 

Právnické osoby by měly k předcházení své případné trestní odpovědnosti udělat vše, 

co lze po nich spravedlivě požadovat a zároveň splnit požadavky vyplývající z právních 

předpisů [srov. § 8 odst. 2 písm. b) topo]. Vzhledem k tomu, že právnické osoby mohou 

být odpovědné i za trestný čin praní peněz, a to dokonce i v jeho nedbalostní formě 

podle § 217 tr. zák. (viz § 7 topo), měly by při své činnosti nejen dodržovat určité 

zásady, ale tyto zásady by měly být kodifikovány v interních předpisech právnických 

osob. Požadavek na existenci vnitřního předpisu společnosti se uplatní především 

u kapitálových obchodních společností (tj. např. dle zákona o obchodních korporacích 

u společností s ručením omezeným a akciových společností), vyjma těch nejmenších 

(např. společnost s ručením omezeným bez zaměstnanců, kde jednatel je zároveň jejím 

jediným společníkem). 

Podrobnost a rozsah opatření proti praní peněz pak bude záležet na charakteru 

konkrétní právnické osoby a povaze její činnosti. Trestní odpovědnost za trestný čin 

praní peněz, v jeho úmyslné (§ 216 tr. zák.) i nedbalostní formě (§ 217 tr. zák.), není 

vázána na existenci určité zvláštní vlastnosti, postavení nebo funkce (§ 114 tr. zák. – 

tzv. konkrétní a speciální subjekt). Opatření (zejména preventivního charakteru) by tedy 

ve vztahu k možné trestní odpovědnosti za trestný čin praní peněz měla učinit v zásadě 

každá právnická osoba. V České republice pravidla proti praní peněz 

(tzv. AML pravidla) zatím přijímají pouze finanční instituce (např. banky), které jsou 

povinnými osobami podle AML zákona. U jiných právnických osob, které primárně 

nejsou osobami povinnými dle uvedeného zákona, přijímání obdobných opatření není 

běžné. Výjimkou jsou v tomto směru pouze některé nadnárodní korporace. Ačkoli 

banky věnují AML interním normám poměrně značnou pozornost a obvykle mají 

na tuto problematiku několik samostatných compliance specialistů v rámci právního 

oddělení nebo (v ideálním případě) dokonce samostatné compliance oddělení vybavené 

dostatečnou autonomií a kompetencemi v dané oblasti, i u nich je obvykle značný 
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prostor pro zlepšení. Častým nedostatkem totiž je skutečnost, že interní normy pouze 

kopírují ustanovení AML zákona, používají tedy obecné formulace, které zákonodárce 

používat z povahy věci musí, ale které již nejsou vhodné pro interní předpisy, 

kde by měly být stanoveny např. konkrétní povinnosti jednotlivých pracovníků. Dalším, 

poměrně rozšířeným nedostatkem, je fakt, že banky při tvorbě AML interních norem 

vycházejí zpravidla pouze z AML zákona, avšak nezohledňují při nich ostatní právní 

předpisy, a zejména pak předpisy trestní (trestní zákoník a zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob). 

Primárním účelem compliance systému není chránit konkrétní fyzické osoby 

před jejich trestní odpovědností, ale zabránit vzniku trestní odpovědnosti právnické 

osoby. Přesto koncept souběžné a nezávislé trestní odpovědnosti fyzických 

a právnických osob nahrává pojetí vnitřních předpisů, v nichž budou 

dominovat preventivní opatření (nad opatřeními kontrolními a reaktivními), 

i když na ně zákonodárce ve výslovném znění zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob (zejm. v demonstrativním výčtu opatření, která lze spravedlivě 

požadovat) neklade takový důraz, jaký by měl. Proto, při vhodných formulacích 

ve vnitřních předpisech, bude ochrana směřovat i ve prospěch fyzických osob, 

samozřejmě za předpokladu dodržování stanovených pravidel.
586

 

Bez ohledu na to, zda dotyčná právnická osoba je či není osobou povinnou 

podle AML zákona, měla by zpravidla mít interní předpis směřující k prevenci trestní 

odpovědnosti. Konkrétní pravidla směřující k ochraně právnické osoby lze rozdělit 

na speciální (tj. ta, která směřují ryze proti trestní odpovědnosti za praní peněz – 

např. půjde o povinnosti stanovené přímo AML zákonem) a obecná, která mají širší 
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 Nebylo by tomu tak zcela např. ve Švýcarsku, kde funguje tzv. subsidiární trestní odpovědnost 

právnických osob, založená na tom, že právnická osoba odpovídá tehdy, když trestní odpovědnost 

nemůže být přičtena žádné konkrétní fyzické osobě např. v důsledku složitosti a nepřehlednosti firemní 

struktury (netransparentnost právnické osoby), bez ohledu na to, zda daná právnická osoba učinila vše, 

co lze po ní spravedlivě požadovat, aby ke spáchání trestného činu nedošlo. Podrobněji k úpravě trestní 

odpovědnosti ve Švýcarsku srov. pozoruhodnou kapitolu v monografii: Pošíková, L. Trestní odpovědnost 

právnických osob ve švýcarské právní úpravě. In: Jelínek, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob 

v České republice – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, str. 347–361. 
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dopad z hlediska prevence trestní odpovědnosti, avšak mimo jiné směřují i proti praní 

špinavých peněz. Speciální pravidla by měly dodržovat nejen povinné osoby 

dle AML zákona, ale měla by je mít (analogicky nebo přiměřeně) zakotveny i osoby, 

které speciální povinnosti nemají. V tomto směru lze doporučit i osobám nepovinným 

podle AML zákona inspirovat se při vytváření interních norem uvedeným 

AML zákonem (např. pokud jde o vymezení indikátorů tzv. podezřelého obchodu). 

Vnitřní předpis společnosti obsahující AML pravidla by měl obsahovat normy, 

které budou naplňovat principy informovanosti a obezřetnosti, a respektovat požadavky 

na podnikatele, spočívající v nutnosti odborného a profesionálního přístupu. 

Mezi konkrétními zásadami v rámci činnosti právnické osoby, která není primárně 

osobou povinnou podle AML zákona, by měly být obsaženy následující: 

- informovanost právnické osoby o skutečných vlastnících,
587

 

- informovanost o osobách a věcech (např. zjišťování informací z veřejně 

dostupných zdrojů, jakými jsou kupř. veřejné rejstříky, veřejné seznamy 

a veřejně dostupné databáze
588

), 

- hodnocení rizikovosti osob a rizikovosti obchodů (srov. přiměřeně 

identifikaci tzv. podezřelých obchodů podle AML zákona), 

- vyvarovat se obchodům (transakcím), které postrádají ekonomické 

opodstatnění (v případě, že mají ekonomické opodstatnění pouze 

jako součást určitého celku, je nutné tento celek zdokumentovat a důvod 

operace popsat, aby se to nemuselo dělat zpětně, neboť to snižuje 

důvěryhodnost takové dokumentace), 

- obezřetnost při uzavírání právních vztahů, které postrádají 

kauzu/hospodářský důvod (např. směnka, šek apod.), 

                                                           
587

 Důraz na znalost skutečných vlastníků klade zejména nová 4. AML směrnice. K ní podrobněji 

viz kap. 2.7 a 3.2 této práce. 
588

 Např. veřejně přístupná policejní databáze se seznamem ukradených uměleckých děl (aplikace PSEUD 

– Portál systému evidence uměleckých děl Policie České republiky). Dne 1. května 2016 dostupná na: 

http://pseud.policie.cz/wps/portal/. 
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- vedení spolehlivých záznamů o majetkových poměrech právnické osoby 

(§ 119 obč. zák.),
589

 

- transparentní evidence všech proběhlých plateb, 

- dodržování účetních standardů a povinností vyplývajících z daňových 

předpisů, 

- respektování limitu pro hotovostní platby. 

 

Konkrétní obsah AML vnitřního předpisu může záležet i na obsahu dalších 

vnitřních předpisů právnické osoby, který ve svém souhrnu vytváří compliance systém, 

tj. systém určený k předcházení nebezpečí trestní odpovědnosti právnické osoby. 

Dalšími standardními vnitřními předpisy by měly být zejména: etický kodex (případně 

speciální vnitřní předpisy věnující se prevenci korupce – např. pravidla přijímání 

a poskytování darů, vnitřní předpisy o nakládání s majetkem – např. směrnice 

o nakládání s majetkem nebo směrnice pro nakládání s hotovostí, nebo vnitřní předpisy 

týkající se problematiky veřejných zakázek), organizační řád, pracovní řád, kontrolní 

řád, compliance program (bude obsahovat např. konkrétní hodnocení rizik dané 

právnické osoby a pravidla pro průběžnou aktualizaci compliance systému jako 

celku),
590

 zásady obchodního jednání (pravidla jednání s klienty – zásada Know Your 

Customer, nebo jednání s obchodními partnery – zásada Know Your Business Partner), 

účetní pravidla, popř. i spisový, archivační nebo skartační řád. 

Jedním z nejdůležitějších systémových aspektů efektivního fungování systému 

ochrany právnické osoby před její trestní odpovědností je provázanost a bezrozpornost 

interních norem a absence zbytečných duplicit. Vzhledem k tomu, že problematika 

                                                           
589

 Ačkoli je pravdou, že občanský zákoník v ustanovení § 119 neurčuje přesně, jaké povinnosti 

má konkrétně na mysli, nedomnívám se, že de lege lata nemůže nastat situace, kdy by se na právnickou 

osobu § 119 věcně vztahoval, neboť povinnost právnických osob vést účetnictví vyplývá již ze zákona 

o účetnictví. K tomu srov. opačně Dvořák, T. In: Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 438. 
590

 Často se termínu „compliance program“ užívá ve smyslu compliance systému, jak je používán 

i v tomto textu. 
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trestní odpovědnosti právnických osob klade vysoké nároky na odbornost osob
591

 

vytvářejících a spravujících compliance systém, je vhodné (s přihlédnutím k povaze 

právnické osoby a její činnosti), aby na tuto činnost byly některé osoby speciálně 

vyčleněny. Dále je nezbytné splnění požadavku nezávislosti osob nebo compliance 

oddělení jako celku, a to zejména pokud jde o hodnocení konkrétních otázek 

souvisejících s trestněprávním compliance systémem právnické osoby. Požadavek 

nezávislosti compliance specialistů a compliance oddělení jako celku sice neplynou 

výslovně z české právní úpravy (zákona o trestní odpovědnosti právnických osob), 

ale podle mého názoru tato povinnost implicitně vyplývá z kontextu právní úpravy 

trestní odpovědnosti právnických osob. Tomu napovídá i mezinárodní srovnání, neboť 

některé zahraniční právní úpravy tento požadavek výslovně obsahují.
592

 Požadavek 

odpovídá i poznatkům nauky zabývající se řízením podniku, podle nichž interní audit 

v podniku musí být prováděn nezávislým útvarem (oddělením, odborem), organizačně 

vyčleněným z řídící výkonné struktury a podřízeným přímo strategickému vedení 

společnosti (u akciové společnosti např. přímo představenstvu nebo správní radě). 

Ve vztahu k vedení společnosti by pak takový útvar měl působit jako poradní orgán.
593

 

I v podnikové ekonomice se důsledky právních předpisů uznávají jako managementem 

neovlivnitelný faktor z hlediska organizační struktury podniku.
594

 Toto postavení 

interního auditu se vyvinulo postupně. V současné době nachází své místo vedle 

nejvyšší úrovně řízení, kterou informuje buď přímo, nebo např. prostřednictvím výboru 

pro audit.
595

 V úvahu připadá také podřízení interního auditu vrcholovému 

                                                           
591

 Naprosto nezbytná je perfektní znalost problematiky trestní odpovědnosti právnických osob, dále 

dostatečná znalost jiných právních odvětví – občanského práva, obchodního práva, správního práva 

apod., základní znalosti o fungování ekonomiky a podniku v praxi). 
592

 Srov. např. čl. 6 odst. 1 písm. b) italského legislativního dekretu ze dne 8. června 2001, č. 231, 

upravující správní odpovědnost právnických osob a jiných entit za trestné činy. 
593

 Srov. např. Kocmanová, A. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde a. s., 2013, str. 239. 
594

 Viz Synek, M., Kislingerová, E. a kol. Podniková ekonomika. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 

str. 177. 
595

 Výbor pro audit byl do nedávna (do ledna 2015) orgánem těch obchodních korporací, které zákon 

č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), označuje za subjekty 

veřejného zájmu (srov. § 2a zákona o auditorech). V současné době je výbor pro audit orgánem obchodní 
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managementu (pokud je odlišný od představenstva či správní rady) nebo dozorčí 

radě.
596

 S ohledem na obdobnou funkci compliance a nutnost provádění kontroly 

v souladu se zákonem [viz § 8 odst. 2 písm. b) topo], mělo by i compliance oddělení 

ve středních a velkých korporacích požívat obdobné autonomie jako odbor interního 

auditu. 

 

                                                                                                                                                                          
korporace, pouze určí-li tak zakladatelské právní jednání. Více viz Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I. 

a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 154–155. 
596

 Srov. již Synek, M. a kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada, 1996, str. 393. Konkrétní organizační 

řešení bude také záležet na formě právnické osoby a kupř. v případě akciové společnosti na volbě 

koncepce řízení (monistická vs. dualistická). 
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7. Závěr 

Tato disertační práce je první česky psanou monografickou studií, jež vyčerpávajícím 

způsobem zaobírá trestným činem legalizace výnosů z trestné činnosti 

podle § 216 tr. zák., který představuje tzv. pravé praní peněz, a v potřebných 

souvislostech se věnuje také trestnému činu legalizace výnosů z trestné činnosti 

z nedbalosti podle § 217 tr. zák., jenž označuji jako tzv. nepravé praní peněz. Celá práce 

se však přidržuje terminologicky správnějšího a výstižnějšího pojmenování „trestný čin 

praní peněz“, který je běžně užíván v literatuře a v zahraničních právních úpravách. 

Ačkoli platí, že rubrica non est lex, použitý pojem a diskuse vedené okolo něj do jisté 

míry odráží míru porozumění tomuto jevu v kontextu české nauky. 

 Přestože téma praní peněz prožívá, pravděpodobně z důvodů rozmachu 

organizovaného zločinu a stále sílících teroristických hrozeb, v české literatuře určitou 

renesanci, je zkoumání v této oblasti velmi potřebné. Do této chvíle totiž chyběla 

obsáhlá trestněprávní studie, která by komplexně řešila nejproblematičtější 

hmotněprávní aspekty týkající se trestného činu praní peněz, jimiž jsou v oblasti 

posuzování viny prvky (znaky) trestného činu a v oblasti trestání zejména nastavení 

přísnosti sankcí, jež vypovídá o typové závažnosti praní peněz, a uplatňování trestů 

majetkové povahy. 

Práce vychází z pojednání o nejdůležitějších fenomenologických aspektech praní 

peněz. Zabývá se zejména důvody praní peněz, jejich původem, typologií pachatelů 

trestného činu praní peněz, jednotlivými fázemi a charakteristikou tohoto procesu 

a způsoby praní peněz. Z hlediska fenomenologického se práce zaobírá rovněž 

mezinárodním rozměrem boje proti praní peněz a vlivem mezinárodního a evropského 

práva v této oblasti. Pro pochopení problematiky praní peněz je důležité i zařazení 

tohoto fenoménu v systému trestního práva hmotného, jeho zásad a institutů. 

Vyjmenované základní jevové aspekty praní peněz a jejich pochopení jsou klíčem 
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ke správnému výkladu jednotlivých znaků trestného činu praní peněz de lege lata 

a k smysluplným úvahám de lege ferenda. 

Podrobně je popsán historický vývoj skutkové podstaty trestného činu praní 

peněz, která v české právní úpravě existuje již od roku 1991, přičemž je provedena 

důkladná legislativně-technická analýza postupných změn a jejich významu. Vzhledem 

k formulaci skutkové podstaty trestného činu praní peněz lze konstatovat, že český 

zákonodárce má s vyjádřením jednání spočívajícího v praní peněz problémy. Obecně 

lze formulace použité v ustanoveních § 216 a 217 tr. zák. označit za poměrně obecné 

a neurčité, přičemž zároveň vcelku složité, což jistě nepomáhá aplikační praxi 

ani právní jistotě adresátů právní norem. Zákonodárce dnes kromě účastenství 

(tzv. nepřímé praní peněz spočívající v umožnění spáchání přímého praní peněz, 

jež spočívá v zastírání kriminálního původu věci) povyšuje na pachatelství i spolčení, 

které představuje jednu z forem přípravných jednání.  

V rámci přehledu české právní úpravy zaměřené k boji proti praní peněz 

je v nezbytném rozsahu rozebrána i mimotrestní úprava zaměřená proti praní peněz, 

což má svůj význam také z hlediska čistě trestněprávního. Tento význam může být 

v zásadě trojí. Tak především porušení některých mimotrestních předpisů 

zpravidla znamená naplnění skutkové podstaty trestného činu praní peněz, 

a to buď v úmyslné či v nedbalostní formě. Mimotrestní normy mohou mít dále význam 

z hlediska zásady subsidiarity trestní represe ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zák., 

neboť v určitých případech bude nutné zvažovat, zda je na místě uplatnění trestní 

odpovědnosti, nebo zda postačí uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu 

než trestního zákoníku. Konečně mimotrestní předpisy jsou právními předpisy 

ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b) topo. 

Trestný čin praní peněz patří společně s trestnými činy podílnictví a nadržování 

do skupiny tzv. související trestné činnosti. Nejdůležitějšími charakteristickými 

vlastnostmi trestného činu praní peněz jsou z obecného pohledu tzv. ontologická 
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návaznost (či akcesorická povaha) a tzv. posteriorita (následnost), jež vyplývají 

z poměru tohoto trestného činu k trestnému činu hlavnímu. Závažnost trestného činu 

praní peněz se tedy do značné míry odvíjí od závažnosti hlavního trestného činu. 

Platí tedy, že trestný čin praní peněz nemůže být v zásadě závažnější než hlavní trestný 

čin. Následnost (posteriorita) je pak jedním z důvodů, který znemožňuje souběh 

trestného činu praní peněz s hlavním trestným činem, a to jak jednočinný, tak vícečinný. 

Je vyloučeno, aby pachatel praní peněz byl zároveň pachatelem, spolupachatelem 

či účastníkem hlavního trestného činu, který trestnému činu praní peněz logicky 

předchází. Není také možné, aby se pachatel trestného činu praní peněz jedním skutkem 

dopustil zároveň trestného činu podílnictví nebo trestného činu nadržování. 

Důležitým aspektem trestného činu praní peněz je tzv. hlavní trestný čin, 

na jehož prokazování klade česká doktrína v určitých případech přehnané požadavky, 

což v praxi může způsobovat obtíže. Je totiž zřejmé, že v určitých případech bude 

možné dokázat, že věc pochází z trestného činu, avšak již nebude možné přesně říci 

z jakého (např. zda z krádeže, nebo zpronevěry). 

Jádrem problematiky trestného činu praní peněz je analýza nejdůležitějších 

prvků trestného činu praní peněz, která navazuje na výklad o pojmu trestného činu 

podle současného trestního kodexu, jehož koncepce se oproti předešlému trestnímu 

kodexu změnila, dále na výklad o názvu trestného činu, jenž je v české úpravě 

ve srovnání se zahraničím netypický, a na výklad o charakteristických rysech trestného 

činu praní peněz. 

Složitou otázkou, na kterou není jednotný názor ani v zahraničních doktrínách, 

které se této otázce dlouhodobě věnují, jsou právní objekty zasažené trestným činem. 

Podle mého názoru je ústřední chráněnou hodnotou řádný výkon spravedlnosti, 

z čehož vychází i problém zařazení trestného činu praní peněz v rámci zvláštní části 

trestního zákoníku. Ten je chybně zařazen mezi trestné činy proti majetku, ačkoli zájem 

na ochraně cizího majetku je v případě praní peněz až sekundárním (vedlejším) právním 
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objektem. Někteří autoři v souladu s tím, že zasaženou hodnotou a primárním právním 

objektem jsou i hospodářské zájmy, se přimlouvají za zařazení mezi trestné činy 

hospodářské. Já se domnívám, vzhledem k nejdůležitější hodnotě chráněné trestným 

činem praní peněz, že by měl být zařazen za trestný čin nadržování a že by měla být 

vytvořena zvláštní kategorie trestných činů proti výkonu spravedlnosti, neboť pojem 

veřejný pořádek vyjadřuje hodnotu mírně odlišnou. 

Velmi zajímavá problematika, která byla řešena i v judikatuře, se týká předmětu 

jednání trestného činu praní peněz. Případ „Toyen“ nastolil v teorii i praxi otázku, 

zda předmětem praní (legalizace) může být věc vlastní, tj. věc, k níž v souladu s právem 

nabyl dotyčný vlastnické právo. Jakkoli se tato otázka může zdát absurdní, Nejvyšší 

soud ve jmenovém případě vyslovil názor, že pro naplnění skutkové podstaty trestného 

činu praní peněz není právně relevantní, zda se ve vztahu k pachateli jedná o věc cizí 

či nikoli. Další relevantní argumentaci bohužel v rozhodnutí Nejvyššího soudu 

nenalezneme. Po důkladném rozboru této otázky jsem dospěl k závěru, že trestného činu 

praní peněz ve vztahu k vlastní věci se v zásadě nelze dopustit. Teoreticky to sice 

možné je, avšak k trestnímu postihu by zde mělo docházet pouze ve výjimečných 

případech, např. tehdy, když dojde k zasažení zájmů ještě jiných osob. 

Z hlediska objektivní stránky trpí česká právní úprava především přílišnou 

obecností, neboť neuvádí ani příkladmo určitá konkrétní zastírací jednání. Popis jednání 

jako nejcharakterističtějšího znaku skutkové podstaty trestného činu je i přes to velmi 

složitý, což ztěžuje interpretaci a následnou aplikaci právní normy. Kritizuji zejména 

široké pojetí výkladu tzv. „jiného usilování“ o podstatné ztížení nebo znemožnění 

zjištění původu věci. Někteří autoři tento pojem vykládají tak, že jde o (blíže 

nespecifikovaná) přípravná jednání k praní peněz, což je zcela neadekvátní vzhledem 

k tomu, že příprava není u trestného činu praní peněz obecně trestná (vyjma spolčení). 

K přehlednosti a logické struktuře sktukové podstaty nepřispívá ani skutečnost, že jedna 

z forem účastenství (pomoc ve formě „umožnění“) je povýšena na pachatelství. 
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Rovněž kriminalizace spolčení, které je materiálně přípravou k trestnému činu, 

již v základní skutkové podstatě podle § 216 odst. 1 tr. zák. si zaslouží kritiku, neboť jde 

o neúměrné rozšiřování trestní represe. De lege ferenda navrhuji, aby došlo k zásadnímu 

zjednodušení vymezení jednání ve skutkové podstatě trestného činu praní peněz, 

zejména tím, že budou alespoň vypuštěny formy, které jsou materiálně účastenstvím 

a přípravou. Dále navrhuji uvedení demonstrativního výčtu jednání, které mohou 

zastírat původ věci, např. nahrazování, měnění nebo převádění věci. Zastírání původu 

věci by pak bylo možné nahradit formulací, podle níž uvedená demonstrativní jednání 

„brání identifikaci kriminálního původu věci“. Mohlo by tak dojít i k vypuštění jednání, 

které má spočívat v tzv. „jiném usilování“, neboť takové jednání by se dalo jistě 

podřadit pod jednání, které brání identifikaci kriminálního původu věci. 

Rovněž subjektivní stránka u úmyslné formy trestného činu praní peněz a její 

vyjádření v trestním zákoníku vzbuzuje pochybnosti. Je sice zřejmé, že k trestní 

odpovědnosti podle § 216 tr. zák. postačuje zavinění ve formě nepřímého 

(eventuálního) úmyslu, avšak skutková podstata také (podle mého názoru nadbytečně) 

definuje účel zastíracího jednání, čímž z cíle (záměru) činí obligatorní znak subjektivní 

stránky trestného činu praní peněz. Formulace navíc vzbuzuje pochybnosti v tom, 

zda pod praní peněz lze podřadit jednání, které je činěno s cílem pouze ztížit (avšak 

nikoli podstatně) zjištění kriminálního původu věci. 

Z hlediska subjektivní stránky je zásadní otázkou de lege ferenda ještě 

kriminalizace tzv. nepravého praní peněz, neboli jednání naplňující znaky trestného činu 

praní peněz v nedbalostní formě (§ 217 tr. zák.). Přes názory některých autorů a absenci 

trestnosti nepravého praní peněz v některých státech bych úplnou dekriminalizaci v této 

otázce považoval za chybu, neboť by bez trestu zůstaly případy, které jistě potrestání 

zaslouží (zejména některé případy vědomé nedbalosti). Trestní zákoník navíc tradičně 

postihuje nedbalostní podílnictví, které je bezpochyby méně závažné, než nedbalostní 

praní peněz. 
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Nejspornější teoretickou otázkou je problematika přípustnosti trestní 

odpovědnosti za tzv. samopraní, neboli odpovědnosti pachatele hlavního trestného činu 

rovněž za trestný čin praní peněz, pokud následným jednáním dochází z jeho strany 

k zastírání kriminálního původu věci. Podle české nauky nikdy nebylo pochyb o tom, 

že pachatel trestného činu krádeže, pokud prodá další osobě kradenou věc s tvrzením, 

že jde o věc legálně nabytou, nedopustí se zároveň trestného činu podvodu. Obdobně 

neuvedení příjmu z trestné činnosti v daňovém přiznání nikdy nebylo považováno 

za zkrácení daně. Trestný čin praní peněz navíc vykazuje mnohé shodné znaky 

s trestnými činy podílnictví a nadržování, u nichž bezpochyby platí, že souběh 

s hlavním trestným činem se nepřipouští. Nikdo se nemůže podílet na vlastním trestním 

trestném činu, nikdo nemůže nadržovat sám sobě. Přesto současná trestní praxe 

umožňuje postihovat i tzv. samopraní. Nutno říci, že v současné době drtivá většina 

evropských států tento postih (souběh) připouští, ačkoli původně se v kontinentální 

Evropě, na rozdíl od anglo-amerických právních systémů, nepřipouštěl. V posledních 

letech tento trend vyvrcholil, neboť i ve státech, kde bylo samopraní principiálně 

zapovězeno, došlo k jeho připuštění. Posledním státem v rámci Evropské unie, jehož 

trestní kodex výslovně nepřipouští samostatnou trestní odpovědnost za samopraní, 

tak zůstává pravděpodobně už jen Německo, kde je trestání samopraní hodnoceno jako 

rozporné se základními právními principy. 

Podle mého názoru je především potřeba, aby zákonodárce takto spornou otázku 

upravil výslovně a nenechával řešení zcela na interpretaci orgánů veřejné moci. Správné 

řešení podle mne spočívá v tom, že se vyloučí souběžná trestní odpovědnost za trestný 

čin hlavní a trestný čin praní peněz, přičemž jednání spočívající v praní peněz bude 

náležitě zohledněno v rámci ukládání trestu jako jednání uskutečněné pachatelem 

po činu. Pro takové řešení hovoří především povaha jednání spočívající v praní peněz, 

které představuje tzv. post factum. Tento přístup se opírá o zásady ne bis in idem a nemo 

tenetur se detegere (nemo tenetur se ipsum accusare), které mají i svůj nepopiratelný 
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hmotněprávní význam. Z provedeného rozboru rovněž vyplývá, že postih samopraní 

skutečně porušuje ústavní normy, jak dovozují němečtí autoři. Intenzita porušení 

ústavnosti přitom záleží na koncepci trestání mnohosti (souběhu) trestných činů. 

Česká právní úprava obsahuje poměrně velké množství zvlášť přitěžujících 

okolností, pomocí nichž se snaží diferencovat typovou závažnost jednotlivých případů 

praní peněz. Nedostatky této úpravy však jsou absence zvlášť přitěžující okolnosti, 

která spočívá v tom, že praní peněz je vykonáváno profesionálně („po živnostensku“). 

Naopak navrhuji vypustit kritérium prospěchu jako zvlášť přitěžující okolnost, 

neboť sama o sobě neurčuje závažnost činu pro společnost. 

Velkou pozornost si zaslouží nejen oblast posuzování viny, ale i oblast trestání 

za trestný čin praní peněz, které patří do širšího kontextu problematiky odčerpávání 

výnosů z trestné činnosti. Nízká přísnost trestů, které jsou zcela shodné jako v případě 

trestného činu podílnictví, dostatečně nevystihuje typovou závažnost jednání 

spočívajícího v praní peněz. De lege ferenda by bylo správné, aby za trestný čin praní 

peněz podle § 216 tr. zák. byly stanoveny vyšší sazby trestu odnětí svobody 

než za trestný čin podílnictví podle § 214 tr. zák. V nejtěžší formě 

podle § 216 odst. 4 tr. zák. by měla být horní hranice trestní sazby nejméně deset let 

jako např. v případě trestného činu podvodu podle § 209 odst. 5 tr. zák. U trestného činu 

praní peněz by měly velkou roli hrát tresty majetkové povahy, jejichž uplatňování 

je obecně v českém právu nedostatečné. Jde zejména o peněžitý trest a trest propadnutí 

věci. V souvislosti s tresty majetkové povahy pak kritizuji zejména trest propadnutí 

majetku, který svou koncepcí neodpovídá principům demokratického právního státu, 

trestního práva hmotného a většině zahraničních právních úprav. Naopak u propadnutí 

věci navrhuji zvážit rozšíření této sankce po německém vzoru, tedy i na věci, u nichž 

břímě prokázání kriminálního původu neleží pouze na orgánech činných v trestním 

řízení. Uvedenou sankci by však bylo možné uplatnit pouze za předpokladu, že dojde 

k pravomocnému odsouzení pachatele za trestný čin. Takový přístup podle mého názoru 
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představuje ústavně konformnější řešení než jiné prostředky, které jsou navrhovány 

k odčerpávání výnosů z trestné činnosti, např. v rámci daňového řízení. 

Samostatná kapitola je pak věnována trestní odpovědnosti právnických osob. 

Text se věnuje nejprve obecným otázkám tohoto institutu, zejména zdůvodnění 

subjektivní povahy této odpovědnosti. Docházím k závěru, že trestní odpovědnost 

právnických osob má povahu subjektivní odpovědnosti, konkrétně odpovědnosti 

za opomenutí náležité péče, čímž vyvracím v nauce zakořeněnou představu, 

že subjektivní stránka trestného činu právnické osoby se zcela odvozuje od subjektivní 

stránky trestného činu osoby fyzické. Znaky trestného činu praní peněz u právnických 

osob, které sice vycházejí ze znaků trestného činu osob fyzických a částečně se od nich 

odvozují, tedy vykazují i určitá specifika. V případě uvedené subjektivní stránky 

jde o tzv. náležitou péči, kterou musí právnická osoba dodržovat. Další zajímavým 

problémem je otázka důkazního břemene při prokazování náležité péče. Někteří autoři 

zde bez dostatečného zdůvodnění zpochybňují jeho tradiční koncepci, ačkoli je zřejmé, 

že v současném trestním řízení jej ani zčásti nemůže nést obviněný. Praktickou 

pomůckou pak pro právnické osoby jsou zásady, na nichž by měl spočívat compliance 

systém právnické osoby určený k prevenci trestní odpovědnosti za praní peněz. 
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Shrnutí 

Předkládaná disertační práce je první česky psanou monografickou studií, 

jež se ve všech potřebných souvislostech zaobírá trestnými činy legalizace výnosů 

z trestné činnosti a legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, 

jak je v ustanoveních § 216 a 217 upravuje český trestní zákoník. Celá práce se však 

přidržuje terminologicky správnějšího a výstižnějšího pojmenování „trestný čin praní 

peněz“, který je běžně užíván v literatuře a v zahraničních právních úpravách. 

Autor pracuje se všemi standardními metodami, které jsou používány v současné právní 

vědě, přičemž vzhledem k charakteru tématu místy dominuje metoda komparativní. 

Práce vychází z pojednání o nejdůležitějších fenomenologických aspektech praní 

peněz. Zabývá se zejména důvody praní peněz, jejich původem, typologií pachatelů 

trestného činu praní peněz, jednotlivými fázemi a charakteristikou tohoto procesu nebo 

způsoby praní peněz. Z hlediska fenomenologického se práce zaobírá rovněž 

mezinárodním rozměrem boje proti praní peněz a vlivem mezinárodního a evropského 

práva v této oblasti. Pro pochopení problematiky praní peněz je důležité i zařazení 

tohoto fenoménu v systému trestního práva hmotného, jeho zásad a institutů. 

Podrobně je popsán historický vývoj skutkové podstaty trestného činu praní 

peněz v české právní úpravě a provedena pečlivá legislativně-technická analýza. 

V rámci přehledu české právní úpravy je i v nezbytném rozsahu rozebrána mimotrestní 

úprava zaměřená proti praní peněz, což má svůj význam i z hlediska čistě 

trestněprávního.  

Jádrem práce je analýza nejdůležitějších prvků trestného činu praní peněz, 

která navazuje na výklad o pojmu trestného činu podle současného trestního kodexu, 

jehož koncepce se oproti předešlému trestnímu kodexu změnila, na výklad o názvu 

trestného činu, jenž je v české úpravě ve srovnání se zahraničím netypický, a na výklad 

o charakteristických rysech trestného činu praní peněz. Důležitým aspektem trestného 

činu praní peněz je tzv. hlavní trestný čin, na jehož prokazování klade česká doktrína 
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v určitých případech přehnané požadavky, což v praxi může způsobovat obtíže. Složitou 

otázkou, na kterou není jednotný názor ani v zahraničních doktrínách, které se této 

otázce dlouhodobě věnují, jsou právní objekty zasažené trestným činem. Podle autora 

je ústřední chráněnou hodnotou řádný výkon spravedlnosti, z čehož vychází i problém 

zařazení trestného činu praní peněz v rámci zvláštní části trestního zákoníku. Důležitým 

je však i hospodářský zájem na ochraně (čistotě) majetkových vztahů a v určitých 

případech rovněž zájem na ochraně cizího majetku. Z hlediska objektivní stránky trpí 

česká právní úprava především přílišnou obecností a zároveň složitostí popisu jednání 

jako nejcharakterističtějšího znaku skutkové podstaty trestného činu. V subjektivní 

stránce úmyslné formy trestného činu praní peněz je nadbytečně vyjádřen cíl (účel) 

jednání, navíc nevhodnou formulací vzbuzující pochybnosti. Nejproblematičtější 

teoretickou otázkou je problematika přípustnosti trestní odpovědnosti za tzv. samopraní, 

které by podle autora nemělo být samostatně postihováno i přes to, že evropský trend 

směřuje právě k opačnému závěru. 

Velká pozornost je věnována nejen oblasti posuzování viny, ale i oblasti trestání 

za trestný čin praní peněz, které patří do širšího kontextu problematiky odčerpávání 

výnosů z trestné činnosti. Nízká přísnost trestů, která je zcela shodná jako v případě 

trestného činu podílnictví, dostatečně nevystihuje typovou závažnost jednání 

spočívajícího v praní peněz. U trestného činu praní peněz by měly velkou roli hrát tresty 

majetkové povahy, jejichž uplatňování je obecně v českém právu nedostatečné. 

Kritizován je pak trest propadnutí majetku, který svou koncepcí neodpovídá principům 

demokratického právního státu a trestního práva hmotného. Naopak u propadnutí věci 

obsahuje práce návrh na rozšíření této sankce po německém vzoru, což podle názoru 

autora představuje ústavně konformnější řešení, než jiné prostředky, které jsou 

navrhovány k odčerpávání výnosů z trestné činnosti, např. v rámci daňového řízení. 

Samostatná kapitola je věnována trestní odpovědnosti právnických osob. Text 

se věnuje nejprve obecným otázkám tohoto institutu, zejména zdůvodnění subjektivní 
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povahy této odpovědnosti. Dále jsou především rozebrány znaky trestného činu praní 

peněz u právnických osob, které sice vycházejí ze znaků trestného činu osob fyzických 

a částečně se od nich odvozují, avšak vykazují i určitá specifika, a to i v případě 

subjektivní stránky trestného činu, jež spočívá v zachování tzv. náležité péče ze strany 

právnické osoby. 
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Summary 

The submitted dissertation thesis is the first Czech-written monoghraphic study that 

examines in the whole context the crime of legalization of proceeds of criminal 

activities and legalization of proceeds of criminal activities by negligence as they 

are stipulated in the Sec. 216 and Sec. 217 of the Czech Criminal Code. Nevertheless, 

the whole thesis works with the terminologically better and more appropriate term 

“the crime of money laundering” that is commonly used in literature and in foreign legal 

orders. The author employs all standard method that are used in contemporary legal 

science, but, given the topic of the thesis, the comparative method dominates. 

The thesis is based on a research into the most important phenomenological 

aspects of money laundering. It deals mainly with the grounds for money laundering, 

its origin and a typology of perpetrators of the crime of money laundering. 

From the phenomenological point of view the work also concentrates 

on an international dimension of combating money laundering and an influence 

of international and European law in that area. For understanding the matter of money 

laundering the classification of that phenomenon into the system of substantive criminal 

law, its maxims and institutes is important as well. 

Further in the thesis, the historical development of the elements of the crime 

of money laundering in the Czech legal regulation is thoroughly described 

and a detailed legislative-technical analysis is conducted. Within the framework 

of the summary of the Czech legal regulation even a non-criminal regulation aimed 

against money laundering is examined to the necessary extent, which has its meaning 

from the pure criminal law point of view. 

The crux of the thesis is an analysis of the most significant elements of the crime 

of money laundering, which follows from an explanation of the notion “crime“ pursuant 

to the contemporary Criminal Code (the conception of which has been changed 

in comparison to the previous Criminal Code), an explanation of the name of the crime, 
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which is untypical in the Czech regulation in comparison to foreign countries, 

and an explanation of the typical features of the crime of money laundering. 

The important aspect of the crime of money laundering is a so-called “principle criminal 

offence”, proving of which is, according to the Czech doctrine, in certain cases 

subjected to the extreme requirements, which can cause many difficulties in practice. 

The complex question, for which there is no unanimous opinion even in the foreign 

doctrines that have been paid attention to that question for a long time, is the matter 

of legal objects affected by the crime. According to the author, the fundamental 

protected value is the proper course of justice that is a starting point for discussion 

on the problem of a classification of the crime of money laundering within the Special 

Part of the Criminal Code. However, the economic interest in the protection (purity) 

of property relations is also one of the significant legal object and in certain cases 

the interest in the protection of somebody else’s property as well. From the perspective 

of actus reus (physical elements of a crime), the Czech legal regulation suffers mainly 

from an enormous generality and, simultaneously, a complexity of the description 

of acting as the most characteristic element of a crime. In the mental elements 

of the intentional form of the crime of money laundering the goal (or purpose) of acting 

is redundantly expressed and moreover, due to the inappropriate formulation, arouses 

substantial doubts in terms of its interpretation. The most questionable theoretical issue 

is the matter of criminal liability for so-called self-money laundering that should not be, 

according to the author, independently punished even though the European trend 

is completely in the opposite direction. 

 Big attention is paid not only to the area of an assessment of guilt, but also 

to the area of punishment for the crime of money laundering, which belongs 

to the wider context of the problem of seizure of proceeds of criminal activities. 

Less severity of punishment, which is absolutely the same as in case of the crime 

of participation, does not express adequately the gravity of acting that represents 
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a money laundering. In case of the crime of money laundering, the sanctions 

of proprietary nature should play important role but their application is generally 

not sufficient in the Czech legal environment. Thereafter, the punishment 

of confiscation of property, which does not meet the requirements following 

from the principles of democracy, rule of law and substantive criminal law, is criticized. 

On the contrary, in case of the punishment of confiscation of a thing, the thesis includes 

a suggestion of the extension of this sanction in accordance with the regulation 

in Germany that, according to the opinion of the author, represents more 

constitutionally-conforming solution than the other means, which are proposed 

for the purpose of seizure of proceeds of criminal activities, e.g. in the course of tax 

proceedings. 

 One independent chapter is dedicated to a criminal liability of legal persons 

(juridical persons). The text deals with the general questions of that institute, 

in particular an explanation of subjective nature of that liability. Thereafter, 

the elements of the crime of money laundering committed by legal persons (juridical 

persons) are analysed. Although these elements have their roots in the elements 

of the crime committed by individuals (natural persons) and they are partially derived 

from that elements, they have their own special characteristics, even in case of mental 

elements of the crime that reside in exercising of so-called reasonable care (“criminal 

due diligence”). 
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Anotace 

Disertační práce se podrobně zaobírá trestným činem legalizace výnosů z trestné 

činnosti (trestný čin praní peněz), jak je upraven v současném českém trestním kodexu. 

Jádrem práce je analýza nejdůležitějších prvků trestného činu praní peněz, 

kterými jsou právní objekty, objektivní stránka, subjektivní stránka a subjekt trestného 

činu. V rámci této analýzy jsou rozebrány všechny důležité a doktrinálně sporné otázky 

týkající se tohoto trestného činu, například složitý problém právních objektů trestného 

činu praní peněz nebo otázka odpovědnosti za tzv. samopraní. Detailní rozbor znaků 

trestného činu praní peněz přitom vychází z pojednání o nejdůležitějších 

fenomenologických aspektech praní peněz (zejména o důvodech praní peněz, původu 

praní peněz a charakteru procesu praní peněz včetně způsobů realizace praní peněz) 

a z pojednání o historickém vývoji skutkové podstaty trestného činu praní peněz 

v tuzemském právu. Kromě rozboru problematiky viny obsahuje práce i poměrně 

podrobné pojednání o problematice trestání praní peněz. Speciální kapitola 

je pak věnována trestní odpovědnosti právnických osob, kde jsou kromě některých 

obecných otázek (např. povaha trestní odpovědnosti právnických osob) rozebrány 

i znaky trestného činu praní peněz u právnických osob. V práci jsou vzhledem 

k nedokonalé české právní úpravě obsaženy i četné návrhy de lege ferenda. 
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Abstract 

The dissertation thesis thoroughly examines the crime of legalization of proceeds 

of criminal activities (the crime of money laundering) as it is stipulated 

in the contemporary Czech Criminal Code. The crux of the thesis is an analysis 

of the most significant elements of the crime of money laundering that are legal objects 

(general values protected by criminal law), actus reus (physical elements of a crime), 

mens rea (mental elements of a crime) and offender (person who commits a crime). 

Within the framework of that analysis, all of the important and disputed questions 

relating to this crime are examined, e.g. a complex problem of legal objects of the crime 

of money laundering or a question of liability for so-called self-money laundering. 

The detailed analysis of the elements of the crime of money laundering is based 

on a research into the most important phenomenological aspects of money laundering 

(chiefly the grounds for money laundering, origin of money laundering and nature 

of the process of money laundering, including the means of realization of money 

laundering) and a research into the historical development of the elements of the crime 

of money laundering in the Czech legal order. Apart from an analysis of the matter 

of guilt, the dissertation thesis also consists of a relatively in-depth research into 

the issue of punishment for money laundering. One special chapter is dedicated 

to a criminal liability of legal persons (juridical persons) where, aside from some 

general questions (e.g. a nature of criminal liability of legal persons), the elements 

of the crime of money laundering in case of legal persons are examined as well. 

With regard to the inadequate Czech legal regulation, the thesis also includes numerous 

suggestions de lege ferenda. 
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