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Oponentský posudek  

na disertační práci 

JUDr. Vladimíra Pelce na téma  

„Trestný čin legalizace z výnosů trestné činnosti“ 

 

I. 

Doktorská disertační práce pojednává o velmi aktuálním tématu, jímž je 

legalizace z výnosů trestné činnosti – praní peněz. Výběr tématu pokládám za 

vhodný. Jedná se o živou, velmi diskutovanou (a to nejen v právních kruzích) 

problematiku, která je poměrně nová. S ohledem na legislativní změny a tvořící 

se vnitrostátní i zahraniční judikaturu způsobuje značné aplikační i interpretační 

problémy, ale zároveň odůvodňuje potřebu takové práce, která v daném období 

problematiku komplexně podchytí. Byť se jedná v posuzované práci o jeden 

trestný čin, s ohledem na nejasnost právní úpravy, rozdílné interpretační a 

aplikační mechanismy i značné odlišnosti v zahraničních úpravách, jedná se 

v souhrnu o téma velmi široké.  

 

II. 

Autor se zdárně vypořádal se zvolenou tématikou. Za cíl si stanovil 

komplexně zpracovat a zvážit veškeré aspekty praní peněz z hlediska 

vnitrostátní i zahraniční úpravy tak, aby čtenář dostal ucelený soubor poznatků 

dané problematiky. Autorovi se podařilo zadaný cíl splnit a práce je tak na velmi 

dobré odborné i literární úrovni.  

Za velmi silnou stránku práce považuji využití vnitrostátních i 

zahraničních pramenů, judikatury i další předpisů. Časté odkazy na jednotlivé 

akty aplikace práva a interpretační problémy činí práci velmi živou, aktuální a 

prakticky použitelnou. Častá srovnání vnitrostátní a zahraniční úpravy svědčí o 

velkých znalostech autora v této oblasti i o množství zahraničních pramenů, se 

kterými se musel seznámit. Vzhledem ke struktuře práce je logické, že tato 
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neobsahuje samostatnou kapitolu zabývající se komparatistikou zahraničních 

úprav, neboť porovnání vnitrostátní a zahraničních úprav je zmiňováno 

pravidelně podle potřeby v jednotlivých pasážích posuzované práce.  

Z formálního hlediska působí práce uceleně a přehledně, přičemž řazení 

do jednotlivých kapitol nepostrádá logiku. Práce o rozsahu 299 stran se skládá 

z úvodu, pěti základních kapitol a závěru. Práce je logicky strukturovaná, 

obecně srozumitelná i zajímavě napsaná. Může se stát předmětem zájmu 

odborné veřejnosti i osob, kteří se chtějí s uvedenou problematikou podrobně 

seznámit. Autor se nespokojuje s konstatováním platné právní úpravy a na 

mnoha místech se sympaticky vymezuje svými vlastními úvahami i návrhy de 

lege ferenda. Rovněž terminologické vymezení tématu, kdy autor dává přednost 

termínu „praní peněz“ před termínem „legalizace výnosů z trestné činnosti“ má 

své opodstatnění, které navíc autor v úvodu práce a následně v kapitole 4.2 

podrobně vysvětluje. Z dalších pasáží práce (např. str. 30, 32, 34, 37) pak 

vyplývá, že se nejedná toliko o terminologický problém, přesto postoj autora 

k tomuto problému pokládám za uspokojivý.  

 

III. 

V samotném úvodu zmiňuje autor problémy s aplikací a interpretací 

příslušných zákonných ustanovení a to zvláště při bližším zkoumání 

jednotlivých znaků skutkové podstaty, zvláště subjektu a subjektivní stránky. 

V této části práce autor naznačuje problematiku akcesority a ontologické 

návaznosti na hlavní trestný čin, což pak v podrobnostech rozpracovává 

v dalších kapitolách (např. 4.3).  

Ve druhé kapitole se autor věnuje důsledkům praní peněz, jejich původu a 

pachatelům této trestné činnosti. Z hlediska mezinárodního boje proti praní 

peněz pak autor zmiňuje význam jednotlivých institucí, zvláště OSN i 

jednotlivých právních aktů, například Vídeňské úmluvy. Významná část 

pojednává i o tzv. související trestné činnosti,  kde autor zmiňuje trestné činy 
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podílnictví dle § 214 tr. zákoníku a nadržování dle § 366 tr. zákoníku. Tuto 

problematiku pak dále rozpracovává zejména ve čtvrté kapitole. 

V práci nemůže chybět chronologické porovnání vnitrostátní právní 

úpravy zaměřené proti praní peněz. Této problematice se autor věnuje ve třetí 

kapitole a poukazuje i na nejdůležitější mimotrestní právní normy proti praní 

peněz.  

Jádrem celé práce je čtvrtá kapitola, ve které je obsažen rozbor současné 

právní úpravy v České republice a to v pravidelných souvislostech se 

zahraničními úpravami. Nemohu v této fázi pominout jistou lítost autora nad 

neexistencí čistě formální úpravy pojetí trestného činu (str. 90 a násl.). Byť tento 

trend z pohledu akademického chápu, z pohledu osob aplikujících právo v praxi 

naopak vítám jistý materiální korektiv, který v našem trestním právu zůstal 

vyjádřen tzv. společenskou škodlivostí na rozdíl od předchozí společenské 

nebezpečnosti. V rozhodovací činnosti soudů pokládám toto pojetí za velmi 

vhodné, neboť je možné reagovat na jednotlivé konkrétní okolnosti případu lépe 

než při čistě formálním pojetí trestného činu. Nakonec i sám autor v mnoha 

pasážích své práce používá termíny jako závažnost nebo škodlivost trestného 

činu (např. str. 178 – 179), kteréžto pojmy s materiálním korektivem 

nepochybně souvisí. Pochopitelná je i pozornost autora k tzv. posterioritě a 

ontologické návaznosti trestného činu praní peněz (str. 100 a násl.). Sympaticky 

působí i polemika s některými rozhodnutími Nejvyššího soudu ČR (např. str. 

111-112, 126-127, 149). V této části práce pak autor nachází prostor pro vlastní 

názory a úvahy (str. 149, 161). Za zajímavé z hlediska aplikační praxe pak 

považuji závěry autora o ústavněprávních aspektech samopraní, které vyjadřuje 

v kapitole 4.5.4.4. Jakkoli hodnotím kladně většinu úvah de lefe ferenda, zcela 

odmítám jeho úvahu o vzniku další hlavy zvláštní části trestního zákoníku 

v souvislosti s trestnými činy proti výkonu spravedlnosti, neboť by nešlo jen o 

přiřazení trestného činu praní peněz do této části, ale pravděpodobně o celkovou 
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změnu koncepce zvláštní části, když i některé jiné trestné činy (umístěné dosud 

v jiných hlavách zvláštní části trestního zákoníku) by sem musely být zařazeny.  

V páté části pojednává autor o problematice trestání trestného činu praní 

peněz, přičemž jeho úvahy o disproporcích některých trestních sazeb pokládám 

za správné.  

Šestá část je pak věnována trestní odpovědnosti právnických osob. 

Nedostatek judikatury v této oblasti logicky nahrazuje autor vlastními úvahami. 

V závěru pak autor shrnuje nejzásadnější poznatky z celé práce včetně 

závěrů de lege ferenda. 

 

IV. 

V závěru konstatuji, že se autor zdařile vypořádal se zvoleným tématem. 

Prokázal schopnost teoretického uvažování i schopnosti analytické. Práce 

splňuje po formální i obsahové stránce náležitosti disertační práce. Za hlavní 

klad považuji rozsáhlé a časté odkazy na zahraniční úpravy a především 

schopnost předkládat vlastní závěry, které vychází z podrobné znalosti 

problematiky. Práce je nejenom rozsáhlá, ale také obsahově logická, přičemž 

autor při analýze jednotlivých institutů je schopen dojít k zobecňujícím 

závěrům. 

 

V. 

S ohledem na shora popsané závěry práci doporučuji k obhajobě před 

příslušnou komisí pro obhajobu disertačních prací. 

 

 

V Praze dne 26. srpna 2016  

 

       JUDr. Jan Sváček   

 


