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Seznam pouţitých zkratek 

CARIN (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network ) - Mezinárodní informační síť 

pro oblast vyhledávání a zajišťování výnosŧ z trestné činnosti 

EU – Evropská unie – vznik v roce 1992 podpisem Maastrichtské smlouvy  

EUROPOL - Je to organizace Evropské unie pro prosazování práva, která se zabývá 

zpravodajstvím v oblasti trestné činnosti 

FAÚ – Finančně analytický útvar ministerstva financí 

G7 – Skupina sedmi nejvyspělejších státŧ světa (Francie, Německo, Itálie, Japonsko, 

Spojené království, Spojené státy americké a Kanada 

INTERPOL -  Je to největší policejní organizací na světě a jako mezinárodní mezivládní 

organizace zabezpečuje policejní spolupráci v kriminálně-policejní oblasti mezi smluvními 

státy organizace  

NÁRODNÍ CENTRÁLA SIRENE - (Supplementary Information Request at National 

Entry) - Národní centrála SIRENE (NC SIRENE, SIRENE Czech Republic) je součástí 

Odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia ČR spolu s Národní 

jednotkou Europolu a Národní ústřednou Interpolu 

OČTŘ -  Orgány činné v trestním řízení jsou uvedeny v trestním řádu zákona číslo 

141/1961 Sbírky a jsou to: Soud, státní zástupce a policejní orgán, pokud provádějí úkony 

trestního řízení 

PČR – Policie České republiky 

SKPV – Sluţba kriminální policie a vyšetřování 

TŘ – trestní řád – zákon číslo 141/1961 Sbírky 

TZ – trestní zákon - zákon číslo 140/1961 Sbírky 

 



ANOTACE  

Bakalářská práce se zabývá problematikou odčerpávání výnosŧ z trestné činnosti a 

jejich majetkových hodnot pachatelŧm trestných činŧ, vymezuje právní normy související 

s touto problematikou a taktéţ shrnuje formy trestné činnosti na tomto úseku. Dále jsou v 

ní popsány právní a obecné úpravy moţnosti Policie ČR -  Sluţby kriminální policie a 

vyšetřování při odhalování a dokumentování uvedené trestné činnosti. V závěru jsou 

nastíněna dílčí opatření, která by mohla vést k zefektivnění činnosti sluţby kriminální 

policie v této oblasti. 

 

Klíčová slova: Majetek, věc, Pachatel trestného činu, Výnos z trestné činnosti, Praní 

peněz, ekonomická kriminalita. 

 

 

THESIS ANNOTATION 

This bachelor study addresses a problem related to taking away profit from criminal 

acts and their property values to offence transgressors. It delimitates law related to these 

issues and also summarizes forms of criminal acts at this department. Furthermore there 

are described legal and general option emendations of The Czech Police – The Criminal 

Investigation Police services and investigation at revealing and documentation of these 

criminal acts. In conclusion, there are suggested partial proceedings which might lead to 

more effective work of The Criminal Investigation Police services at this area. 

 

Keywords : possession, thing, perpetrator for criminal act, decree in criminal aktivity, 

scouring money, economic kriminality.  
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 1. ÚVOD  
 

Jedním ze základních předpokladŧ úspěšného boje proti trestné činnosti je dosaţení 

stavu, kdy pachatelŧm bude odejmut veškerý profit, který svými kriminálními aktivitami 

nelegálně získali. Dŧsledným uplatňováním zásady, ţe zločin se nesmí vyplácet, totiţ 

dochází k zasaţení jeho samostatné podstaty. Pokud by trestná činnost měla přinášet zisk, 

který je jejím hnacím motorem, bude pro kriminální společenství stále přitaţlivá a to i přes 

riziko jejího vyzrazení a následného „ klasického “ potrestání. Je samozřejmě nezbytné, 

aby trestné činy byly spolehlivě odhaleny a jejich pachatelé řádně a zákonem předvídaným 

zpŧsobem potrestáni. Z pohledu preventivního i represivního se však k tomu musí přidat i 

další krok, kterým je efektivní zabavení dosaţeného majetkového prospěchu. 

Stejně tak je třeba brát v potaz i oprávněné zájmy obětí trestné činnosti, tedy 

poškozených subjektŧ, jejichţ majetková sféra byla narušena zpravidla hospodářskými či 

majetkovými delikty pachatelŧ. I jim by se mělo dostat toho, oč byli trestnými činy 

připraveni. Vlastnické právo fyzických i právnických osob a výkon oprávnění z něj 

plynoucí by nemělo být ohroţeno kriminálními aktivitami, a pokud k tomu jiţ došlo, je 

úkolem státu, aby zjednal v mezích zákonných moţností efektivní nápravu. 

Z nejširšího pohledu je odnětí protiprávně získaného profitu pachatelŧm trestné 

činnosti prospěšné také ekonomickému sektoru a v konečném dŧsledku i společnosti jako 

celku. Ziskovost kriminálního tak zvaného „ podnikání“ je totiţ výrazně vyšší ve srovnání 

s legálně pŧsobícími obchodními organizacemi, hovoří se aţ o 25 x vyšším zisku ve 

prospěch zločincŧ. Pachatelé přitom pochopitelně nezdaňují svoje výnosy a za své 

pomocníky neodvádějí státu příslušné dávky, tak jak to jsou povinni činit zaměstnavatelé v 

řádném hospodářském sektoru. Dŧsledkem je čím dál větší ekonomický potenciál 

především organizovaného zločinu, tím pádem i jeho progresivní rozvoj, zvyšování jeho 

negativního vlivu na okolní společnost, a to včetně postupného infiltrování jeho 

představitelŧ či sympatizantŧ do politické sféry.  Ignorovat nelze ani skutečnost, ţe 

současně tak dochází i k oslabování pozic legitimních podnikatelŧ a ke ztrátě jejich 

konkurenceschopnosti vŧči šedé ekonomice, coţ má negativní dopad na celou společnost. 

Při nereagování na tuto situaci by takovýto vývoj mohl vést aţ k úplné destabilizaci 

společenského pořádku apolitického systému, pádu legálního hospodářského systému a 
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jeho postupnému nahrazení „ paralelní“ ekonomickou strukturou, mající pŧvod v trestné 

činnosti. 

K odstranění výše popsaných rizik a k dosaţení komplexního naplnění účelu 

trestního řízení slouţí dŧsledné odčerpávání majetku osobám, které jej získali protiprávní 

cestou. 

 Od odčerpávání majetku, o kterém se taky někdy hovoří jako o konfiskaci, je 

zapotřebí odlišovat zajišťování výnosŧ z trestné činnosti, které má odlišnou povahu i účel. 

Zatímco odčerpávání majetkového prospěchu má v prvé řadě za cíl zabránění tomu, aby 

pachatelé či osoby jim blízké profitovali z protiprávní činnosti, případně aby se poškozené 

subjekty domohly svých narušených práv, zajišťující instituty jsou v právním řádu 

obsaţeny hlavně z dŧvodu, aby nedocházelo ke zmaření konečného účelu probíhajícího 

trestního řízení. Odčerpávání přitom znamená trvalé odejmutí majetku či jeho části z 

dispozice osob dopouštějících se trestných činŧ, zatímco zajišťování má pouze mezitímní 

charakter, coţ znamená, ţe trvá pouze po dobu platnosti jednotlivých zajišťujících institutŧ 

a po odpadnutí zákonem výslovně stanovených předpokladŧ dochází k navrácení do 

předchozího stavu. Zajištění přitom v řadě případŧ slouţí k zabezpečení budoucí 

očekávané konfiskace. 

V platném českém právním řádu jsou jednotlivé druhy odčerpávání majetkového 

prospěchu získaného nelegálním postupem obsaţeny jednak v trestně právních normách, 

jednak se nachází i v jiných právních předpisech, zpravidla veřejnoprávních. Tento úvod z 

naznačeného členění vychází, kdyţ hlavní pozornost je věnována trestněprávním 

opatřením, která jsou pro postup orgánŧ činných v trestním řízení stěţejní. Vedle 

konfiskace jsou přitom rozebrány i jednotlivé zajišťující instituty, jejichţ aplikace má 

napomáhat konečnému odčerpání majetku. Úvod se pak okrajově dotýká i ostatních 

zpŧsobŧ odčerpávání majetkových výnosŧ podle jiných norem, které zpravidla ani 

nesouvisejí přímo s trestnou činností, ale jsou dŧsledkem jednání rozporného se závaznými 

právními předpisy, nenaplňujícího znaky trestných činŧ.  
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2. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŦ   
 

Vymezení základních pojmŧ vychází především z trestního řízení. Česká mafie a 

represivní spolupracující aparát vyuţívá termíny namáčení, mydlení a ţdímání. Kaţdá z 

těchto tří etap vyţaduje stěhování peněz z místa na místo. Nejdříve obvykle bývá nezbytné 

zbavit se obrovského mnoţství peněz v hotovosti, na úkor bezhotovostních peněz, které se 

dají prát automatizovaně. Převádění bankovek malých hodnot na větší, s nimiţ se snáze 

manipuluje, se provádí prostřednictvím heren, cestovních šekŧ, pojištění aut či obchodu se 

staroţitnostmi.  

2.1. Namáčení 

 

Je pro propírače nejobtíţnější a nejdŧleţitější etapou v pracím cyklu. 

Nejprimitivnější (dosud pouţívanou) formou přeměny hotovosti v bankovní vklady je tak 

zvané šmoulování, kdy skupiny lidí ukládají na bankovní účty u mnoha rozdílných bank 

velký počet vkladŧ nenápadné výše. Organizovaný zločin rozšiřuje svoje sféry vlivu i 

korupcí státní správy a vrcholných představitelŧ existujících bank a finančních společností, 

někdy se mu daří skupovat akcie těchto společností a fakticky ovládnout banky trvale 

otřásly dŧvěryhodností světového bankovnictví. 

2.2. Mydlení  

 

Je prováděno rŧznými technikami obchodně neutrálních operací, které jsou tak 

početné, sloţité a nepřehledné, ţe znemoţní účetní kontrole zjistit pŧvodní zdroj (zábavné 

je, ţe renomované auditorské firmy vydávají zprávy bez výhrad. Je to obchod). Jde o 

klíčovou etapu, v níţ se špinavý kapitál očišťuje, a zároveň se dŧkladně zametají stopy.  

Fingují se prodeje v podnicích, které přijímají hotovosti (maloobchody elektronikou, 

klenotnictví), nakupují se nemovitosti a hypotéky, zakládá se a brzy ruší ţivotní a jiné 

pojištění, předčasně se splácejí dluhy, bezhotovostní přesuny z účtu na účet bývají 

přerušovány výběry v hotovosti a převody do jiných státŧ. 
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2. 3. Vyţdímání  

 

Znamená, ţe vyprané výnosy se navracejí zpět do finančního systému jako 

nezávadný, často zdanitelný podnikatelský příjem. Očištěné peníze, oddělené od svého 

pŧvodního zdroje sloţitou účetní cestou, se dále normálně investují. 

2.4. Kybernetické praní peněz 

 

 Nové skupiny podnikatelských a finančních elit, vybavené ekonomickými 

předpoklady i všemi potřebnými vědomostmi a schopnostmi pro rozvoj a přeţití, 

představují hrozbu pro současné státní systémy. Jiţ dnes začínají vytvářet bohatství zcela 

mimo naše dnešní chápání a v jejich dalším rozmachu jim vadí intervence vlád - daňové 

povinnosti a omezení nejrŧznějšího druhu. Tyto elity se stále častěji uchylují k 

profesionálním propíračŧm peněz technologicky vysoce vybaveným. Jako dříve se 

podnikatelé obraceli na své účetní a právníky pro radu, co si počít s daněmi, nyní tuto roli 

zastává nový druh fiskálního profesionála, kybernetický propírač.  

2.5. Majetek   

  Za majetek je povaţován soubor všech majetkových hodnot, mezi které se řadí 

věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty, souhrnně tedy veškerá 

aktiva konkrétního subjektu 

2.6. Věc  

Věcí se rozumí ovladatelné hmotné předměty či ovladatelné přírodní síly, které 

slouţí potřebám lidí, to znamená, ţe mají uţitnou hodnotu, rozumí se tím věci movité a 

věci nemovité 

2.7. Pachatel trestného činu  

  Je osoba, která trestný čin spáchala sama svým jednáním. 

2.8. Výnos z trestné činnosti  

  Jsou peněţní prostředky tehdy, pokud byly získány buď přímo trestným činem, 

nebo pokud jde o peníze nabyté za věci primárně získané trestným činem. 
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2.9. Praní peněz  

 Legalizace výnosŧ z trestné činnosti  

2.10. Zpŧsobená škoda 

 Rozlišujeme škodu přímou, tedy škodu, kterou pachatel přímo zpŧsobil, a škodu 

následnou, tedy škodu, která byla jednáním pachatele následně zpŧsobena. 

 2.11 Pojem ekonomická kriminalita 

 Protiprávní ekonomické jednání, kterým byl dosaţen finanční nebo jiný prospěch 

na úkor konkrétního ekonomického subjektu, které naplňuje zákonné znaky skutkových 

podstat konkrétních trestných činŧ. 

2.12. Latentní kriminalita 

Latinsky znamená skrytý, utajený, neprojevující se navenek. Jeden z 

charakteristických rysŧ ekonomické kriminality.[1] 
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3. KVALIFIKACE TRESTNÝCH ČINŦ  
 

Trestní řízení v České republice je zajišťováno právní normou a to Trestním 

zákonem číslo 140/1961 Sb. včetně všech následujících novel a doplňkŧ a Trestním řádem 

číslo 141/1961 Sb. včetně všech následujících novel a doplňkŧ. 

Trestní zákon  - § 3 TZ: trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehoţ znaky 

jsou uvedeny v trestním zákoně. Jedná se o protiprávní jednání.   

Trestní řád - § 1 TŘ : účelem trestního řádu je upravit postup OČTŘ tak, aby trestné činy 

byly náleţitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni.  

  

3. 1. Legalizace výnosŧ z trestné činnosti 

Trestní zákon § 252a 

Ustanovení tohoto paragrafu bylo do trestního zákona vloţeno v souvislosti se 

závazky vyplývající z Evropské úmluvy o praní, vyhledávání, zadrţování a konfiskaci 

výnosŧ ze zločinu, která smluvním stranám ukládá promítnout do vnitrostátního 

zákonodárství skutkovou podstatu trestného činu praní špinavých peněz, která by 

postihovala jednání, kterým se pachatel snaţí dosáhnout legalizace výnosŧ z trestné 

činnosti, tedy vzbudit zdání, ţe výtěţek z trestné činnosti je legálně nabytým příjmem.   

„Kdo zastírá pŧvod nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíţeno nebo 

znemoţněno zjištění pŧvodu věci nebo jiného majetkového prospěchu získaného trestnou 

činností, s cílem vzbudit zdání, ţe takové věc nebo prospěch byly nabyty v souladu se 

zákonem, nebo kdo jinému spáchání takového činu umoţní, bude potrestán odnětím 

svobody aţ na dvě léta nebo peněţitým trestem.“ [2] 

 Oproti dřívějšímu znění skutkové podstaty podle § 251a mŧţe jít i o zastírání jiného 

majetkového prospěchu získaného trestnou činností – dosah tohoto ustanovení je tedy širší, 

neboť pokrývá nejenom získání věci jako výtěţku z trestného činu, ale i získání jakéhokoli 

jiného majetkového prospěchu.  
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Podstatné ztíţení nebo znemoţnění zjištěného pŧvodu – trestnost se zde odvozuje 

od toho, ţe pachatel jinak usiluje o to, aby zjištění pŧvodu věci nebo jiného majetkového 

prospěchu, jeţ byly získány trestnou činností, aktivitami vykonanými pachatelem, bylo 

zcela nebo z podstatné části zmařeno.  

Pŧvod věci nebo jiného majetkového prospěchu – věc nebo jiný majetkový 

prospěch byly získány trestnou činností. Vyţaduje se, aby trestný čin byl spáchán s cílem 

vzbudit zdání, ţe taková věc nebo prospěch byly nabyty v souladu se zákonem. 

Jako pachatelství trestného činu praní špinavých peněz je postihována i forma 

účastenství k takovému trestnému činu – umoţnění spáchání takového trestného činu – jde 

o jednání osoby, která umoţňují jinému zastřít pŧvod nebo jinak usilovat o to, aby bylo 

podstatně ztíţeno nebo znemoţněno zjištění pŧvodu věci nebo jiného majetkového 

prospěchu získaného trestnou činností, a cílem vzbudit zdání, ţe taková věc nebo prospěch 

byly nabyty v souladu se zákonem. I toto jednání vyţaduje úmyslné jednání.   

Organizovaná skupina – Rozumí se tím sdruţení několika osob, v němţ je 

provedena určitá dělba úloh mezi jednotlivé členy takového sdruţení a jehoţ činnost se 

proto vyznačuje plánovitostí a koordinovaností, sdruţení nemusí mít trvalejší charakter. 

Jednání musí být úmyslné.  

Značný prospěch – vyplývá z ustanovení § 89 odst. 11 TZ, jedná se o částku ve 

výši nejméně 500.000,-Kč a ve vztahu k tomuto znaku postačí zavinění z nedbalosti.  

Zneuţití postavení v zaměstnání – zneuţití svého zařazení v zaměstnání (podle 

pracovní smlouvy, ale i v návaznosti na faktické postavení v něm – nevyţaduje se, aby šlo 

o zneuţití zaměstnání nebo povolání, ale postavení). 

Zneuţití funkce – v tomto případě se vyţaduje zneuţití z titulu konkrétního 

funkčního zařazení (bude nutno přímo vycházet z funkční, resp. pracovní náplně, a z 

obsahu pracovní smlouvy a případných vedlejších ujednání).  Nevyţaduje se, aby šlo o 

zneuţití postavení v zaměstnání nebo funkce jen ve státním orgánu, ale mŧţe se jednat o 

postavení v kterémkoli zaměstnání nebo funkci. Z povahy věci plyne, ţe ohledně této 

okolnosti podmiňující pouţití vyšší trestní sazby je nutný úmysl.  
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Trest - Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (§ 55 - 56a trestního zákona)  

Je výslovně určen k odčerpávání výnosŧ z trestné činnosti. Odčerpat lze jakoukoliv 

majetkovou hodnotu - věc, právo nebo jinou majetkovou hodnotu. Soud má povinnost 

tento trest uloţit, pokud pachatel majetkovou hodnotu drţí neoprávněně (coţ je v případě 

výnosŧ vţdy). Před právní mocí rozsudku platí zákaz zcizení, příp. i některé další dispozice 

s majetkovou hodnotou. V některých případech, kdy nelze propadnout výnos z trestné 

činnosti, je dána moţnost propadnutí náhradní hodnoty. Výnos z trestné činnosti nebo 

náhradní hodnota musí náleţet pachateli (postačí však i neoprávněná drţba či detence, 

pokud majitel majetkové hodnoty není v době rozhodnutí soudu znám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Vztahové vazby prvků legální a kriminální ekonomiky 
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4. SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ 

Současný stav a vývoj je určován především přijetím nového zákona č. 253/2008 

Sb. Jedná se o zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosŧ z trestné činnosti a 

financování terorismu. 

4.1. Zákon O některých opatřeních proti legalizaci výnosŧ z trestné 

činnosti a financování terorismu 

 

 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství  

1) navazuje na přímo pouţitelné předpisy Evropských společenství  

2) upravuje:  

a) některá opatření proti legalizaci výnosŧ z trestné činnosti a financování terorismu 

b) některá práva a povinnosti fyzických a právnických osob při uplatňování opatření proti 

legalizaci výnosŧ z trestné činnosti a financování terorismu, a to za účelem zabránění 

zneuţívání finančního systému k legalizaci výnosŧ z trestné činnosti a k financování 

terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání. Legalizací výnosŧ z 

trestné činnosti se pro účely tohoto zákona rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného 

pŧvodu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, 

ţe jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem.  

Podezřelý obchod 

 Podezřelým obchodem se pro účely tohoto zákona rozumí obchod uskutečněný za 

okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosŧ z trestné činnosti nebo 

podezření, ţe v obchodu uţité prostředky jsou určeny k financování terorismu, anebo jiná 

skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat, a to pokud například 

 

a) klient provádí výběry nebo převody na jiné účty bezprostředně po hotovostních 

vkladech 

b) během jednoho dne nebo ve dnech bezprostředně následujících uskuteční klient nápadně 

více peněţních operací, neţ je pro jeho činnost obvyklé 
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 Podezřelým je obchod vţdy, pokud: 

a) klientem nebo skutečným majitelem je osoba, vŧči níţ Česká republika uplatňuje 

mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí 

b) předmětem obchodu je nebo má být zboţí nebo sluţby, vŧči nimţ Česká republika 

uplatňuje sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí 

 Oznámení podezřelého obchodu 

Zjistí-li povinná osoba v souvislosti se svou činností podezřelý obchod, oznámí to 

Ministerstvu financí (dále jen "ministerstvo") bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 

kalendářních dnŧ ode dne zjištění podezřelého obchodu. Vyţadují-li to okolnosti případu, 

zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, oznámí povinná osoba podezřelý obchod 

neprodleně po jeho zjištění. V oznámení podezřelého obchodu uvede povinná osoba 

identifikační údaje toho, koho se oznámení týká, identifikační údaje všech dalších 

účastníkŧ obchodu, které má v době podání oznámení k dispozici, informace o podstatných 

okolnostech obchodu a jakékoli další informace, které by mohly s podezřelým obchodem 

souviset a jsou významné pro jeho posouzení z hlediska opatření proti legalizaci výnosŧ z 

trestné činnosti nebo financování terorismu. 

 Oznámení podezřelého obchodu přijímá ministerstvo prostřednictvím Finančního 

analytického útvaru, který je jeho součástí. Zpŧsobem umoţňujícím dálkový přístup 

zveřejní ministerstvo adresu pro doručování a další moţnosti spojení pro podávání 

oznámení podezřelého obchodu. 

Povinnost mlčenlivosti 

Nestanoví-li tento zákon jinak, jsou povinné osoby a jejich zaměstnanci, 

zaměstnanci ministerstva, zaměstnanci ostatních dozorčích úřadŧ a fyzické osoby, které 

jsou pro povinnou osobu, ministerstvo nebo jiný dozorčí úřad činné na základě jiné neţ 

pracovní smlouvy, povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se 

oznámení a šetření podezřelého obchodu, úkonŧ učiněných ministerstvem nebo plnění 

informační povinnosti. Převedením osob na jinou práci, skončením jejich 

pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu k povinné osobě, ministerstvu nebo 

jinému dozorčímu úřadu ani tím, ţe povinná osoba přestala vykonávat činnosti povinnost 
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mlčenlivosti nezaniká. O skutečnostech je povinen zachovávat mlčenlivost kaţdý, kdo se o 

nich dozví. 

Porušení povinnosti mlčenlivosti 

Zaměstnanec povinné osoby, zaměstnanec ministerstva nebo jiného dozorčího 

úřadu, anebo fyzická osoba, která je pro povinnou osobu, ministerstvo nebo jiný dozorčí 

úřad činná na základě jiné neţ pracovní smlouvy, se dopustí přestupku tím, ţe poruší 

povinnost mlčenlivosti. 

Nesplnění informační povinnosti 

Povinná osoba se dopustí správního deliktu tím, ţe: 

a) nesplní informační povinnost, nebo 

b) nepřijme odpovídající doplňková opatření k účinnému zvládání rizika zneuţití pro 

legalizaci výnosŧ z trestné činnosti nebo financování terorismu a zabránění přenosu těchto 

rizik na území České republiky a dalších státŧ Evropské unie nebo Evropského 

hospodářského prostoru. 

Nesplnění oznamovací povinnosti 

„Povinná osoba se dopustí správního deliktu tím, ţe neoznámí ministerstvu 

podezřelý obchod. Za správní delikt se uloţí pokuta do 5.000 000 Kč. Jestliţe jednáním 

bylo znemoţněno nebo ztíţeno zajištění nebo odčerpání výnosu z trestné činnosti nebo 

umoţněno financování terorismu, uloţí se pokuta do 50. 000 000 Kč.“ [3] 
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 5. ZPŦSOBY ZAJIŠŤOVÁNÍ VÝNOSŦ U NÁS A VE SVĚTĚ 
 

 Praní špinavých peněz je ve světě přijatý termín pro legalizaci výnosŧ z trestné 

činnosti. Nejedná se ale o zcela přesné vyjádření, jelikoţ výnosem z trestné činnosti 

nemusí být jen peníze, ale třeba i cenné papíry, směnky nebo jakýkoliv majetek získaný 

trestnou činností. Přes tuto nepřesnost je pojem praní špinavých peněz ve světě běţně 

pouţívaný, moţná proto, ţe vznikl pojmenováním jednoho ze zpŧsobŧ, jak nelegálně 

získaný výnos legalizovat. Tento výraz má údajně pŧvod v USA, kde v třicátých letech 

byly peníze získané ze zločinu přidávané k trţbám z veřejných prádelen vlastněných 

zločineckými strukturami, a měl být tak vyvolán dojem, ţe se jedná o prostředky nabyté 

legálním podnikáním. 

Pŧvodně ve světě byl boj proti praní peněz soustředěn na výnosy z prodeje drog, ale 

postupem času se rozšířil na takřka všechny výnosy z trestné činnosti. Při hledání zpŧsobŧ, 

jak čelit tomuto druhu kriminality, se vycházelo z podstaty procesu praní peněz. Zamezit 

moţnosti zjistit pŧvod výnosŧ mají transakce rŧzného druhu, jako např. kombinace 

hotovostních a bezhotovostních operací, investování, nákupu a následného prodeje 

cenných věcí včetně nemovitostí a cenných papírŧ apod. Byly vytipovány subjekty, jejichţ 

prostřednictvím by tyto transakce mohly být uskutečňovány. Jedná se například o banky, 

investiční společnosti, obchodníky s cennými papíry, kasina, realitní kanceláře.  

Zákony v řadě zemí byla těmto subjektŧm uloţena povinnost hlásit transakce 

vyvolávající podezření z praní špinavých peněz. K tomuto účelu byly v jednotlivých 

zemích zřízeny zvláštní útvary, které hlášení přijímají a prošetřují. Obecně jsou nazývány 

finančními zpravodajskými jednotkami a jejich pravomoci se liší především od jejich 

začlenění ve státní správě.  

V současné době existují dva základní typy jednotek – administrativní (začleněný 

mimo resort vnitra) a policejní (ve strukturách policejních sloţek). Od toho se ve značné 

míře odvíjí pravomoc získávat citlivá data. Obecně lze konstatovat, ţe administrativní 

jednotky mohou mít bezproblémový přístup k bankovním údajŧm, informacím z oblasti 

cenných papírŧ a někdy i k daňovým údajŧm. Jednotky zařazené do policejní struktury ve 

většině případŧ potřebují k přístupu k účtŧm, údajŧm o cenných papírech a daním souhlas 
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státního zástupce nebo soudce. Na rozdíl od administrativní jednotky mají k dispozici 

prostředky k tzv. operativnímu šetření. Jednotka administrativního typu (ve většině případŧ 

je samostatná nebo včleněna pod ministerstva financí) má zase přesně stanoveno, v jakých 

případech získané informace mŧţe předat dále policejním orgánŧm.  

Existuje ještě tzv. justiční typ jednotky, který do určité míry kombinuje moţnosti 

obou výše uvedených, ale vyskytuje se jen ojediněle.  

 Administrativní jednotky jsou např. v Belgii, Francii, Holandsku, Polsku, Itálii, 

Španělsku, USA, Kanadě, Rusku, policejní na Slovensku, v Německu, Švédsku, Velké 

Británii, Rakousku, Finsku, justiční v Dánsku. [4] 

5.1 Mezinárodní právní pomoc 

 

 Se stále vzrŧstajícími technickými a dopravními moţnostmi přesunu osob i kapitálu 

po celém světě vzrŧstají i moţnosti pachatelŧ trestné činnosti, zejména organizovaného 

zločinu, ukrývat výnosy z trestné činnosti, legalizovat je a opět je "investovat", ať uţ do 

legálního podnikání, coţ je však porušením zásad rovných podmínek na trhu podnikání, 

anebo do jiné trestné činnosti, včetně financování terorismu. Zejména v Evropské unii, kde 

byly realizovány svobody pohybu osob, majetku, kapitálu a sluţeb, je obzvláště naléhavé 

zlepšit úroveň spolupráce mezi policejními a justičními orgány především v oblasti 

zajišťování a propadnutí výnosŧ z trestné činnosti. Pokud je cílem orgánŧ činných v 

trestním řízení potlačení trestné činnosti a pokud moţno účinné předcházení jejího páchání, 

pak by mělo být samozřejmé, ţe jedním z hlavních cílŧ činnosti těchto orgánŧ by mělo být 

nejen zjištění pachatelŧ trestné činnosti, ale i vypátrání, zajištění a propadnutí výnosŧ z 

trestné činnosti.  

 Vzhledem k tomu, ţe v praxi narŧstá počet trestních věcí, které mají nadnárodní 

charakter a orgány činné v trestním řízení se tak neobejdou bez spolupráce orgánŧ činných 

v trestním řízení jiných státŧ, je potřeba dobré mezinárodní justiční a policejní spolupráce 

při zajišťování a následném propadnutí výnosŧ z trestné činnosti stále naléhavější. 
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Cílem policejní spolupráce v trestním řízení je získání a ověření informací. Cílem justiční 

právní pomoci ve věcech trestních je získání dŧkazu pouţitelného v řízení před trestním 

soudem. 

5.1.1.  Interpol 

 

Mezinárodní organizace kriminální policie - INTERPOL je největší policejní 

organizací na světě a jako mezinárodní mezivládní organizace zabezpečuje policejní 

spolupráci v kriminálně-policejní oblasti mezi smluvními státy organizace. V současné 

době sdruţuje Interpol 184 členských státŧ. 

 5.1.2 Europol  

 

   Je to organizace Evropské unie pro prosazování práva, která se zabývá 

zpravodajstvím v oblasti trestné činnosti. Cílem Europolu je zlepšit účinnost a spolupráci 

příslušných orgánŧ členských státŧ Unie při předcházení závaţným formám mezinárodní 

trestné činnosti (mandát) a boje proti nim tam, kde jsou konkrétní známky, ţe jde o 

organizovanou kriminální strukturu a nejméně dva členské státy jsou takovou trestnou 

činností dotčeny.  

Mezi úkoly se řadí 

Nejdŧleţitějším úkolem Europolu je podpora probíhajících vyšetřování 

organizované kriminality v jednotlivých členských státech realizovaná následujícími 

nástroji, jako jsou například:   

1. neprodlená výměna operativních dat v rámci mandátu Europolu 

2. analýza informací postoupených jednotlivými členskými státy v rámci informačních 

systémŧ Europolu  

3. zprostředkování technické pomoci (neobvyklé nebo nově zaváděné vyšetřovací a 

dokumentační techniky, seznamy expertŧ a soudních znalcŧ apod.) 
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5.1.3 Národní centrála SIRENE  

 

 Národní centrála SIRENE (NC SIRENE, SIRENE Czech Republic) je součástí 

Odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia ČR spolu s Národní 

jednotkou Europolu a Národní ústřednou Interpolu. Stejně jako v ostatních členských 

státech schengenského prostoru je národním ústředním bodem pro výkonnou 

schengenskou spolupráci a především pro pátrání cestou Schengenského informačního 

systému (SIS). Je partnerským pracovištěm pro ostatní Sirene v členských státech EU (a 

navíc v Norsku, Islandu a do budoucna i ve Švýcarsku). Plní úkoly ústředního místa České 

republiky pro příhraniční sledování, pronásledování a Evropský zatýkací rozkaz. 

 NC Sirene, zajišťuje nepřetrţitou sluţbu a je tak neustále k dispozici pro potřeby 

především orgánŧ činných v trestním řízení. NC Sirene však není dostupná přímo pro 

občany - jakékoliv poţadavky je třeba vţdy realizovat cestou místně příslušného útvaru 

Policie ČR nebo jiných státních orgánŧ (např. vyhlášení pátrání po odcizeném vozidle 

nebo pohřešovaném rodinném příslušníkovi). 

Zajišťuje provoz SIS (Schengenský informační systém) 

5.2 Zpŧsoby zajišťování výnosu v ČR  

 

 Zajištění výnosŧ z trestné činnosti a majetku pachatelŧ trestných činŧ v ČR 

představuje takové opatření, které zamezí pachatelŧm zcizení takového majetku, popř. 

výnosŧ z trestné činnosti z dosahu orgánŧ činných v trestním řízení. 

Celý proces zajišťování výnosŧ z trestné činnosti a odčerpávání majetku 

pachatelŧm trestných činŧ lze metodicky v ČR rozdělit do šesti fází. 

1. Fáze č. 1 – Stanovení právní kvalifikace spáchaného trestného činu, moţností a 

zákonných podmínek zajišťování majetku 

2. Fáze č. 2 – Odhalení a zadokumentování výnosŧ z trestné činnosti a majetkových 

poměrŧ pachatelŧ trestných činŧ 

3. Fáze č. 3 – Příprava a vydání rozhodnutí o zajištění výnosŧ z trestné činnosti nebo 

majetkových hodnot obviněného 
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4. Fáze č. 4 – Výkon rozhodnutí o zajištění výnosŧ a odčerpání majetkových hodnot 

obviněného 

5. Fáze č. 5 – Stíţnost proti usnesení o zajištění majetku a další řízení o ní 

6. Fáze č. 6 – Správa zajištěného majetku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 : Porovnání celkového objemu zajištěného majetku z trestné činnosti útvary 

SKPV v letech 2007 – 2008 [5] 

 

Provedení finančního šetření 

 Fáze 1, 2, 3 a 5 jsou čistě administrativní, to znamená, ţe za pomoci příslušných 

ustanovení trestního řádu zpracovatel finančního šetření získá maximum informací k 

majetku podezřelého, resp. obviněného.  

Seznam institucí (nejčastěji doţadované) například: 

1. banky 

2. spořitelny 

  Fáze 4 a 6 jsou fáze převáţně výkonné, to znamená, ţe při nich dochází mj. k 

fyzickému zajištění majetku pachatele (v příp. movitého majetku) popř. téţ k 

administrativnímu zajištění nemovitého majetku, popř. jiných majetkových hodnot nebo 
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náhradní hodnoty (zajištění je realizováno doručením rozhodnutí instituci, která vede 

příslušné rejstříky tam, kde je vznik práva spojený se zápisem do nich. (katastr 

nemovitostí) Ve fázi 6 dochází ke správě zajištěného majetku prostřednictvím ÚZSVM – 

úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.  

Šetření podezřelých obchodŧ 

Šetření podezřelých obchodŧ v ČR provádí FAÚ (finančně analytický útvar) 

Ministerstva financí ČR. Jedná se o zpravodajskou jednotku pro oblast boje proti praní 

peněz a financování terorismu. Je orgánem státní správy odpovědným za koordinaci 

uplatňování mezinárodních sankcí. 

Finančnímu analytickému útvaru jsou zákonem dány tyto základní úkoly: 

Přijímat od finančních institucí a šetřit hlášení o podezřelých obchodech, 

kontrolovat, zda finanční instituce plní povinnosti dané jim zákonem, zajišťovat spolupráci 

se zahraničními subjekty v dané oblasti, právní agenda spojená s problematikou praní 

peněz. 

 

Okruh tzv. finančních institucí majících povinnost hlásit FAÚ obchody podezřelé z 

praní peněz je poměrně široký. Patří sem například banky, investiční fondy, obchodníci s 

cennými papíry, realitní kanceláře, pojišťovny, herny, kasina, druţstevní záloţny, 

leasingové společnosti. 

Základním úkolem FAÚ je obdrţená hlášení prošetřit a v případě podezření ze 

spáchání trestného činu podat trestní oznámení. V r. 1996 byla mezi MV a MF podepsána 

smlouva, která stanovila principy spolupráce FAÚ a Sluţby policie pro odhalování korupce 

a závaţné hospodářské trestné činnosti, které jsou trestní oznámení postupována.   

K šetření oznámení je FAÚ vybaven řadou pravomocí: Od finančních institucí 

mŧţe poţadovat veškeré informace ke klientŧm i prováděným obchodŧm, má neomezený 

přístup k datŧm Střediska cenných papírŧ a finančních úřadŧ. Mŧţe si vyţádat informace i 

od ostatních orgánŧ státní správy pokud jim to zvláštní zákon nezakazuje. FAÚ má 

například rovněţ pravomoc pozastavit provedení obchodu aţ o 72 hodin, pakliţe hrozí 

nebezpečí, ţe bezodkladným splněním příkazu klienta by bylo ztíţeno nebo znemoţněno 

zajištění výnosu. Tuto lhŧtu FAÚ dává zákon k prošetření transakce a v odŧvodněném 
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případě podání trestního oznámení. V případě, ţe je trestní oznámení podáno, nesmí 

finanční instituce transakci provést další tři dny, coţ je doba, kterou mají orgány činné v 

trestním řízení k přijetí potřebných krokŧ. 

FAÚ a finanční instituce jsou vázány mlčenlivostí o všech krocích, které v 

souvislosti s oznamováním a šetřením podezřelého obchodu provedou, a to i vŧči subjektu, 

kterého se obchod týká. Případy prolomení mlčenlivosti jsou v zákoně jmenovitě uvedeny. 

[6] 

5.2.2 Zpŧsoby zajišťování výnosŧ ve světě 

     

  V některých státech existují seznamy predikativních trestných činŧ, kde je moţné 

trestněprávně postihovat legalizování výnosŧ z trestné činnosti např. SRN.  

 Problematika praní špinavých peněz má často mezinárodní charakter. Funguje zde 

rychlá spolupráce s jednotlivými dotčenými státy. Výměna informací funguje 

prostřednictvím Interpolu, Europolu existuje zde přímá spolupráce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.3 : Ggarf šetření podezřelých obchodů FAÚ [6] 

 

 Na ekonomickém summitu státŧ skupiny G7 v Paříţi 1989 došlo ke vzniku 

organizace FATF ( Financial Action Task Force ) Tato organizace má za cíl zkoumat 
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prostředky boje proti praní špinavých peněz a má přispívat k vytvoření předpokladŧ pro 

zabránění zneuţití finančních institucí k praní špinavých peněz. Bylo vydáno 40 

doporučení FATF jedná se o postup v boji proti praní špinavých peněz.  

CARIN je mezinárodní informační síť pro oblast vyhledávání a zajišťování výnosŧ z 

trestné činnosti: Zvýšení efektivity v boji proti výnosŧm z trestné činnosti, Posílení 

mezinárodní spolupráce a výměny informací v oblasti odhalování a zajišťování výnosŧ z 

trestné činnosti  

Příklady policejní spolupráce: 

- Dotazy na ČR – zejména vlastnictví nemovitosti, podíl v obchodních společnostech  

- Dotazy z ČR – existence bankovního účtu (Francie), podílu ve společnosti (Německo), 

ověření existence osoby (Slovensko) 
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6. NÁVRH MOŢNÝCH ZLEPŠENÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ 

MAJETKOVÝCH HODNOT 

     
 Oproti jiným státŧm Evropské unie v České republice vznikají problémy při 

zjišťování účtu obviněných. V ČR se jedná o bankovní tajemství.  Bankovní tajemství 

podle zákona číslo 6/1993 Sb. O České národní bance spočívá v zákazu určeném bance 

sdělovat třetím osobám jakékoli informace či údaje týkající se všech bankovních obchodŧ. 

Zjišťování účtu obviněných je zakotveno v paragrafu 8 odst. 2 TŘ. 

6. 1. Zjišťování účtŧ obviněných 

 

§ 8 trestního řádu odstavec 1) 

 „Státní orgány, právnické osoby a fyzické osoby jsou povinny bez zbytečného 

odkladu, a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty vyhovovat doţádáním orgánu 

činných v trestním řízení při plnění jejich úkolŧ.“ [2] 

Státními orgány je zde myšleno to, ţe se jedná o orgány státní moci, které 

vykonávají moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Mezi státní orgány spadá i Nejvyšší 

kontrolní úřad a Česká národní banka a dále mezi ně patří i Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových.  Právnickými osobami jsou jednak soukromoprávní korporace a 

nadace a podle občanského zákoníku jsou právnickými osobami sdruţení fyzických nebo 

právnických osob, účelová sdruţení majetku, jednotky územní samosprávy, dále obchodní 

společnosti a druţstva, obce a kraje. Fyzickými osobami jsou občané. Toto ustanovení je 

Policií ČR velmi vyuţíváno, ale je nedostačující. Znamená to, ţe se sice Policie ČR mŧţe 

na uvedené instituce sama obrátit a poţadovat zde rŧzné úkony, ale např. při zajišťování 

výpisŧ z účtŧ podezřelých osob musí vyuţít ustanovení § 8 odstavec 2 trestního řádu a o 

výpis z účtŧ zaţádat přes státního zástupce, který musí opětovně ţádost zpracovat. Jedná se 

tedy o věc velmi zdlouhavou, která je např. u našich východních sousedŧ ve Slovenské 

republice řešena tak, ţe Policie ČR je oprávněna u taxativně uvedených trestných činŧ 

sama ţádat o poskytnutí materiálŧ týkajících se bankovního tajemství. Já bych se tedy chtěl 
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zaměřit na to, aby bylo moţné ustanovení, které je moţné vyuţít podle § 8 odstavec 2 

trestního řádu, vyuţívat jiţ podle ustanovení § 8 odstavec 1 trestního řádu a zbytečně 

nezatěţovat státní zastupitelství nadměrnou administrativou a na druhé straně urychlit práci 

Policie ČR při rozkrývání zločinu. 

Zvýšení pravomocí Policie ČR při zajišťování majetkových hodnot, zajišťování účtŧ: 

K odstranění tohoto negativního vlivu vidím v tom, ţe je třeba provést legislativní 

úpravu rozšíření pravomocí Policie ČR a to návrhem úpravy zákona jak trestního zákona, 

tak zákona o bankách, který by se týkal okamţitého jednání za účelem zjištění 

majetkových poměrŧ podezřelých z trestné činnosti tak, aby se s tímto majetkem a daty 

mohlo neprodleně pracovat, případně provést příslušnými orgány (soudy) okamţité 

opatření – například zajištění tohoto majetku pro další potřeby trestního a soudního řízení.  

 § 8 trestního řádu odstavec 2) 

  „Jestliţe je toho v trestním řízení třeba k řádnému objasnění okolností 

nasvědčujících tomu, ţe byl spáchán trestný čin, nebo v řízení před soudem téţ k 

posouzení poměrŧ obviněného anebo pro výkon rozhodnutí, mŧţe státní zástupce a po 

podání obţaloby nebo návrhu na potrestání předseda senátu poţadovat údaje, které jsou 

předmětem bankovního tajemství a údaje z evidence cenných papírŧ. Údaje získané podle 

tohoto ustanovení nelze vyuţít pro jiný účel neţ pro trestní řízení, v jehoţ rámci byly 

vyţádány.“ [2]  

Je tím tedy myšleno to, ţe podle tohoto ustanovení mŧţe státní zástupce a po 

podání obţaloby předseda senátu v trestním řízení poţadovat údaje, které jsou předmětem 

bankovního tajemství a z evidence cenných papírŧ v řízení o jakémkoli trestném činu dále 

individuální údaje získané podle zvláštního zákona pro statistické účely v řízení o trestném 

činu neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 178 trestního zákona dále údaje 

získané v daňovém řízení v řízení o trestných činech neodvedení daně, pojistného na 

sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

podle § 147 trestního zákona, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 

148 trestního zákona a nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení podle § 148b 

trestního zákona.  

 



 Miroslav Kopecký: Odčerpávání výnosŧ z trestné činnosti 
   

 

2009  22 

Spolupráce mezi státními orgány, rozkrývání bankovních účtŧ:  

Jedná se o dlouhodobou záleţitost řádově týdnŧ aţ měsícŧ, tato doba nehrává 

pachatelŧm závaţné hospodářské trestné činnosti tím, ţe v některých závaţných případech 

mŧţe docházet k únikŧm informací podléhajícím zvláštním zákonŧm ( mlčenlivosti ) a to 

z toho dŧvodu, ţe pachatel mŧţe tyto informace získat tím, ţe si je zaplatí (korupce). 

Dalším problémem této doby je také nebezpečí, které se týká k tzv. „ uklizení “ svého 

majetku a to například převodem do bank jiných státŧ, či převedením na jinou osobu.   

Řešením tohoto obsáhlého problému vidím v tom, ţe by mezi orgány činnými v trestním 

řízení, státními orgány, právnickými a fyzickými osobami bylo elektronické propojení. Na 

toto je potřeba propojit elektronické databáze shora jmenovaných organizací, tyto databáze 

ujednotit s moţností získávání těchto informací okamţitě přímo tzv. on-line. Jelikoţ by se 

jednalo o data chráněná zvláštním předpisem, například bankovním tajemstvím nebo 

ochranou osobních dat, tyto elektronické dotazy a výstupu z nich by byli chráněny 

elektronickými podpisy.  

Efektivní vyuţívání sítě CARIN: 

Zvýšení efektivity v boji proti výnosŧm z trestné činnosti vidím v tom, ţe je potřeba 

posílit mezinárodní spolupráci a výměnu informací v oblasti odhalování a zajišťování 

výnosŧ z trestné činnosti, tak jak jsem se jiţ zmínil a to například rychlému a spolehlivému 

poskytování informací. 

Co je předmětem bankovního tajemství je uvedeno  v paragrafu 38 zákona o bankách.  

„ Na všechny bankovní obchody, peněţní sluţby bank, včetně stavŧ na účtech a depozit, 

se vztahuje bankovní tajemství. Zprávu o všech záleţitostech, které jsou předmětem 

bankovního tajemství, je banka povinna podat osobám pověřeným výkonem bankovního 

dohledu. Za porušení bankovního tajemství se nepovaţuje výměna informací mezi Českou 

národní bankou a orgány bankovního dohledu a obdobných institucí jiných státŧ, jestliţe 

předmětem výměny jsou informace o subjektech, které pŧsobí nebo hodlají pŧsobit na 

území příslušného státu. Porušením povinnosti dodrţet bankovní tajemství rovněţ není 

sdělení údajŧ o klientovi a jeho obchodech při podání trestního oznámení nebo při plnění 

oznamovací povinnosti podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosŧ z 

trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních 
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sankcí.  Zprávu o záleţitostech, týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního 

tajemství, podá banka bez souhlasu klienta jen na písemné vyţádání: 

a) soudu pro účely občanského soudního řízení  

b) orgánu činného v trestním řízení za podmínek, které stanoví zvláštní zákon [2] 

c) finančních orgánŧ ve věci daňového řízení, jehoţ je klient účastníkem, 

d) finančnímu arbitrovi rozhodujícímu podle zvláštního právního předpisu ve sporu 

navrhovatele proti instituci 

e) Ministerstva financí za podmínek, které stanoví zákon o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosŧ z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákon o provádění 

mezinárodních sankcí 

f) orgánŧ sociálního zabezpečení ve věci řízení o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které klient dluţí, včetně dluhu na přiráţce k 

pojistnému, penále a pokutách, orgánŧ nemocenského pojištění ve věci řízení o přeplatku 

na dávkách nemocenského pojištění, regresních náhradách a dluhu na pokutách, orgánŧ 

sociálního zabezpečení nebo obecních úřadŧ obcí s rozšířenou pŧsobností nebo pověřených 

obecních úřadŧ ve věci řízení o přeplatku na dávkách sociálního zabezpečení a dluhu na 

pokutách nebo orgánŧ státní sociální podpory ve věci řízení o přeplatku na dávkách státní 

sociální podpory, který je klient povinen vrátit; to platí i pro vymáhání tohoto pojistného, 

příspěvku a přeplatku 

g) zdravotních pojišťoven ve věci řízení a o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, které 

klient dluţí; to platí i pro vymáhání tohoto pojistného 

h) soudního exekutora pověřeného provedením exekuce podle zvláštního zákona 

i) úřadu práce ve věci řízení o vrácení finančních prostředkŧ poskytnutých klientovi ze 

státního rozpočtu; to platí i pro vymáhání těchto prostředkŧ 

j) finančnímu arbitrovi rozhodujícímu podle zvláštního právního předpisu ve sporu 

navrhovatele proti instituci 

 l) Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské sluţby nebo Ministerstva vnitra při 

provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona. 
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Písemné vyţádání musí obsahovat údaje, podle nichţ mŧţe banka příslušnou záleţitost 

identifikovat.“ [7] 

 

„Banka je povinna sdělit i bez souhlasu klienta na písemné vyţádání orgánŧ 

sociálního zabezpečení nebo okresních úřadŧ ve věci řízení o vrácení dávky poukázané na 

účet po úmrtí příjemce dávky včetně jejího vymáhání identifikační údaje o svém klientovi, 

který je majitelem účtu, a osobách oprávněných nakládat s peněţními prostředky na tomto 

účtu a údaje o záleţitostech týkajících se tohoto účtu. Banka je rovněţ povinna po úmrtí 

klienta sdělit tyto údaje na písemné vyţádání úřadu práce. Za podání zprávy náleţí bance 

úhrada věcných nákladŧ. Banka je povinna i bez souhlasu klienta sdělit osobě oprávněné 

za účelem výkonu rozhodnutí nebo daňové exekuce bankovní spojení svého klienta, tedy 

číslo účtu a identifikační kód banky nebo pobočky zahraniční banky a identifikační údaje o 

svém klientovi, který je majitelem účtu. Stejná povinnost banky platí i ve vztahu k osobě, 

která prokáţe, ţe v dŧsledku vlastní chybné dispozice bance nebo pobočce zahraniční 

banky utrpěla škodu a ţe se bez tohoto údaje nemŧţe domoci svého práva na vydání 

bezdŧvodného obohacení ve smyslu občanského zákoníku. Za podání informace náleţí 

bance úhrada věcných nákladŧ. Jestliţe se klient dostane do prodlení s peněţitým plněním 

bance na dobu delší neţ 60 dnŧ nebo poruší své povinnosti vŧči bance sjednané ve 

smlouvě nebo stanovené zákonem, omezuje se povinnost banky zachovávat bankovní 

tajemství tak, ţe banka mŧţe informovat jiné banky nebo třetí osoby nebo veřejnost o 

porušení smlouvy klientem, přičemţ smí uvést jen název klienta a označení porušené 

povinnosti. Uplatnění tohoto práva banky mŧţe klient předejít tím, ţe do 30 dnŧ od 

porušení svých povinností vŧči bance s bankou uzavře dohodu o nápravě. Banka není 

povinna na dohodu přistoupit. Pokud v této lhŧtě dohodu neuzavře nebo uzavřenou dohodu 

následně nedodrţí, mŧţe banka bez dalšího vyuţít svého práva. Klient mŧţe moţnosti 

tohoto odstavce vyuţít ze zákona jenom jednou v kalendářním roce.  Zprávu o 

záleţitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, podá banka 

v souvislosti se svým podnikáním na území jiného státu i bez souhlasu klienta, pokud je to 

nutné ke splnění povinnosti uloţené právním řádem státu, na jehoţ území podniká. 

Ustanovení zvláštního zákona tím nejsou dotčena.“ [7] 
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6. 2. Přiznání majetku 

 

 Dále oproti jiným státŧm Evropské unie v České republice vznikají problémy při 

přiznání majetku. Pŧvodní znění zákona o správě daní a poplatkŧ předpokládalo, ţe 

právnické i fyzické osoby budou muset pravidelně (v tříletých intervalech) podávat 

přiznání k majetku. Toto přiznání nemělo slouţit ke zdanění majetku, ale k tomu, ţe v 

případě přírŧstku majetku, u něhoţ by nebylo prokázáno, ţe byl pořízen ze zdaněných 

prostředkŧ, bude tento přírŧstek zdaněn jako příjem, neboť by se mělo za to, ţe přírŧstek 

majetku byl pořízen z příjmŧ zatajených před zdaněním. 

 Navrţená právní úprava v ČR zakládala zákonnou moţnost dodatečného vyměření 

daně z příjmŧ fyzických osob, a to na základě majetkových přírŧstkŧ, u nichţ poplatník 

neprokázal pořízení ze zdaněných příjmŧ, případně zdanění částek představujících rozdíl 

mezi celkovou přiznanou hodnotou majetku a mezi hodnotou majetku, u kterého nebyl 

zpŧsob nabytí prokázán. Proto je součástí návrhu i novela zákona o daních z příjmŧ. Jedná 

se tak o jedno z opatření k omezení daňových únikŧ. 

 Navrhovaná právní úprava se týká především poplatníkŧ - fyzických osob jako 

osob povinných s místní příslušností podle místa bydliště, a majetku, který by podléhal 

přihlašovací povinnosti. Ten je vymezen negativně, tzn., ţe se týká veškerého majetku, 

kromě majetku od přihlašovací povinnosti osvobozeného. Na základě těchto informací by 

měl správce daně z příjmu impuls ke kontrolní činnosti, pokud by majetek neodpovídal 

přiznaným příjmŧm, nebo by mohl z případných přírŧstkŧ, kdy nebyl prokázán zpŧsob 

jejich nabytí, doměřit daň z příjmŧ. Podle zákona o správě daní a poplatkŧ by se tak 

postupovalo ve všech případech, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Tento zákon 

umoţňuje vyzvat povinnou osobu k podání daňového přiznání nebo k odstranění 

pochybnosti o správnosti, prŧkaznosti nebo úplnosti daňového přiznání nebo dokladŧ 

takovouto osobou předloţených. Správce daně mŧţe provést místní šetření a daňovou 

kontrolu, eventuelně při dodrţení stanovených podmínek mŧţe vyměřit daň podle 

pomŧcek, které si opatří i bez součinnosti s povinnou osobou. Současně návrh spadá do 

oblasti lhŧty pro podání majetkových přiznání. Poprvé bude přiznání podáno podle stavu 

majetku k 31. 12. 2008 do 30. 6. 2009, nebo za rok, kdy osoba poprvé splní podmínky 

povinné osoby; poté vţdy po třech letech. 
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Součástí úpravy je také oceňování majetku. Nemovitosti by se měly oceňovat pořizovací 

cenou nebo podle oceňovacího zákona v případech, kdy není známa pořizovací cena. 

Nemovitosti zahrnuté v obchodním rejstříku se ocení vstupní cenou. Pro majetek v 

zahraničí by měla povinná osoba uvádět vstupní cenu nebo cenu pořizovací. Při ocenění 

movitého majetku se navrhuje rovněţ ocenění podle oceňovacího předpisu. Výtvarná díla, 

sbírky a sbírkové předměty se ocení cenou uvedenou v pojistné smlouvě, nejsou-li 

pojištěny, ocení se podle oceňovacího předpisu. Podíly na obchodních společnostech a 

účast v druţstvu se také ocení podle oceňovacího předpisu. Dŧkazní břemeno bude 

spočívat na povinné osobě. 

V neposlední řadě návrh upravuje také doměření daně. Případné doměření 

nezdaněných příjmŧ je součástí daně z příjmŧ fyzických osob a rozpočtově se řídí touto 

daní. 

Přiznání majetku 

Tento problém je jiţ řešen navrhovanou novelou zákona o daních z příjmu. Poslanci 

nesouhlasili se zněním novely zákona o daních z příjmu, nicméně já se osobně s touto 

novelou zákona ztotoţňuji a vidím to jako moţné a efektivní řešení shora nastíněných 

problémŧ.   

Zpětná vazba nabytí majetku  

 Na druhou stranu se osoby, kterých se týkalo trestní řízení a u soudu se trestná činnost 

neprokázala s tím, ţe byli osoby osvobozeni s právním nabytím právní moci potýkají 

s problémem se zpětným nabytím svého zajištěného majetku. Tento problém bych řešil 

legislativní úpravou týkající se rozšíření pravomocí soudcŧ v tom smyslu, ţe by přímo při 

osvobozujícím rozsudku bylo také rozhodnutí o okamţitém navrácení zajištěného majetku 

státními organizacemi oprávněným osobám. 
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7. ZÁVĚR  
 

 Cílem mé bakalářské práce bylo poukázat na problematiku odčerpávání výnosŧ z 

trestné činnosti a jejich majetkových hodnot pachatelŧm trestných činŧ, které jsou jedním 

ze zdrojŧ mezinárodního terorismu. Přesto ţe je boj proti tomuto globálnímu problému 

veden prakticky ve všech státech světa, ţádná z těchto zemích se s ním dosud nedokázala 

zcela vypořádat. Národní organizace, stejně tak jako ostatní národy čelí v tomto boji proti 

stejným problémŧm. V posledních letech tento problém je rozšířen o úzké propojení, 

vyuţívání výnosŧ z trestné činnosti k financování mezinárodního terorismu. Legislativa 

odčerpávání výnosŧ z trestné činnosti a jejich majetkových hodnot pachatelŧm trestných 

činŧ na úrovni jednotlivých zemí Evropské Unie a i ostatních zemí představuje trvalý 

proces, který je zaměřen hlavně na zabránění zneuţívání finančních zdrojŧ k zabezpečení 

nelegálních aktivit financovaných nezákonně nabytými prostředky.  Jedním z hlavních 

motivŧ pachatele u většiny trestných činŧ je získání majetkového prospěchu a výhody. 

Problematika odčerpávání výnosŧ je dŧleţitou součástí trestního řízení a je významným 

prvkem při vyšetřování závaţné trestné činnosti. Společně se státním zástupcem a následně 

soudem je prosazování zajišťovacích institutŧ silným nástrojem při potírání zločinu. 

Dŧsledným odčerpáním výnosŧ z trestné činnosti mŧţe dojít ke sníţení celkového počtu 

trestných činŧ. V případě dŧsledného provádění finančního šetření se mŧţe podařit nejen 

vyhledat a zajistit výnosy z trestné činnosti, ale mohou být získány další dŧkazy pro trestní 

řízení, zjištěni spolupachatelé a organizátor trestné činnosti a zjištěny osoby, které se 

podílejí na následné legalizaci výnosŧ z trestné činnosti a jejich postupy při legalizaci. 

Výnosy z trestné činnosti a následná legalizace těchto výnosŧ nevzniká pouze u 

nejzávaţnějších trestných činŧ hospodářského charakteru. Z tohoto dŧvodu je dŧleţité 

výnosy vyhledat, zadokumentovat a zajistit u kaţdého trestného činu, ze kterého mohl mít 

pachatel majetkový prospěch, a poškozenému vznikla škoda, aby následně mohl soud 

rozhodnout o jejich odčerpání. V těchto případech je velice dŧleţité provést finanční 

šetření, které umoţní zjistit veškeré operace, které pachatel provádí s výnosem z trestné 

činnosti. Dalším úkolem je zjištění majetkového profilu pachatele, aby bylo moţné zajistit 

a odčerpat náhradní hodnotu nebo zajistit nárok poškozeného k náhradě škody vzniklé 

trestným činem. 
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     Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na urychlení a zjednodušení celkového 

trestního řízení, které efektivně povede k tomu, ţe hodnota zajištěného majetku bude 

nadále stoupat, trestné činy budou rychleji prošetřeny a ukončeny a pachatelé rychleji 

potrestáni, coţ následně povede k tomu, ţe bude celkově klesat počet spáchání trestných 

činŧ samými pachateli. Zvýší se tím i příjmy celé ČR, kdy z nelegálních příjmŧ se stanou 

legální příjmy, které budou náleţitě zdaněny. 
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