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uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

 

ad 6) Textová část DP obvykle zahrnuje: 
· Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 
zadáním DP; 
· Vlastní rozpracování DP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 
vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 
· Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků DP z hlediska stanoveného zadání. 
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jako přílohy (viz ad 8). 
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přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost. U 
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ABSTRAKT

     Práce popisuje vývoj legalizace výnos  z trestné !innosti v "eské republice a právní

normy  upravující  tuto  oblast.  Dále  charakterizuje  samotnou  legalizaci,  její  motiva!ní

aspekty  a  metody  prost#ednictvím  dvou  základních  model ,  analyzuje  kritické  fáze

legalizace  a následn$ definuje obecn$ ú!inné principy a metody, jejichž implementace do

organiza!ního  #ádu  pr myslového  podniku  a  d sledné  dodržování  v  rámci

vnitropodnikových proces  vede k prevenci, identifikaci a odstran$ní tohoto nežádoucího

jevu. 

Klí!ová slova : praní pen$z, legalizace výnos  z trestné !innosti, kritické fáze legalizace,

prevence legalizace, zamezení legalizace

ABSTRAKT

     This  dissertation  discribes  the  proces  of  the  legalization  of  criminal  activity  profit  

in  The  Czech  Republic,  including  the  laws.  It  characterizes   the  legalization  itself,  

the motivation and methods by two models. It analyses the critical part of the legalization

and finally defines principles and methods, which can be implement into the company

organizational structure. If the company would isnsist on these principles, it will bring  

the elimination of such phenomen.

Key words:  money laundering,  legalization  of  criminal  aktivity  profit,  critical  part  of

legalization, prevention of the legalization, prevent from legalization 



     Tímto bych cht l pod kovat vedoucí diplomové práce paní doc. Ing. Ivet  Voz!ákové,
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Ú V O D 

 

Hospodá ská trestná !innost neboli hospodá ská kriminalita se primárn" jako pojem  

objevuje v ozna!ení hlavy druhé zvláštní !ásti zákona !. 140/1961 Sb. „Trestní zákon“, 

nazvané TRESTNÉ #INY HOSPODÁ$SKÉ. Tato terminologie se pak pravideln" objevuje 

v r%zných  ádech a služebních p edpisech tehdejšího Sboru národní bezpe!nosti a sou!asné 

Policie #eské republiky.  

Jak v dobách minulých, tak i v sou!asnosti jsou v rámci Policie #R z izována r%zná 

pracovišt" specializující se na odhalování hospodá ské kriminality - hospodá ské trestné 

!innosti, kdy od roku 1991 jsou za ú!elem potírání této rozvíjející se oblasti kriminality 

zakládány specializované útvary s celorepublikovou p%sobností. 

Problém hospodá ské trestné !innosti se stal fenoménem, jenž není problémem pouze 

pro #eskou republiku, ale svými rozm"ry rovn"ž zna!n" p esahuje rámec dalších stát% 

Evropy. Stává se tak otázkou k  ešení pro celý sv"t. 

Za základní p í!inu lze považovat to, že s rozvojem globalizace ekonomiky a 

pr%myslu dochází soub"žn" k velkému nár%stu a globalizaci organizovaného zlo!inu, který se 

neskute!n" pružn" adaptuje na zm"ny, jež probíhají ve všech oblastech sv"tové ekonomiky. 

Z tohoto d%vodu se musí do  ešení takovéhoto problému zapojit nezbytn" v maximální možné 

mí e všechny státy Evropy a sv"ta.  

Výnosy organizovaného zlo!inu, a& již jsou zp"tn" reinvestovány do paralelní 

ekonomiky (!erné !i šedé) nebo do legální ekonomiky, p edstavují faktickou ztrátu hrubého 

domácího produktu (HDP), tedy faktickou ztrátu finan!ních prost edk%, se kterými daný stát  

nem%že disponovat, ale ani ovliv'ovat jejich p ípadné investování v žádoucích oblastech 

státního rozpo!tu na výdajové stran" (nap . oblast sociálního, zdravotního a d%chodového 

zabezpe!ení, školství a v"da apod.). 

Analýzou "paralelní ekonomiky" sv"ta bylo zjišt"no, že podíl této ekonomiky na 

ekonomice jednotlivých stát% neustále markantn" nar%stá a pror%stání organizovaného zlo!inu 

do r%zných struktur stát% nabývá ne!ekan" velkých rozm"r%. Tyto jevy jsou pak zlo!ineckými 

organizacemi následn" využívány jak v nelegálním, tak i legálním podnikání. Tento jev je 

charakterizován jako míra závislosti státu na paralelní ekonomice. 
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Škody vzniklé státním aparát%m p%sobením paralelní ekonomiky není jednoduché 

objektivizovat. Vždy se bude jednat p edevším o statistický odhad na základ" dostupných dat 

vztahující se k hrubému domácímu produktu a data vztahující se ke škodám zp%sobených 

r%znorodou trestnou !inností. 

#áste!nou odpov"( na tuto otázku nám m%že dát nap íklad !lánek, jehož autorem je Prof. 

Ing. Václav Klaus, CSc., který byl uve ejn"n dne 17.10.1998 v Lidových novinách (Rubrika - 

Diskuse, str. 11). #lánek obsahov" vychází z materiálu, který byl vytvo en v zá í 1998 v 

National Center for Policy Analysis, v americkém Dallasu. 

Pro zachování autenti!nosti textu, je uveden doslovný p epis  !ásti !lánku –  

"…Nelegální ekonomika v západní Evrop"  

     Podle propo!t% tohoto ústavu (data za rok 1994) v západní Evrop" "vede" (nejv"tší 

nelegální ekonomika) Itálie s 25,8 % (podíl šedé ekonomiky na HDP); Špan"lsko má  22,3 % 

a Belgie 21,4 %.  

Naopak nejlepší zem" (tedy s nejmenší nelegální ekonomikou) jsou Velká Británie s 

podílem 12,4 %; Rakousko 6,8 % a Švýcarsko 6,6 %. To jsou pro západní Evropu !ísla s 

výjimkou Rakouska a Švýcarska p ekvapiv" vysoká.  

Paraleln" publikovaná studie auditorské firmy Deloitte & Touche udává za Velkou 

Británii hodnotu 12 % (což je velmi blízké dallaské studii) a navíc se v této studii  íká, že 

díky tomu Velká Británie ztrácí 1/3 výnosu dan" z p íjm%! P ekvapiv" vysokou hodnotu 

nelegální ekonomiky má i jinak "spo ádané" N"mecko 13,1 %. V lo'ském pr%zkumu 

ve ejného mín"ní (srpen 1997) odpov"d"lo 46 % N"mc%, že souhlasí s v"tou: "kdo nepodvádí 

da'ové ú ady, má být politován." Nic z toho ne íkám souhlasn", a už v%bec ne obdivn". 

P ipomínám to pouze proto, že je u nás tento problém démonizován, resp. že to vypadá tak, 

jako by to bylo jen naším, specificky !eským problémem.  

Situace ve státech východní Evropy. 

Nemén" zajímavá jsou data za východní Evropu !i postkomunistický sv"t. I ta nás 

vyvád"jí z  ady omyl%. Podle dallaského institutu jsou nejhorší: Gruzie 62,6 % (podíl šedé 

ekonomiky); Ukrajina 48,9 % a Rusko 41,6 %. Tato !ísla jsou skute!n" hrozivá (i když asi 

docela snadno vysv"tlitelná). Pro po ádek uvedu i zemi, která je nám !asto dávána za p íklad - 

v Ma(arsku dosahuje nelegální ekonomika 29 %! Na druhé stran" pomyslného žeb í!ku jsou 
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Polsko 12,6 %; Estonsko 11,8 % a úpln" nejlepší je #eská republika 11,3 %…" (konec cit.). 

[12] 

Jako další p íklad odpov"di na danou otázku m%že sloužit i !lánek autorky Jitky 

Hriv'ákové uve ejn"ný v rubrice – Peníze, Zlínský a moravský den, dne 26.01.2001, pod 

názvem „Práce na!erno se nezam"stnaným nemusí vyplatit“ a podtitulem „#erné mzdy 

p ipravují stát o miliardy korun“.    

V záv"ru !lánku jsou definovány prvky šedé a !erné ekonomiky :  

- nezdan"ná !ást mzdy "na ruku", 

- na!erno pronajímané byty !i nebytové prostory,  

- nep iznané zisky z podnikání,  

- úniky na sociálním a zdravotním pojišt"ní,  

- nezaplacené clo,  

- nelegální finan!ní operace a p evody pen"z,  

- prodej kradeného a pašovaného zboží,  

- prostituce,  

- prodej drog“… (konec cit.) . [13] 

Pro ú!ely diplomové práci bude vynechána legalizace výnos% z trestné !innosti 

z prodeje drog, z provozování prostituce, z prodeje kradeného a pašovaného zboží a dalších 

výnos% šedé a !erné ekonomiky a naopak bude v"nována pozornost výnos%m z hospodá ské 

trestné !innosti, které poškozují státní aparát nejvíce. V rámci práce bude nastín"n vývoj 

„praní špinavých pen"z“ v #eské republice od roku 1989 do sou!asnosti, konstatovány 

základní právní normy, které upravují n"která opat ení proti legalizaci výnos% z trestné 

!innosti, vysv"tlena charakteristika, motiva!ní aspekty a metody této trestné !innosti a 

následn" navrženy a charakterizovány obecn" ú!inné principy a metody ur!ené zejména pro 

vrcholový management pr%myslových podnik%, aby tak mohl být vzniklý problém adekvátn" 

 ešen, p ípadn" aby došlo k omezení !i p ímo zamezení vzniku takového problému, a to od 

po!áte!ních fází až do fáze p edání orgán%m !inným v trestním  ízení. 
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Dále bude objasn"na strukturální a funk!ní implementace ur!ených princip% a metod a 

jejich ú!inky budou osv"tleny na praktickém p ípad".  

K tomuto ú!elu byla vytvo ena fiktivní firma zabývající se výrobou a prodejem 

hutního materiálu s pracovním názvem Babun Steel Corporation a.s. se sídlem v #eské 

republice, která bude ve dvou základních formách zneužita k legalizaci výnos% z trestné 

!innosti.  
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1. Vývoj legalizace výnos  z trestné !innosti a boje proti ní v "R 

 

Mapování a statistická objektivizace vývoje legalizace výnos% z trestné !innosti v #R, 

resp. kdekoli ve sv"t", je již ze své podstaty velice problematická a to z d%vodu latentnosti 

celého procesu. V zásad" se jedná o  nezmapovatelný fenomén, který lze pouze odvozovat od 

nar%stajícího po!tu zejména hospodá ských trestných !in% a s ním spojeného objemu  

finan!ních prost edk%, který je nutno legalizovat a v návaznosti rovn"ž od nár%stu opat ení, 

která byla pro ú!ely jejich potírání p ijímána. 

Lze  íci že „praní pen"z“ p ed rokem 1989 v podob" v jaké je vnímáno v sou!asné 

dob" a dob" n"kolika málo let minulých neexistovalo. Naráželo na základní problém absence 

relevantního soukromého majetku, centráln"  ízeného hospodá ství, státem vlastn"ných 

použitelných institucí, podnik% a bankovního sektoru.  

Léta 1989 až 1991 p edstavovala pro #eskou republiku jakési vývojov" p echodové 

stádium, kdy právní nedostate!nost !i nevybavenost vedla k rozvoji nových metod a páchání 

hospodá ské trestné !innosti, která za!ala být postupn" nazývána kriminalitou „bílých 

líme!k%“.  

Spole!n" s rozvojem hospodá ské trestné !innosti po roce 1991 a následným nár%stem 

vstupu zahrani!ních krimináln" orientovaných organizací do !eského tržního prostoru 

docházelo zákonit" k hromad"ní finan!ních prost edk%, které byly získány nelegální trestnou 

!inností a jež bylo nutno uvést do b"žného legálního ob"hu.  

S ohledem na tento fakt p istoupila #eská republika ke z izování specializovaných 

pracoviš& zam" ených na potírání tohoto druhu trestné !innosti, jakož i k postupnému 

dopl'ování právních norem, které práv" boj s takovouto trestnou !inností a s ní související 

legalizací výnos% z trestné !innosti umož'ovaly.  

Za zásadní mezník v boji proti legalizaci výnos% lze považovat rok 1996, kdy byl k 1. 

!ervenci v rámci ministerstva financí z ízen Finan!ní analytický útvar (dále jen FAÚ), jehož 

primárním úkolem byl p edevším p íjem a analýza hlášení od finan!ních institucí o 

podez elých obchodech. Do této doby byl boj proti praní pen"z zajiš&ován pouze složkami 

P#R bez speciálních pravomocí v%!i finan!ním institucím. Mezi finan!ní instituce, jenž mají 

povinnost hlásit FAÚ obchody podez elé z praní pen"z, pat í nap . banky, investi!ní fondy, 
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obchodníci s cennými papíry, realitní kancelá e, pojiš&ovny, herny, kasina, záložny, 

leasingové spole!nosti apod.  

Nár%st únik% finan!ních prost edk% ze spektra legální ekonomiky vedl v roce 2000 

k zásadnímu posílení pravomoci FAÚ novelizací p íslušného zákona, jímž byl nov" definován 

obchod, který jsou dot!ené finan!ní instituce povinny hlásit, byla zvýšena oprávn"ní FAÚ 

k seznamování se s da'ovými informacemi a zásadním zp%sobem byly zvýšeny sankce za 

nehlášený p evoz pen"žních prost edk% p es hranice.  

 Úzkou spoluprací mezi FAÚ a policejními orgány s celorepublikovou p%sobností byly 

a v sou!asné dob" stále jsou vytvá eny nové postupy a metody vedoucí k odhalování 

legalizace výnos% z trestné !innosti, díky !emuž se boj s organizovaným zlo!inem, který 

spole!n" s globalizací v #eské republice pr%b"žn" nar%stá, stává ú!inn"jší a efektivn"jší.  

 

2. Právní p#edpisy upravující legalizaci výnos  z trestní !innosti v "R 

 

Základním právním institutem v #eské republice, kterým je charakterizována 

legalizace výnos% z trestné !innosti, je zákon !íslo 253/2008 Sb. O n"kterých opat eních proti 

legalizaci výnos% z trestné !innosti s ú!inností od 1.zá í 2008, kdy tento nahradil d ív"jší 

zákon !íslo 61/1996 Sb., který z d%vod% 11-ti novelizací ztrácel p ehlednost. Zákon !íslo 

253/2008 Sb. byl vytvo en z d%vod% zvýšení kontroly nad n"kterými aktivitami fyzických a 

právnických osob, které usilují o legalizaci výnos% z trestné !innosti. Oba zákony byly 

vytvo eny na základ" mezinárodní úmluvy !len% Rady Evropy- p ístup k úmluv" o praní, 

vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnos% ze zlo!inu, p ijaté v roce 1995 ve Štrasburgu. 

[3] 

Na tento zákon !íslo 253/2008 Sb. dále navazují další zákony a normy, které mimo 

jiné upravují rovn"ž opat ení proti praní špinavých pen"z. Jedná se o tyto právní normy : 

 

- Zákon !íslo 306/2009 Sb. kterým se m"ní zákon !. 40/2009 Sb. Trestní zákoník a 

n"které další zákony- ze dne 7. srpna 2009, uve ejn"n ve Sbírce zákon% !. 91/2009 na 

stran" 4375. [1] 
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- Zákon !íslo 141/1961 Sb. Zákon o trestním  ízení soudním ( Trestní  ád ) - ze dne 29. 

listopadu 1961, uve ejn"n ve Sbírce zákon% !. 66/1961 na stran" 0513. [2] 

- Zákon !íslo 253/2008 Sb. O n"kterých opat ení proti legalizaci výnos% z trestné 

!innosti a financování terorismu- ze dne 5.6.2008, uve ejn"no ve Sbírce zákon% !. 

80/2008 na stran" 3686. 

- Zákon !. 279/2003 Sb. O výkonu zajišt"ní majetku a v"cí v trestním  ízení a o zm"n" 

n"kterých zákon% ze dne 7.8.2003, uve ejn"no ve Sbírce zákon% !. 93/2003 na stran" 

4544. [4] 

- Zákon !íslo 120/2001 Sb. O soudních exekutorech a exeku!ní !innosti ( exeku!ní  ád ) 

a o zm"n" dalších zákon% ze dne 28.2.2001, uve ejn"no ve Sbírce zákon% !. 48/2001 

na stran" 3029. [5] 

- Zákon !íslo 99/1963 Sb. Ob!anský soudní  ád ze dne 4.12.1963, uve ejn"n ve Sbírce 

zákon% !. 56/1963 na stran" 0383. [6] 

- Zákon !íslo 21/1992 Sb. Zákon o bankách ze dne 20.12.1991, uve ejn"n ve Sbírce 

zákon% !. 5/1992 na stran" 0098. [7] 

- Zákon !íslo 513/1991 Obchodní zákon ze dne 5.11.1991, uve ejn"n ve Sbírce zákon% 

!. 98/1991 na stran" 2474. [8] 

- Zákon !íslo 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání ( Živnostenský zákon) ze dne 

2.10.1991, uve ejn"n ve Sbírce zákon% !. 87/1991 na stran" 2122. [9] 

- Zákon !íslo 344/1992 Sb. O katastru nemovitostí #eské republiky ( katastrální zákon)- 

ze dne 7.5.1992, uve ejn"no ve Sbírce zákon% !. 72/1992 na stran" 1981. [10] 

- Zákon !íslo 182/2006 Sb. O úpadku a zp%sobech jeho  ešení( Insolven!ní zákon)- ze 

dne 30.3.2006, uve ejn"n ve Sbírce zákon% !. 62/2006 na stran" 2130. [11] 

 

!
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3. Charakteristika a specifikace základních prvk  a faktor  trestné !innosti ve spojení s 

legalizací výnos  z trestné !innosti 

Aby bylo možno objektivn" popsat postupy, kterými je ve svém d%sledku dosahováno 

legalizace výnos% z trestné !innosti, je t eba si v po!áte!ní fázi oz ejmit n"která fakta, jako 

nap íklad co je hospodá ský trestný !in, jak je charakterizován výnos a jakým zp%sobem 

vzniká, kdy se z b"žného legálního výnosu stává výnos nelegální a co vlastn" v praxi 

znamená „praní špinavých pen"z“. 

 Dle obecné definice lze  íci, že hospodá ské  trestné  !iny jsou takové !iny, které 

porušují nebo ohrožují vztahy mezi subjekty hospodá ské !innosti v rámci daného 

hospodá ského systému a p ed kterými chrání trestní právo významné zájmy státu a 

spole!nosti na regulovaném fungování tohoto systému. [16] 

Samotná hospodá ská kriminalita je pak trestná !innost páchaná v souvislosti 

s výrobní, obchodní a další hospodá skou !inností podnikatelských subjekt% v!etn" státu, p i 

správ" majetku a rozhodování ve v"cech ve ejného zájmu. [21] 

P i situaci, za níž vzniká takovýto trestný !in, jsou pachatel a poškozený v právním 

vztahu, jenž je konkrétn" upraven v p íslušném zákonném ustanovení práva, a& již se jedná o 

právo obchodní, živnostenské, ob!anské, pracovní !i jiné. Jednání pachatele zpravidla 

sm" uje k získání majetkového ale i jiného neoprávn"ného prosp"chu, jenž je v rozporu 

s p íslušným právním p edpisem. 

Kriminalita ekonomického nebo jak bylo  e!eno hospodá ského charakteru je páchána 

v r%zných spektrech ekonomiky spole!nosti, a& již se jedná o legální ekonomiku, stínovou 

ekonomiku !i ekonomiku kriminální. 

 Základním znakem legální ekonomiky je skute!nost, že veškerá jednání podílejících 

se subjekt% probíhají  v  zákonném rámci jako standardní ekonomické jevy, kde „ekonomické 

jednání je jednání, které je realizováno v ekonomickém prost edí s využitím ekonomických 

nástroj% a jeho realizátory jsou lidé znalí tohoto prost edí a znalí zp%sob% využívání t"chto 

nástroj%“. [20]  

Oproti tomu je zjevné, že ve stávajícím ekonomickém prost edí existují rovn"ž 

subjekty, jejichž ekonomická jednání jsou nestandardní, legální ekonomiku poškozují !i 

napadají nebo probíhají p ímo v ekonomice kriminální. I tato jednání však probíhají 
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v ekonomicko - hospodá ském prost edí a jejich ú!astníci používají standardní ekonomické 

nástroje. Je faktem, že orientace t"chto pachatel% ve využívání, resp. zneužívání t"chto 

nástroj% neustále roste a sou!asn" jsou pro takovouto !innost  využíváni odborníci, a& již se 

tak d"je  s jejich v"domím, !i bez n"j.  

A!koliv je kriminalita hospodá ského charakteru velice r%znorodá a absorbuje 

rozmanité trestné !iny, má vždy n"které shodné znaky. Jsou jimi zejména nezákonná tvorba a 

získávání výnosu a latentnost a s ní související konspirativní jednání pachatel% 

Sou!asn" lze  íci, že r%znorodost panuje rovn"ž mezi pachateli, a to nejen v oblasti  

osobnostních a charakterových vlastností, ale i v oblasti motiv% jednání, by& se na první 

pohled zdá, že  veškerá kriminalita ekonomického charakteru je páchána z jediného motivu a 

tím je zisk. P es toto zdání tomu tak není a motiv%, pro které je kriminalita ekonomického 

charakteru páchána, je mnohem více. Jako p íklad z praxe mohou být uvedeny úsp"ch, získání 

prestižního postavení ve spole!nosti, pomsta, likvidace konkurence atd. P i zjiš&ování 

motivace pachatel% je t eba vycházet z klasifikace jednotlivých druh% kriminality, p edm"tu 

zájmu pachatel% apod. Je však z ejmé, že majoritním motivem z%stává ve v"tšin" p ípad% 

hospodá ské kriminality již uvedený nezákonný výnos, který je ve v"tšin" p ípad% použit 

pachateli v kone!né fázi pro vlastní pot ebu.  

!

3.1 Výnos z trestné !innosti, jeho znaky a legalizace, terminologie hospodá#ské trestné 

!innosti 

 

Výnos z trestné !innosti vzniká pácháním kriminality ekonomického charakteru, 

kterou lze charakterizovat jako protiprávní jednání, kterým byl dosažen finan!ní nebo jiný 

ekonomický prosp"ch a jenž napl'uje znaky skutkových podstat n"kterého ze zákonem 

vyjmenovaných trestných !in%. [22]  

V kontextu legalizace výnos% z trestné !innosti je kriminalita ekonomického 

charakteru, kterou byly vytvo eny p edm"tné výnosy, rovn"ž nazývána kriminalitou 

zdrojovou. 

 P i vymezení kriminality ekonomického charakteru je nutné brát v úvahu 

terminologické základy ekonomie a p%sobení ekonomických zákon%. Delikventní jednání 
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subjekt  kriminální ekonomiky, jakož i subjekt , které napadají legální ekonomiku, !i ji svým 

jednáním p"ímo !i nep"ímo poškozují, nelze analyzovat ani pochopit bez základních znalostí 

princip  ekonomického systému.  

Znakem a pr vodním prvkem v#tšiny p"ípad  kriminality ekonomického charakteru je 

nestandardnost v ekonomických jevech. Nestandardní ekonomický jev se projevuje jako 

protiprávní ekonomické jednání, kterým byl dosažen finan!ní nebo jiný prosp#ch, pro ú!ely 

této práce se jedná o výnos ve smyslu zák. !. 61/1996 Sb. „o n#kterých opat"eních proti 

legalizaci výnos  z trestné !innosti“ (dále jen zákon proti legalizaci), na úkor konkrétního 

ekonomického subjektu, kterým m že být prakticky kdokoli, tedy stát, obchodní spole!nost, 

fond, fyzická osoba apod., a uvedené jednání napl$uje zákonné znaky skutkových podstat 

konkrétních trestných !in , které jsou uvedeny v zákon# !. 306/2009 Sb. trestní zákoník. [17] 

 

Hospodá"ská !i finan!ní kriminalita rozlišuje dva typy trestné !innosti ekonomického 

charakteru:  

 

• trestné !iny ekonomiku poškozující - jedná se vícemén# o obecnou kriminalitu 

               

• trestné !iny ekonomiku napadající – jedná se o ekonomickou nebo-li 

hospodá"skou trestnou !innost 

 

Toto rozlišení zjevn# nepostihuje hospodá"skou kriminalitu v celém jejím rozsahu, ale 

pouze kriminalitu p"inášející pachatel m výnos, odvíjející se od legální ekonomiky a 

probíhající v ní. Aby byl postižen celý rámec hospodá"ské trestné !innosti, je t"eba k 

hospodá"ské kriminalit# p"i"adit i nezákonné aktivity a transakce, které vznikají v kriminální 

ekonomice.  Hospodá"skou kriminalitu ekonomického charakteru ve vztahu k ekonomice pak 

lze vymezit následovn#: 

 

• Trestná !innost, která nerespektuje pouze dohodnutá pravidla hospodá"ského 

po"ádku - tedy její aktivity a transakce samotné jsou legální, pachatelé je uskute!$ují v 
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mezích legálního systému, avšak bez "ádného povolení, licence apod. Produk!ní 

!innosti, které jsou obvykle legální, se tedy nelegálními stávají tehdy, když jsou 

vykonávány neautorizovanými producenty nebo dosažený hospodá"ský výsledek není 

p"iznáván ke zdan#ní anebo je krácen.  

• Trestná !innost, která nerespektuje dohodnutá pravidla a sou!asn# zneužívá 

hospodá"ský systém, využívá jeho slabých míst k svému prosp#chu - tedy aktivity jsou 

legální, avšak p"i následných  transakcích pachatelé porušují zákony. Typickým 

p"íkladem je výroba !i dovoz látek jako jsou r zné oleje a rozpoušt#dla, které mohou 

být za ur!itých okolností užity jako palivo, avšak jsou dle legislativy oprošt#ny od 

spot"ební dan#. 

• Trestná !innost, která je páchána v oblasti kriminální ekonomiky – tedy jak 

aktivity, tak i následné transakce jsou striktn# zakázány trestním právem a z legálního 

hospodá"ského systému pachatelé využívají pouze pracovní sílu a platební prost"edky. 

Za typický p"íklad lze považovat ilegální produkci, což je výroba zboží a poskytování 

služeb, jejichž prodej, držba, !i obchodování s nimi jsou zákonem zakázány.  

 

%innosti, které je možné za"adit do kriminality s ekonomickým charakterem, musí 

spl$ovat následující p"edpoklady [23]:  

 

• Vyvíjení !inností - aktivit, které prost"ednictvím transakcí vytvá"í, !i p"ináší 

výnos. 

• Vyvíjení nezákonných transakcí  bez p"edcházejících aktivit, p"inášející 

pachatel m výnos. 

• P"íslušné aktivity nebo transakce jsou nezákonné a porušují jednotlivá 

ustanovení trestního zákoníku. 

• Aktivity a transakce jsou uskute!$ovány konspirativn#, tak aby byly p"ed 

t"etími osobami skryty. 
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P"edpoklady spl$ují aktivity a transakce, které je možné za"adit do následujících t"í 

skupin: 

 

1. Majetková trestná !innost. 

2. Hospodá"ská kriminalita (ekonomická kriminalita). 

3. Organizovaný zlo!in.  

 

 Jak již bylo výše uvedeno, základním produktem hospodá"ské kriminality  je výnos z 

trestné !innosti. Výnosy, které se v ekonomice vyskytují, lze v zásad# rozd#lit na výnosy z 

legální !innosti a výnosy z nezákonné - nelegální !innosti.  

Zásadním faktem je, že výnos z legální !innosti m že být generován jen a pouze v 

legální !ásti ekonomiky a to zákonnou sm#nou produkt  !i služeb vzniklých z aktivit 

ekonomických subjekt .  

Oproti tomu výnos z nezákonné !innosti vzniká nezákonnými aktivitami !i 

transakcemi, které ale již mohou probíhat v celém spektru ekonomiky, tedy i v oblasti 

ekonomiky jinak legální. Jestliže aktivita, transakce a výnos jsou základními prvky legální 

ekonomiky,  pak nezákonná aktivita, nezákonná transakce a výnos z nezákonné !innosti jsou 

základními prvky hospodá"ské kriminality. 

Pro vznik nelegálního výnosu je charakteristické, že v oblasti stínové ekonomiky  je 

generován produk!ní aktivitou, kdežto v oblasti ekonomiky legální je vytvá"en nezákonnou 

transakcí.  

Aktivita, transakce a výnos jsou základními prvky všech oblastí ekonomiky, tedy i 

ekonomiky kriminální. Odlišnost a rozdíl mezi prvky kriminální ekonomiky a prvky legální 

ekonomiky spo!ívá v jejich nezákonnosti a tím dané spole!enské nebezpe!nosti nezákonných 

!inností aktivních subjekt  kriminální ekonomiky, kdy !innostmi jsou rozum#ny aktivity a 

transakce.  

Základním cílem je, stejn# jako v legální ekonomice vytvá"ení zisku, avšak u 

ekonomiky kriminální, je výnos, s ohledem na nezákonnost aktivit nebo transakcí, ozna!en 
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jako výnos nezákonné !innosti. M že se jednat o nezákonnou výrobu, produkci služeb, 

p"edstírání legální hospodá"ské !innosti, nezákonné p"erozd#lování zdroj , nezákonnou 

sm#nu apod.  

 

3.2 Nezákonný výnos a nezákonná transakce 

 

Pro další pochopení princip  legalizace výnos  z trestné !innosti je nezbytné 

charakterizovat jednotlivé prvky tvorby nezákonného výnosu, kterými jsou jak bylo výše 

uvedeno nezákonný výnos a nezákonná transakce.  

 Nezákonnou aktivitou je taková produk!ní !innost, jejímž výsledkem je výnos  z 

nezákonného zdroje, který je dosahován prost"ednictvím transakce. Je t"eba zd raznit, že 

nezákonné aktivity se mohou vyskytovat pouze v ekonomice kriminální a nelze je nalézt v 

oblasti ekonomiky legální.  

Typickými nezákonnými aktivitami  mohou být kup"íkladu : 

I) nezákonná výroba 

1) nezákonná výroba legálních výrobk  (nap". výroba s absencí licence !i 

p"íslušného povolení) 

2) výroba nelegálních výrobk , 

- pad#laných, 

- zakázaných (drogy apod.) 

 

II) Nezákonné poskytování služeb 

1) nezákonné poskytování legálních služeb (služby vázané licencí !i povolením) 

2) poskytování nezákonných služeb (prostituce). 
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Nezákonnou transakcí  rozumíme takovou nezákonnou ekonomickou operaci, kterou 

kriminální subjekty za svojí produkci !i jinou !innost získávají likvidní prost"edky, kterými 

mohou disponovat v prost"edí kriminální ekonomiky a po jejich legalizaci i v ekonomice 

legální. 

 „Transakce (z ekonomického pohledu) vzniká, když je zboží nebo služba  p"edávána 

mezi technologicky odd#litelnými stupni. Jedno stádium aktivity kon!í, druhé za!íná“.  

Z hlediska institucionální ekonomie je transakce  „jakýkoli akt  sm#ny  !i transferu 

mezi ú!astníky smluvního vztahu, jímž mohou být  fyzické !i právnické osoby.“  

 

Nezákonnou transakci lze obecn# vymezit jako : 

 

• akt sm#ny produktu nezákonné aktivity v oblasti kriminální ekonomiky (prodej 

drog), 

• akt nezákonné sm#ny produktu zákonné aktivity v oblasti legální ekonomiky 

(nelicencovaný prodej, resp. prodej bez povolení), 

• akt nezákonného transferu výnosu, produktu ze zákonné aktivity v oblasti 

legální ekonomiky (dovoz zboží podléhajícího clu bez p"ihlášení a uhrazení cla, 

p"evod finan!ních prost"edk  do da$ových ráj  za ú!elem zkrácení daní), 

• akt sm#ny smyšleného, neexistujícího produktu smyšlené aktivity (nap". 

fiktivní obchody za ú!elem vylákání da$ové vratky od dot!eného státu), 

 

Ve všech spektrech ekonomiky lze transakce rozd#lit dle !etnosti na: 

 

• jednorázové, 

• p"íležitostné, 

• opakované. 
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Nezákonné transakce je možno nalézt prakticky ve všech spektrech ekonomiky, kde 

sou!asn# vytvá"ejí i pot"ebný nezákonný výnos. Jsou jimi : 

 

• nezákonné nabytí výnosu (krácení dan#), 

• sm#na nezákonn# nabytého majetku (krádež, podvod), 

• sm#na výrobk  pocházejících z nezákonné výroby (pad#lky, drogy), 

• nabídka a prodej nezákonn# poskytovaných legálních služeb (licencované 

služby), 

• nabídka a prodej nezákonných služeb (prostituce), 

• nabídka a prodej neexistujících výrobk  a podvodných služeb, 

• ur!ení zákonného výnosu na podporu trestné !innosti (terorismus). 

 

 Z uvedeného vyplývá, že primární nelegální výnosy vznikají pácháním kriminality 

ekonomického charakteru   v celé oblasti ekonomiky, to znamená nejen v její legální !ásti, ale 

i v oblasti stínové ekonomiky a zejména pak v oblasti kriminální ekonomiky, což je jedna z 

oblastí ekonomiky stínové. Nezákonné výnosy vznikají jak aktivitou, tak transakcí a platí 

pravidlo, že v p"ípad# nezákonného výnosu p"i jeho tvorb# musí být minimáln# jeden z prvk  

nezákonný.  

Dále platí, že výnos z nezákonného zdroje, který byl vytvo"en nezákonnou aktivitou, 

mohl vzniknout pouze v oblasti kriminální ekonomiky, nebo& nezákonné produk!ní aktivity 

se v oblasti legální ekonomiky nemohou vyskytnout. 

 V legální ekonomice nezákonné výnosy vznikají pouze nezákonnou transakcí. Tento 

výnos vznikne z legálního p"íjmu tzv. nezákonným p"erozd#lením zdroj  nebo z produktu 

legální aktivity nezákonnou zdrojovou transakcí.  
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3.3 Legalizace výnos  z trestné !innosti alias „Praní špinavých pen"z“ 

 

Dalším zp sobem tvorby zisk  v oblasti stínové ekonomiky je legalizace výnos  

z trestné !innosti, známá též pod pojmem „praní špinavých pen#z“. 

Tento zp sob tvorby zisk  m že existovat pouze jako vysoce organizovaný druh 

trestné !innosti a ne bezd vodn# je ozna!ován jako jeden z nejnebezpe!n#jších negativních 

jev  sou!asné doby. Již svou povahou je úzce spojen hlavn# s organizovaným zlo!inem, jehož 

je sou!asn# pr vodním znakem.  

Organizovaným zlo!inem je používán jako prost"edek pro upevn#ní pozice jeho 

struktur v legální spole!nosti a posílení vlivu na její fungování. 

Princip legalizace výnos  z trestné !innosti  spo!ívá v tom, že nezákonný výnos 

vytvo"ený nezákonnou aktivitou, !i zákonnou aktivitou prost"ednictvím nezákonné transakce, 

je zdánliv# zákonnými transakcemi p"etvo"en ve výnos sice z trestné !innosti, ale navenek 

zlegalizovaný. To ve svém d sledku znamená, že zb#žným užitím nástroj  ekonomické 

analýzy, kterým mohou být  nap"íklad finan!ní analýza, audit, identifikace výnosu, finan!ní 

šet"ení a podobn#,  nelze jeho nezákonnou podstatu prakticky v bec zjistit a je proto myln# 

považován za výnos z legální !innosti. [15] 

„Praní špinavých pen#z“, nebo-li legalizaci výnos  z trestné !innosti, je všeobecn# 

možné definovat jako proces p"em#ny výnos  získaných trestnou !inností na legální 

majetkové hodnoty prost"ednictvím využití legálního finan!ního systému. Jeho cílem je tedy 

zatajení majetku jenž nebyl nabyt legální, zákonnou cestou a jeho jakési „o!išt#ní“ 

prost"ednictvím legálního finan!ního systému. „Nov#“ legální majetek je pak použit jako 

zcela legitimn# nabytý. [24] 

Fakticky jde o p"em#nu nelegáln# získaných p"íjm  z trestné !innosti na legální 

majetkové hodnoty, které p sobí dojmem, že byly získány zákonným zp sobem. V každém 

p"ípad# však jde o úsilí zlegalizovat majetek, který byl získaný zlo!inem a v p"ípad# 

úsp#šnosti tohoto konání významným zp sobem ohrožuje až p"ímo napadá legáln# fungující 

ekonomický systém v celé "ad# jeho aspekt .  

Metod legalizace výnos  z trestné !innosti je celá "ada. Všechny však je možné 

v zásad# charakterizovat jako promyšlený a koordinovaný sled !inností sm#"ujících k 
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dosažení ur!ených cíl , a to p"i manipulaci s nezákonným výnosem v oblasti legální 

ekonomiky. Je to soubor !inností, technik a proces , jež na sebe ur!itým p"edem p"esn# 

daným zp sobem navazují a tím tvo"í jednotný a cílev#domý postup, p"i jehož dodržení je 

zpravidla vy"ešena celá skupina problém  a jsou výrazn# snížena, ne-li p"ímo anulována, 

spjatá rizika. 

Metody legalizace výnos  z trestné !innosti roz!lenit do následujících skupin:  

 

• Sm#šování nezákonných výnos  s legálními prost"edky.  

• Zneužití obchodní !innosti legálních ekonomických subjekt . 

• Bankovní operace. 

• Legalizace výnos  z trestné !innosti v off-shore jurisdikcích. 

 

Lze p"edpokládat, že prakticky užívané postupy budou vykazovat spole!né znaky 

r zných již uvedených skupin a tvo"it tak jejich pr se!ík !i kombinaci.  

V praxi se m že se jednat nap"íklad o sm#šování nezákonných výnos  s legálními 

prost"edky, které je pachateli aplikováno p"edevším prost"ednictvím obchodních organizací 

kontrolovaných zlo!ineckou organizací, dále pak prost"ednictvím obchodních organizací, 

jejichž majitelé nebo management jsou sp"ízn#ni se !leny zlo!inecké organizace, 

prost"ednictvím obchodních organizací, jejichž majitelé nebo management jsou ke spolupráci 

se zlo!inci získání korup!ním jednáním a v poslední "ad# je tento postup aplikován 

prost"ednictvím obchodních nebo jiných organizací, jejichž majitelé nebo management jsou 

ke spolupráci se zlo!inci n#jakým zp sobem p"inuceni, p"edevším násilím !i vydíráním. 

Principem této metody je smísení nelegálních výnos  s prost"edky z legální reálné 

ekonomické !innosti, které je p"izp sobeno obvyklému m#sí!nímu obratu užité obchodní 

organizace, nebo je v!as vytvo"ena legenda o navýšení m#sí!ního obratu anebo je !ást !istých 

výnos  p"esm#rována na nov# založené ú!ty u jiné banky. U této banky je pak pod legendou 

p"edstíraného ukon!ení spolupráce s p vodní bankou zvýšená míra m#sí!ních obrat  

podložena p"edloženými, mnohdy falzifikovanými, ú!etními záv#rkami z let minulých. 

Nelegální prost"edky jsou tak vneseny bez v#tších obtíží do bankovního systému. 
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Jak bylo výše "e!eno, zlo!inecká organizace využívá pro proces legalizace výnos  z 

trestné !innosti takové spole!nosti, které bu' sama vlastní nebo má na jejich majitele !i 

management dostate!ný vliv, aby je ke spolupráci získala, !i donutila.  

Podle druhu spolupráce s uvedenými spole!nostmi, ale i s fyzickými osobami, jsou 

vytvá"eny takové vazby, které zajiš&ují pachatel m pat"i!nou kontrolu nad finan!ními 

prost"edky.  Sou!asn# je r znými prost"edky (zejména kriminálními) minimalizováno riziko 

úniku informací. Pachatelé tím  mají celý proces legalizace výnos  z trestné !innosti pod svou 

ú!etní kontrolou a mohou podnikat pot"ebné kroky, které sm#"ují k zakrytí podez"elých 

detail  v ú!etnictví t#chto spole!ností.  

Výhody této metody a d vod jejího !astého využití lze spat"ovat zejména 

v následujících bodech: 

 

• kooperace skýtá v nep"ehlednosti vlastnických struktur ur!itý stupe$ 

anonymity, 

• k založení spole!nosti, k jednání jejím jménem a k manipulaci s ú!ty je 

v dnešní dob# možné využívat profesionálních manažer  a vazba mezi samotnou 

spole!ností a skute!nými vlastníky z stává skryta, 

• využívání firemních ú!t  je ve vztahu k vlastník m anonymní, 

• pachatelé zdrojové kriminality a legalizáto"i výnosu nemusí mít nutn# speciální 

znalosti, a& již by se jednalo o právo, ú!etnictví nebo finan!nictví, protože mohou tuto 

problematiku zcela legáln# realizovat prost"ednictvím outsourcingu. 

 

P"edm#t podnikání spolupracujících obchodních subjekt , ideálních pro legalizaci 

výnos  z trestné !innosti, by m#l spl$ovat minimáln# následující dv# kritéria: 

 

a) Finan!ní prost"edky mohou být p"ijímány v hotovosti v neomezeném objemu a 

po!tu plateb s minimální kontrolou t"etích osob. Toto specifikum je d ležité pro 

umíst#ní nelegálních pen#z do bankovního systému. Banky u takto fungujících 
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obchodních !inností p"edpokládají objemné hotovostní vklady tržeb podniku na 

firemní ú!ty. Zpravidla se jedná o tržby za zboží a služby. 

b) Dalším kritériem je hledisko stejných náklad , což znamená, že s r stem po!tu 

klient  (návšt#vník , zákazník , odb#ratel ) nerostou vlastní náklady.  

 

Typickým p"íkladem sm#šování nelegálních výnos  s legálními prost"edky 

prost"ednictvím obchodních organizací, kde dochází k promísení prost"edk  z legální 

ekonomické !innosti s prost"edky z nezákonné !innosti, tj. s výnosy z trestné !innosti, je 

vydírání a platba za ochranu -  organizované vyd#ra!ství (racketeering). [14] Z registrované 

trestné !innosti Policií %eské republiky lze "íct, že tento druh kriminality nebyl p"ed rokem 

1989 u nás zaznamenán, je tedy nový. S ohledem na tento fakt je proto nutné vytvo"it pat"i!né 

podmínky k eliminaci jejích následk , kdy spole!ným základem musí být podrobná analýza a 

popis t#chto kriminálních postup .  

Principem této metody praní špinavých pen#z je zneužití legitimních podnik  k 

legalizaci výnos  z trestné !innosti pomocí zastrašování a násilí. Pachatelé založí za pomocí 

falešné identity nebo nastr!ených osob nejprve n#kolik navenek zcela legálních firem, 

zpravidla spadajících do oboru ochrany osob a majetku, na které otev"ou v "ad# pobo!ek 

r zných bank firemní ú!ty. Osoby najaté k vybírání výpalného neberou od svých ob#tí peníze 

v hotovosti, ale p"inutí je, aby !ást svých p"íjm  p"evád#ly ze svého legálního ú!tu na ú!ty 

výše uvedených firem pod kontrolou vyd#ra!e a vykazovaly je "ádným zp sobem, tedy i 

faktura!n# jako platbu bezpe!nostní služb#.  

Sou!asn# lze ale "íci, že prakticky obdobným zp sobem m že fungovat a ve 

skute!nosti i funguje legalizace výnos , které zlo!inecká organizace získala jinou cestou. 

Najaté osoby p"edávají legálním podnikatel m !i obchodním spole!nostem získanou 

hotovost a tito ji, a& již pod pohr žkou násilí nebo dobrovoln# za pat"i!nou provizi, smísí s 

legálními výnosy jejich vlastní !innosti na jejich bankovních ú!tech. Poté podnikatel 

p"edisponuje prost"edky pod legendou, nejlépe platby za poskytnuté služby, na ú!et firem 

zlo!inecké organizace. Nár st takto p"evád#ných !ástek je pozvolný, bez nápadných výkyv , 

aby se firmy vlastn#né organizací jevily jako stálí obchodní partne"i zneužívaných 

spole!ností.  



 #*

Další možností je zneužití obchodní !innosti legálních ekonomických subjekt  ke 

zlegalizování svých výnos , aniž by tyto subjekty m#ly o nezákonném p vodu prost"edk  

pov#domí a v#dom# na n#m participovali. Principem metody jsou ekonomické operace 

provedené jménem zneužitého subjektu nezákonn# získanými prost"edky na vrub pachatele 

legalizace. P"edest"enou v#rohodnou legendou se docílí zdání, že výnosy použité v 

ekonomických operacích (v#tšinou se obecn# jedná o transfer a p"erušenou transakci, jejímž 

výsledkem je transformace výnosu) pocházejí z legálního zdroje. Další možností je vstup do 

legálního a b#žného obchodního vztahu s legální spole!ností, kdy za odebrané zboží, jež je 

dále zpen#žováno, je placeno výnosy z trestné !innosti. Finan!ní prost"edky, jež jsou 

k nákupu použity, jsou zdrojov# zastírány legendou úv#ru t"etí strany, která optimáln# sídlí ve 

vzdáleném zahrani!í a sou!asn# je pod kontrolou zlo!inecké organizace.      

     D vody pro využívání této metody tkví zejména v následujících výhodách: 

 

1) Vzhledem k tomu, že jsou pro tuto metodou využívány renomované 

spole!nosti, !i oborov# exponované osoby, které jsou bance zpravidla d v#rn# známy, 

není ze strany pen#žních ústav  t#mto operacím v#nována taková pozornost a 

ostražitost jako v jiných p"ípadech. 

2) V obchodních p"ípadech t#chto renomovaných spole!ností, !i jiných zám#rn# 

vybraných firem s dlouholetou d v#ryhodnou a bezproblémovou spoluprací s ur!itým 

pen#žním ústavem,  mají zam#stnanci pen#žního ústavu k provád#ným operacím 

d v#ru a p"i výskytu indikátoru legalizace výnos  jej ve smyslu vn#jšího projevu 

legalizace výnos  z trestné !innosti nevyhodnotí, p"ehlédnou apod.. 

3) Zneužívaný prost"edník, vykonávající ur!ité pokyny, tak !iní v dobré ví"e a 

vzhledem k svému p"esv#d!ení je schopen vahou své reputace a kontakt , v p"ípad# 

prov#"ování ze strany pen#žního ústavu, hájit úmysly svého klienta. V neposlední "ad# 

je sou!asn# více než jen pravd#podobné, že p"edstavitelé zneužitých spole!ností, v 

p"ípad# zjišt#ní pravého d vodu provád#ných operací, nebudou ochotni ve"ejn# 

p"iznat, že nev#dom# napomáhali zlo!inc m p"i legalizaci výnos  z trestné !innosti. 

Ochota podat podn#t k trestnímu "ízení s nejv#tší pravd#podobností prohraje s 

takovými argumenty, jako je - negativní publicita, ohrožení profesní reputace a ur!it# 

nemalý vliv v rozhodování bude mít i zisk za úsp#šné provedení operace, který by v 
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opa!ném p"ípad# mohl p"ejít ve ztrátu (provozní náklady, ztracený !as apod.), kdy 

finan!ní toky ovládané zlo!ineckými organizacemi mohou nabývat dosti zna!ných 

rozm#r . 

d) Vysoká  anonymita - spolupracující subjekty p"i dostate!né finan!ní motivaci 

neprovád#jí kontrolu totožnosti klienta, spokojí se s údaji a doklady, které klient 

p"edloží, !i dokonce pouze slíbí. V zájmu jeho spokojenosti a zisku z 

uskute!$ovaného obchodu jsou ochotni podstoupit riziko spojené s neov#"ením 

informací o klientovi a p vodu jeho prost"edk .  

 

3.4 Bankovní instituce a legalizace výnos  z trestné !innosti  

 

Z konkrétních p"ípad  legalizace výnos  z trestné !innosti vyplývá, že nejefektivn#jší 

zp sob legalizace výnos  z trestné !innosti je realizován p"ímo v bankách. Tyto instituce se 

p"i provád#ných finan!ních operacích snaží o poskytování vysoce efektivních a zejména 

diskrétních služeb. Tato skute!nost je významným prvkem, kterým je možné objektivizovat 

pravdivost poznání. Na druhé stran# tato skute!nost významn# st#žuje samotný proces 

odhalování a identifikování legalizace výnos  z trestné !innosti. 

V p"ípad# bankovních ústav  lze v zásad# p"edpokládat dv# modelové situace.  

V prvním p"ípad# je ú!ast finan!ní instituce nev#domá, nebo& její pracovníci nejsou 

schopni rozpoznat, že obchodní operace, které jsou prost"ednictvím jejich ústavu vykonávány, 

p"edstavují zást#rku pro praní pen#z. D vody pro vznik této situace mohou být r znorodé. 

M že se jednat nap"íklad o nedostate!né seznámení pracovník  s možnostmi legalizace 

výnos  prost"ednictvím banky, prvními signály a aspekty, které nasv#d!ují pro aktivní 

legalizaci výnos . Rovn#ž m že nastat situace, kdy problém tkví v nedostate!né úrovni 

interních bankovních p"edpis  upravujících postup a odpov#dnost pracovník  ve vztahu k 

podez"elým transakcím.  

Pracovníci pen#žních ústav  apriory vycházejí v naprosté v#tšin# z p"edpokladu, že 

majorita transakcí, jež podléhají jejich kontrole a schválení reprezentuje zákonné obchody. Se 

vzr stajícím po!tem subjekt  na bankovním trhu roste významnou m#rou rovn#ž konkuren!ní 

boj a manaže"i jednotlivých ústav  jsou vystavováni velkému tlaku na zvyšování zisk . 
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Z tohoto d vodu není podez"elým transakcím v#nována, a& již z nepozornosti anebo v duchu 

hesla „lépe nev#d#t“, náležitá pozornost. 

Zcela specifickým p"ípadem je situace, kdy banka v ur!itých jednotlivostech 

kooperuje se zlo!ineckými organizacemi zcela anebo z!ásti v#dom#. To znamená, že 

jednotliví zam#stnanci nebo jejich skupiny spolupracují s osobami, které realizují legalizaci 

výnos  z trestné !innosti. Dokázány jsou i p"ípady, kdy celé banky nebo skupiny bankovních 

pracovník  spolupracovaly p"ímo se zlo!ineckou organizací a peníze podez"elého p vodu 

p"ejímaly v#dom# za provizi. Lze mít za to, jak prokázala dosavadní praxe, že práv# !eské a 

východoevropské pen#žní ústavy, jsou a nadále budou ter!em zájmu skupin organizovaného 

zlo!inu. Je smutným faktem, že ani naše zem# není tohoto zna!n# nebezpe!ného nešvaru 

ušet"ena. 

Poslední alternativou a lze d vodn# p"edpokládat, že v naší zemi dosud nevid#nou, je 

ta, kdy finan!ní instituce jsou zcela nebo z majoritní !ásti p"ímo ve vlastnictví jedné nebo více 

zlo!ineckých organizací a jejich hlavní !inností jsou ilegální transakce. Legální bankovní 

!innost slouží v tomto p"ípad# jen jako krycí opat"ení. Tyto pseudofinan!ní instituce jsou 

p"evážn# dislokovány v zámo"í zejména v zemích tzv. da$ových ráj . 

Z výše uvedeného vyplývá, že úloha pen#žních ústav  je pro legalizace výnos  z 

trestné !innosti prakticky nezbytná a to zejména pro její první fázi, kdy je legalizace 

nejzraniteln#jší. Banky jsou jedine!nými místy, kde osoby jak fyzické, tak právnické, mohou 

bez v#tších obav z prozrazení jejich !innosti manipulovat se svými konty vedenými zpravidla 

na falešná jména, falešné nebo zcizené doklady, resp. pod zást#rkou r zných ú!elov# 

vytvá"ených spole!ností.  Velice oblíbený je rovn#ž zp sob využívání nastr!ených osob, které 

založí bankovní ú!et a dispozi!ní právo ud#lí n#komu jinému. 

 

3.4.1 Metody „praní pen"z“ prost#ednictvím bankovních institucí 

 

Charakter metod používaných p"i praní pen#z s využitím bankovního systému 

vykazuje, již s ohledem na zvláštní aspekty samotné bankovní !innosti, jistá specifika. Mezi 

„bankovní“ metody praní pen#z lze za"adit tyto !innosti a aktivity [19]: 
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1) Podlimitní transakce, strukturování – zahrnují využití nastr!ených osob, jež na své 

doklady totožnosti provád#jí finan!ní transakce (nap". vklady, vým#nu cizích m#n) v 

hodnotách zám#rn# nep"evyšujících zákony stanovený limit, jenž je sledován orgány 

odhalujícími praní pen#z. Byl zaznamenán p"ípad, kdy !ástka 29 mil. USD byla 

vyprána p"evody !ástek ve výši okolo 600 USD, což p"edstavovalo zhruba 40 000 

transakcí. 

2) Objemn#jší transakce provád#né s hotovostními pen#zi zpravidla nízkých 

nominálních hodnot. Typickým p"íkladem je situace, kdy je osobami, které nemají 

v bance otev"ené ú!ty, požadována vým#na bankovek nižších nominálních hodnot za 

bankovky s vyšší nominální hodnotou a bankovky v#tšinou nejsou p"edem spo!ítány. 

Jejich p"eprava je zpravidla také neobvyklá (taška, kufr, krabice, apod.).  

3) Transakce provád#né jménem majitele ú!tu – majitelem ú!tu je nastr!ená osoba, na 

jejíž ú!et jsou provád#ny finan!ní transakce. 

4) Napojení zam#stnanc  bank na zlo!ince – jedná se o velmi nebezpe!nou formu 

napojení na organizovaný zlo!in, jež osobám usilujícím o vyprání špinavých pen#z 

usnad$uje umíst#ní t#chto pen#z do banky, resp. do finan!ního sytému, a do zna!né 

míry eliminuje možnost jejich odhalení. 

5) Vysoké vklady hotovosti – s vloženými prost"edky jsou !asto vzáp#tí provád#ny 

další operace: nap". konverze na cizí !i domácí m#nu, a& již p"ímo nebo 

prost"ednictvím subú!t , jejich konverze na šeky, p"evody na jiné ú!ty, atd. 

6) Neobvyklé transakce – výše provád#ných vklad , výb#r  !i jiných operací 

neodpovídá profilu klienta. Úsp#šnost identifikace neobvyklých transakcí závisí na 

nastavení a ú!innosti pravidel KYC (Know Your Customer - poznej svého klienta) 

konkrétní bankou. 

7) Zneužití cizího ú!tu – možnost zneužití nap". ú!tu blízké osoby zfalšováním 

podpisu majitele ú!tu nebo zneužitím oprávn#ní k ú!tu vytvo"ených jejich majitelem. 

8) Transakce provád#né za použití kreditních karet nebo p j!ek s vazbou na off-shore 

oblasti. 
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Bylo by možné jmenovat mnohé další zp soby, avšak jejich sebeobsáhlejší vý!et by 

nemohl být úplný, zejména s ohledem na neustálý vývoj a zdokonalování metod praní pen#z, 

jakož i na nejr zn#jší možné kombinace t#chto metod, v!etn# jejich „mezisektorového“ 

provád#ní, kdy nelegální prost"edky putují nejenom p"es více finan!ních institucí podobného 

typu (nap". banky), ale jsou po kratší cest# mezi bankovními ú!ty v další etap# praní 

investovány t"eba do životního pojišt#ní nebo investi!ního fondu, jsou použity k nákupu a 

následnému prodeji nemovitostí, vozidel atd.  

 

3.4.2 Role moderních metod p#ímého bankovnictví  

 

Jedním z velkých „p"ínos “ pro aktivní legalizaci výnos  z trestné !innosti je nástup 

moderních metod tzv. p"ímého bankovnictví, které významnou m#rou fakticky zt#žují zjišt#ní 

místa umíst#ní nelegálních výnos .  

Na jedné stran# je jejich rozvoj neocenitelným p"ínosem pro komunikaci s bankou a 

provád#ní operací, na stran# druhé však objektivn# p"inášejí ty samé možnosti pro pachatele 

trestné !innosti. 

 Jde p"edevším o mobilní resp. elektronické ovládání bankovního ú!tu a komunikace s 

bankovními institucemi, tedy ovládání a komunikace prost"ednictvím internetu, mobilního 

telefonu a v poslední dob# ustupující využívání hlasového systému.  

Praktické zkušenosti jednozna!n# potvrzují, že tyto možnosti zna!n# znesnad$ují 

p"esnou identifikaci osoby, která operace provádí, a význam zjišt#ní místa, odkud jsou 

pokyny zadávány, prakticky anuluje, zejména s ohledem na anonymitu jak p"edplacených 

mobilních karet tak i rozvoj ve"ejných internetových sítí. Možnost vykonávat významné 

transakce anonymn# mimo banku spl$uje  pachatel m legalizace jejich „odv#ký sen“ dostat 

se mimo dosah preventivních a hlavn# identifika!ních opat"ení. 

 

4. Nezákonný výnos a jeho identifikace v pr myslových podnicích 

Nezákonný výnos vzniká hospodá"skou kriminalitou. Schémata nelegálních aktivit a 

transakcí jsou totožná ve v#tšin# znak   se schématy prvk  legálního ekonomického života. 



 %%

Jsou používány stejné ekonomické nástroje a postupy, je používáno stejné odborné 

názvosloví. Motivace subjekt  je ve v#tšin# p"ípad  rovn#ž shodná, kdy tímto motivem je 

samoz"ejm# dosahování zisku. Rozdíl mezi kriminálním ekonomickým podnikáním a 

legálním ekonomickým podnikáním je zejména v p"ístupu. „Pseudopodnikatelé“ – pachatelé 

hospodá"ské kriminality, usilují o dosažení zisku prost"ednictvím porušování zákona, který 

porušují zcela v#dom# a to na úkor státu nebo ostatních ú!astník  hospodá"ské sféry. 

Dalším znakem je její latentnost, je tedy skryta a z stává z r zných d vod  utajená a 

neznámá a není nikde, a to ani statisticky podchycena. Prakticky jejím jediným viditeln#jším, 

potažmo vysledovatelným, vn#jším projevem je výskyt výnosu s více, !i mén# jasn#jším 

podez"ením na jeho nezákonnost, tedy neidentifikovatelný výnos. 

Aktivity, !i  transakce, kterými nezákonné výnosy vznikají, jsou bu' p"ed vn#jším 

sv#tem – ve"ejností zcela skryty a  nebo jsou od standardních ekonomických jev  prakticky 

nerozeznatelné,  zejména v prvních fázích zdánliv# legálních ekonomických operací 

(investi!ní a pojistné podvody, kriminální úpadky bankovních dom , nezákonné od!erpávání 

likvidních prost"edk  z portfolia r zných finan!ních spole!ností managementem atd.). 

Zákonnost !i nezákonnost aktivit, transakcí a výnos  není ur!ována ekonomickými !i 

tržními pravidly, ale právem a jeho pravidly a zákony. Je rolí státu, a to rolí nezastupitelnou, 

aby prosazováním dodržování zákon  ovliv$oval, reguloval a kontroloval výskyt takových 

nežádoucích ekonomických jev , jako je hospodá"ská kriminalita, zvyšoval úpravou pravidel 

a zákon  nákladovost trestné !innosti až na hranici ekonomické nerentability a tak pozitivn# 

p sobil na snížení možnosti proniknutí organizovaného zlo!inu nebo dokonce terorizmu na 

své území. [26] 

Lze zcela jednozna!n# konstatovat a je nezbytné tuto realitu ve"ejn# proklamovat,  že 

úsp#šnost boje proti zlo!inu ekonomického charakteru a proti zlo!inu, který se bez 

ekonomického výnosu neobejde - terorismu, spo!ívá v d sledné aplikaci právních a 

ekonomických nástroj  p"i kontrole této kriminální !innosti. 

Polaritu ve smyslu zákonnosti !i nezákonnosti základních ekonomických prvk , 

kterými jsou aktivita, transakce a výnos, ur!uje právo. P"i identifikaci této trestné !innosti 

nelze používat pouze právní postupy, ale je t"eba rovn#ž využít i ekonomických nástroj  a 

postup . Právní polarita výnosu je odvislá od aktivity, kterou tento výnos prost"ednictvím 

transakce vzniká a která je skryta v historii jeho vzniku.  
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Toto tvrzení platí  pouze v p"ípad#  výnosu generovaného v oblasti kriminální 

ekonomiky. Jak již bylo v minulosti n#kolikrát "e!eno, nezákonná aktivita m že probíhat 

pouze v kriminální ekonomice a jedná se o jednání, které má ekonomický charakter a 

vykazuje znaky skutkové podstaty trestného !inu. Výsledkem nezákonné aktivity je produkt, 

ze kterého objektivn# a& už zákonnou, ale v naprosté v#tšin# p"ípad  i nezákonnou transakcí 

vzniká nezákonný výnos. Jeho polarizace jako nezákonného výnosu je objektivn# nem#nná a 

trvalá, je možné jej pouze legalizovat, to jest vzbudit zdání, že se jedná o výnos nabytý v 

souladu se zákonem, tedy legálním zp sobem. 

Vedle nezákonného výnosu generovaného v oblasti kriminální ekonomiky je nutno 

zmínit ješt# nezákonný výnos, který byl vytvo"en v legální !ásti ekonomiky a nevznikl 

aktivitou, ale byl vytvo"en z legálního výnosu nebo z produktu zákonné aktivity  nezákonnou 

transakcí.  

Tento nezákonný výnos byl p vodn# vytvo"en jako legální produkt legální aktivity v 

legální ekonomice a teprve až nezákonnou transakcí byl nezákonn# odd#len od subjektu, který 

jej vytvo"il produk!ní aktivitou. V p"ípad# od!erpání takto vytvo"eného nezákonného výnosu 

se tento vrací k subjektu, který výnos vytvo"il zákonnou aktivitou a jeho polarizace jako 

nezákonného výnosu pomíjí. 

To ale neplatí v  p"ípad# jedné výjimky a to u výnosu, který se nezákonným stane tím, 

že je ur!en na podporu trestné !innosti, nap". terorismu. Tento výnos vzniká v legální !ásti 

ekonomiky a po zm#n# polarity se již dále jeho polarita nem#ní. 

Je tedy z"ejmé, že základní premisou a jakýmsi prvním signálem pro odhalení 

legálnosti !i naopak nelegálnosti výnosu je stanovení jeho polarity. Jednou z metod, jak 

polaritu ur!it je metoda identifikace, která využívá vznik identifika!ních znak  výnosu p"i 

zm#n# stavu zdrojového objektu výnosu. Identifikaci je možné využít v procesu odhalování 

jako relativn# samostatnou !innost k dosažení uvedených cíl . Nemusí se p"itom jednat o 

kriminalistickou identifikaci, ale o postup, p"i kterém jsou využívány specifické metody, 

prost"edky jiných v#dních disciplín.  

 



 %'

4.1 Identifika!ní prvky výnosu 

Každý výnos je ur!ován svými charakteristickými znaky, jejichž vznik je 

predefinován okamžikem jeho zrodu a dále modifikován v pr b#hu jeho existence. T#mito 

znaky jsou zejména [18] : 

 

• forma, 

• hodnota, 

• zdrojová aktivita- zdrojová transakce. 

 

V p"ípad# nezákonného výnosu vytvo"eného v legální ekonomice jsou dalšími 

podmi$ujícím znaky : 

 

• vlastnictví, 

• tokové veli!iny. 

 

Všechny tyto charakteristické znaky, a& již specifické pro legální výnos nebo pro 

specifika výnosu nelegálního je nutno dále rozd#lit podle vzniku na : 

 

• konstantní - vznikají v okamžiku zrodu výnosu a jsou po celou dobu jeho 

existence nem#nné (typicky zdrojová aktivita, zdrojová transakce a vlastnictví) 

• variabilní – vznikají až v pr b#hu další existence výnosu nebo se b#hem 

existence mohou m#nit ( forma, hodnota a tokové veli!iny) 

 

P"i zodpov#dném p"ístupu k identifika!nímu procesu je nezbytné "ádn# a d sledn# 

ustanovit a analyzovat všechny identifika!ní prvky výnosu. A!koliv n#které z výše uvedených 
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prvk  nemají p"ímý vliv na identifikaci polarity výnosu, p"esto je jejich role p"i identifikací 

výnosu samotného nezastupitelná.  

 

4.1.1 Forma 

 

Výnos jako takový se m že vyskytovat v r zných formách a to jak ve hmotné, tak i 

nehmotné. Typickým p"íkladem výnosu jsou pen#žní prost"edky, platební prost"edky v 

bezhotovostní form#, reality, drahé kovy, drahé kameny, cenné papíry, zboží r zného druhu, 

pr myslová a autorská práva apod.. Jejich samotná forma tedy zjevn# neur!uje právní polaritu 

výnosu a nelze z ní, bez zkoumání dalších aspekt , ani zjistit, zda se jedná o výnos legální, !i 

nikoli.  

Forma výnosu však p"ímo ovliv$uje jeho další aspekty jakými jsou vyšší !i nižší 

rizikovost, likvidita – tedy jeho schopnost být v nejkratší možné dob# aktivn# užit. Míra 

likvidity aktiva je tím vyšším, !ím snadn#ji a rychleji je dané aktivum možno p"em#nit na 

peníze, jejichž míra likvidity je zpravidla ozna!ována jako nejvyšší. Pro metody legalizace je 

forma výnosu velice podstatným znakem, nebo& oba dva cíle, které jsou sledovány pachateli 

legalizace výnos  z trestné !innosti, jsou uskute!$ovány r znými kombinacemi zm#n forem 

výnos  a jejich p"esun , které znep"ehlední celý pr b#h legalizace.  

 

4.1.2 Hodnota 

 

Hodnota výnosu je jeho podstatou. Není veli!inou konstantní a v pr b#hu existence 

výnosu se m#ní. V p"ípad# nelegálního výnosu, který vzniká zdrojovou aktivitou v kriminální 

ekonomice nebo zdrojovou transakcí v ekonomice legální, a existuje snaha o jeho legalizaci, 

je jeho hodnota p"ímo ovlivn#na trhem, kde je umis&ován. Objektivn# lze "íci, že k nár stu 

nebo k poklesu hodnoty výnosu a& již legálního !i nelegálního musí být ekonomický d vod. 

Skute!nost, že pachatelé jsou srozum#ni s faktem, že hodnota výnosu po skon!ení 

legaliza!ních operací je, zcela proti b#žné logice obchodního myšlení a bez zjevného 

ekonomického d vodu, nižší než hodnota p"ed provedením t#chto operací, je jedním 
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z neklamných znak  realizace legalizace výnos  z trestné !innosti, nebo& p"i b#žné obchodní 

operaci je logickou snahou ú!astníka výnos navýšit. Samotný výnos a tím i jeho hodnota 

zaniká jeho spot"ebou. [25] 

 

4.1.3 Tokové veli!iny 

 

Tokové veli!iny p"edstavují základní stavební kameny metod legalizace výnos  z 

trestné !innosti. Lze je rozd#lit do t"í skupin a to na : 

 

• transfery, 

• transformace, 

• transakce. 

 

P sobením transakcí a transformací se pachatelé snaží docílit co možná nejvíce 

viditelných zm#n n#kterých znak  nelegálního výnosu, a to nap"íklad jeho rozd#lením na více 

!ástí s menší jednotlivou hodnotou, zm#nou formy tedy podob výnosu a u teroristické 

legalizace i zm#nou vlastnictví v p"ípad# použití legálního výnosu.  

Transfer je užíván ke ztížení sledování cesty vzniku výnosu nebo k p"esunutí výnosu 

do teritorií, kde jeho legalizace bude snazší nebo kde je prakticky nemožné zjistit skute!nost, 

že se jedná o výnos z trestné !innosti. 

 

4.1.4 Vlastnictví 

 

Vlastnictvím se zpravidla ozna!uje ur!itý vztah osoby nebo jiného subjektu na právo k 

v#ci nebo jiné hodnot#. Vlastnictvím je však také !asto mín#n objekt tohoto vztahu ve smyslu 

majetku.  Charakteristickým znakem vlastnictví je jeho výlu!né užití a dispozice konkrétním 
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vlastníkem, který jako jediný m že užívací resp. dispozi!ní práva rozší"it ve prosp#ch dalších 

subjekt .  

Obecn# jsou rozlišovány t"i základní druhy vlastnictví: 

 

a) vlastnictví k v#cem movitým, 

b) vlastnictví k v#cem nemovitým, 

c) duševní vlastnictví. 

 

Z hlediska institucionální ekonomie jsou vlastnická práva definována jako „regulace 

mezilidských vztah , které ur!ují zp soby získávání a užívání vzácných statk . Vlastnické 

právo zahrnuje právo užívat statek a toky z n#ho plynoucí, právo m#nit jeho podobu a právo 

postoupit práva anebo !ást práv k tomuto statku další osob#.“ 

V p"ípad# tvorby, legalizace a užití nezákonného výnosu jsou vlastnická práva 

podvodn# p"edstírána a obecn# lze tato jednání hodnotit jako nezákonné nakládání s 

finan!ními, hmotnými a jinými prost"edky, tedy cizím majetkem. 

Tato jednání napl$ují znaky skutkové podstaty celé "ady trestných !in , které mohou 

být v mnoha p"ípadech za"azeny do kriminality ekonomického charakteru. P"esto, že nelze 

hovo"it o vlastnictví, resp. o vlastnických právech v  tom pravém slova smyslu, je nutné se z 

tohoto hlediska p"edm#tnou problematikou zabývat a to z toho d vodu,  že pachatelé 

legalizace výnos  z trestné !innosti  se snaží vzbudit zdání, že výnos vznikl v legální 

ekonomice zákonnou aktivitou prost"ednictvím zákonné transakce, což p"edpokládá i 

uspo"ádané vlastnické vztahy a budí zdání, že ten, kdo výnosem disponuje, tak !iní podle 

práva.  

 

4.1.5 Zdrojová aktivita 

Zdrojová aktivita má produk!ní charakter a její právní polarita je nem#nná. Podstatou 

každé zdrojové aktivity je produkce výrobk  nebo služeb, jež jsou dále prost"ednictvím 

transakce základem pro tvorbu výnosu. V p"ípad# tvorby nezákonného výnosu produkce 
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probíhá v kriminální ekonomice a je nezákonná. Ú!elem legalizace je tento charakteristický 

znak zakrýt a vytvo"it zdání, že výnos vznikl v legální ekonomice v souladu se zákonem. 

Samotná iluze legálnosti je vytvá"ena prost"ednictvím již popsaných transfer  a transakcí. 

Aplikací dalších tokových veli!in dochází k dalšímu zakrývání (maskování)  zdrojové 

aktivity. 

 

4.1.6 Zdrojová transakce 

 

Zdrojová transakce je zdrojovou pouze ve vztahu k nezákonnému výnosu, který 

vzniká v legální ekonomice nezákonným p"erozd#lením zdroj . Rovn#ž tak jako u zdrojové 

aktivity je transparentnost tohoto znaku nežádoucí a užitím metod legalizace je proto více !i 

mén# úsp#šn# zakryt.  

Základní rozdíl mezi výnosem vzniklým nezákonnou zdrojovou aktivitou a výnosem 

pocházejícím z nezákonné zdrojové transakce je ten, že v p"ípad# výnosu pocházejícího z 

nezákonné transakce se jedná o výnos, který vznikl, jak je uvedeno výše, v legální ekonomice 

zákonnou aktivitou, tedy veškeré kroky, až po uskute!n#ní sm#ny, tedy transakce, byly 

u!in#ny v souladu s platnými ekonomickými a právními p"edpisy.  

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že prakticky žádnou !inností nelze docílit zm#n u  

prvk , kterými jsou nezákonná zdrojová aktivita, nezákonná zdrojová transakce a vlastnictví 

nezákonného výnosu. Všechny tyto prvky a od nich odvozené charakteristické znaky jsou 

výnosu dány okamžikem zrodu.  

To znamená, že jestliže výnos vznikne nezákonnou aktivitou, je jeho polarita 

nezm#niteln# nezákonná. U výnosu, který vznikne nezákonnou transakcí zase dojde  jeho 

odhalením k navrácení p vodnímu majiteli. 

Ob# tyto alternativy jsou pro pachatele zdrojové kriminality neuspokojivé a proto musí 

provád#t operace takového charakteru, které sice nevedou p"ímo ke zm#nám (nebo& jak již 

bylo "e!eno vyjmenované vlastnosti jsou nem#nné), ale je jimi dosaženo zast"ení nezákonné 

povahy výnosu. Nejedená se tak o faktickou p"em#nu špinavých pen#z na !isté, ale pouze o 

vzbuzení zdání, že tomu tak je.  



 &$

Ke zjišt#ní právní polarity konkrétního výnosu, což znamená zjišt#ní zákonné !i 

nezákonné zdrojové aktivity nebo zjišt#ní zákonné !i nezákonné zdrojové transakce, lze tedy  

dosp#t pouze ustanovením všech forem a hodnot výnosu, zjišt#ním veškerých vlastnických, 

p"ípadn# nezákonných dispozi!ních vztah  a vysledováním všech tokových veli!in (transfer, 

transformace a transakce), ke kterým za dosavadní existence výnosu došlo. Tokové veli!iny 

musí být jedna po druhé v nep"erušené "ad# !asové posloupnosti ustanoveny a v každé fázi 

provedena díl!í identifikace objektu zkoumání (zjišt#ní totožnosti se zkoumaným výnosem). 

První v "ad#, ale poslední ustanovená, bude prvotní, tedy zdrojová aktivita transakce.   

Polarita zdrojové aktivity !i transakce, která ur!uje polaritu výnosu, m že být zjišt#na 

pouze zdrojovou analýzou a následnou komparací ekonomického jednání s hospodá"skými 

zákony a pravidly platnými v aktuálním !ase pro území, na kterém k posuzovanému 

ekonomickému jednání došlo. Pokud ekonomické jednání bude shledáno v souladu s platnými 

hospodá"skými zákony a pravidly, bude zdrojová aktivita resp. transakce zákonná a tudíž i 

výnos bude zákonný.  

V p"ípad# zjišt#ní rozporu mezi ekonomickým jednáním a hospodá"skými zákony a 

pravidly a aktivitami !i transakcemi subjektu v konkrétní oblasti ekonomiky, je vzniklý 

soubor informací podroben klasifika!ní analýze s cílem zjistit, zda nejsou v daném p"ípad# 

napln#ny znaky skutkové podstaty n#kterého trestného !inu. Porovnáním uvedeného rozporu 

a  p"íslušných ustanovení trestního zákona jsou bu' zjišt#ny a nebo nezjišt#ny znaky 

skutkové podstaty trestného !inu. V p"ípad#, že nejsou zjišt#ny,  je zdrojová aktivita zákonná 

a   jedná se o výnos zákonný. V p"ípad#, že jednáním byly napln#ny znaky skutkové podstaty 

trestného !inu, je zdrojová aktivita nezákonná a výnos je rovn#ž nezákonný. 

 

5. Realizace „praní špinavých pen"z“ v praxi 

 

Pro správné pochopení princip  fungování legalizace výnosu z trestné !innosti je t"eba 

vytvo"it základní modely, v nichž k takovéto trestné !innosti dochází. Struktur, které jsou 

s v#tším !i menším úsp#chem k této !innosti užívány, je celá "ada, pro ú!ely této diplomové 

práce je však žádoucí, na stran# jedné dostate!ným zp sobem oz"ejmit jakým zp sobem 

mohou být k této !innosti zneužity podniky hutního pr myslu, tedy za p"edpokladu, že se tak 
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ned#je se souhlasem a finan!ní interesancí nejvyššího vedení, ozna!it slabá místa, která 

mohou být a v reálu skute!n# jsou napadána a v záv#ru pak ur!it principy obrany proti 

takovémuto zneužití.  Je rovn#ž nezbytné dostate!n# d razn# vysv#tlit rizika, jež pro 

zneužívaný podnik vznikají.  

Mezi množstvím model  lze rozlišit dva základní.  

1) Odb#ratelský model – p"ímý 

2) Dodavatelský model – nep"ímý 

 

5.1 Odb"ratelský model – p#ímý 

 

Asi nejznám#jším zp sobem praní pen#z, je využití libovolné spole!nosti jako tzv. 

fiktivního prost"edníka !i odb#ratele. Standardním zp sobem je formální vytvo"ení 

spole!nosti, v jejímž !ele oficiáln# stojí bu' neexistující osoba a nebo osoba bezprizorní, 

která ve skute!nosti s chodem a "ízením takového podniku nemá nic spole!ného.  

Základním problémem, na který však „legalizátor“ u takového podniku naráží, je to, 

že p"íslušné kontrolní ú"ady, jako nap". pov#"ený finan!ní ú"ad nebo celní správa, a nebo 

orgány !inné v trestním "ízení, se na zjiš&ování existence takovýchto podnik  zam#"ují a 

monitorují je prakticky od po!átku jejich vzniku.  

Formální podnik má totiž n#které nezam#nitelné znaky, které prakticky nelze zast"ít, 

jako je samotná osoba vlastníka, zp sob obchodování, zvýšené finan!ní toky, 

nespolupracování s finan!ními ú"ady apod. Z"izovatel takového podniku si uv#domuje, že 

funkce a existování tohoto podniku je zákonit# pouze do!asné a proto pro n#j není ú!elné 

p"íliš investovat do vybavení, právního zajišt#ní a podobn#.  

Z tohoto d vodu se novým trendem stává legalizace výnos  z trestné !innosti 

prost"ednictvím zavedených a zajišt#ných podnik , které mají kvalitní a !istou podnikatelskou 

minulost. 

Obchodování s t#mito podniky je navenek zcela obvyklé, dochází k "ádným tok m 

zboží a plateb, vztahy mezi podniky jsou "ádn# smluvn# ošet"eny a pro zb#žnou kontrolu 

nep"edstavuje podnik „legalizátora“ nic jiného, než b#žného zákazníka zdrojového podniku.  
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V zásad# je tedy možno konstatovat, že jak p"edm#t obchodu tak i samotné obchodní 

transakce jsou legální, pouze vstupní finan!ní prost"edky na stran# „legalizátora“ jsou 

ilegální.  

Zásadním požadavkem pro osobu, jež se snaží „vyprat“ prost"ednictvím tohoto 

podniku peníze, je získání jejího zam#stnance na pozici, kde má p"ístup k vystavování a 

stornu faktur a sou!asn# je schopen z titulu své funkce vyjednávat o podmínkách 

dodavatelsko odb#ratelských vztah . Motivy pro spolupráci s „legalizátorem“ bývají r zné, 

avšak v zásad# se dá "íci, že majoritním d vodem vždy byl a bude finan!ní prosp#ch.  

K samotnému pr b#hu praní pen#z dochází zpravidla následujícím zp sobem. Na 

stran# „legalizátora“ existují finan!ní prost"edky jak legální, tak i nelegální povahy. Spole!n# 

s existencí nelegálních prost"edk  vyvstává držiteli pot"eba tyto peníze smísit s legálními a to 

tím zp sobem, že jsou užity formáln# jako legální. 

Ideálním prost"edkem pro takovéto praní pen#z je práv# výrobce a prodejce hutního 

materiálu, kde jsou obchody provád#ny v "ádech tisíc  tun a milión  korun a platby jsou 

provád#ny p"ímým nebo zálohovým zp sobem a v mnoha p"ípadech se tak d#je hotovostním 

zp sobem, resp. vkládáním na ur!ený bankovní ú!et prodejce.  

Ú!el m zájemce o legalizaci nahrává samoz"ejm# také fakt, že s velikostí podniku 

zákonit# roste rovn#ž jeho složitost. %ím složit#jší je organiza!ní struktura takového podniku, 

tím v#tší míru nezávislosti a rozhodovacích pravomocí musí delegovat top management na 

jednotlivé vedoucí organiza!ních !lánk  a tím obtížn#jší je i jejich kontrolovatelnost.   

Praktické provedení legalizace bude v praxi vypadat následujícím zp sobem. Držitel 

nelegálních prost"edk  uzav"e prost"ednictvím „motivovaného zam#stnance“ s hutním 

podnikem Babun Steel Corporation a.s. rámcovou smlouvu o odb#ru hutního materiálu, nap". 

ocelových ingot . Držitel sám musí bu' vlastnit zprost"edkovatelskou spole!nost a nebo 

takováto spole!nost musí být ve sfé"e jeho vlivu. Na základ# uzav"ené smlouvy držitel – 

„legalizátor“ objedná nadm#rné množství zboží, nap". tisíc tun ocelových ingot  a na základ# 

objednávky uhradí zálohovou fakturu finan!ními prost"edky jež jsou !áste!n# legální a 

!áste!n# nelegální. Po uhrazení zálohy a vyrobení ur!ité !ásti zakázky, kdy zde je nezbytná 

spolupráce osoby uvnit" podniku, která na pr b#h zakázky dohlédne, !ást zakázky vypoví a to 

v hodnot# nelegální !ásti zálohy. Zde je t"eba podotknout, že rámcová smlouva je zpravidla 

sjednávána jednak na zboží, jehož výroba a prodej jsou v podniku b#žné a p"ípadnou 
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neodebranou !ást zakázky není problém dále prodat a jednak oproti b#žným zvyklostem bu' 

smlouva zcela postrádá klauzuli o penále za neodebrané zboží a nebo, pokud je pozice osoby 

uvnit" podniku dostate!n# silná, p"edstavuje ono sjednané penále jakousi zlegalizovanou 

platbu za vyprání pen#z. Je samoz"ejmé, že záloha za vypov#zenou !ást zakázky je 

„legalizátorovi“ vrácena zp#t. Vzniká tak oficiální zp#tný tok již vypraných pen#z, jejichž 

p vod je doložen "ádnou storno fakturou známého velkého podniku. Takto vyprané peníze 

jsou znovu smíšeny s nelegální !ástí a postup je opakován.  

Nezbytnou sou!ástí celého "et#zce legalizace se stává kone!ný odbyt, který však 

nemusí p"edstavovat problém, nebo& podnik je schopen prodávat oficiáln# koupené zboží 

s minimální marží a p"esto realizuje zisk ze sekundárních, tedy nelegálních aktivit.  

Shora uvedený text je p"edstaven v následujícím schématu !. 5.1: 
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Obecn# utkv#lá p"edstava, avšak dle právních p"edpis  tohoto státu zcela mylná, je, že 

podnik, který je shora popsaným zp sobem pro „legalizaci“ zneužit, nem že být za svou ú!ast 

nijak postižen. Toto však není pravdou a podniku vznikají závažná rizika a nebezpe!í, jež jsou 

vyjmenována v následujícím textu.  

 

1) Nebezpe!í spo!ívající v samotném faktu, že je spole!nost využívána 

k takovéto legalizaci, nebo& finan!ní prost"edky, kterými jsou platby 

za zboží provád#ny jsou nelegální a to po celou dobu jejich existence 

a pouze dochází k zast"ení jejich p vodu. V p"ípad#, že je ze strany 

orgán  !inných v trestním "ízení (dále jen O%T() odhalena role 

zam#stnance !i spole!níka podniku, který umožnil a defacto i zajistil 

samotný pr b#h legalizace, m že být p"i aktivním postupu O%T( ve 

spojení s p"íslušným státním zastupitelstvím a soudy, p"ikro!eno 

nejd"íve k blokaci pom#rné !ásti finan!ních prost"edk  podniku a 

jejich následnému zabavení, kdy je t"eba si uv#domit, že zabaveny 

budou nejen finan!ní prost"edky nevrácené zálohy, p"ípadn# penále, 

ale pokud dojde O%T( k od vodn#nému záv#ru, že celý proces 

podnikání „legalizátora“, tedy proces tvorby vstupních pen#z byl 

nelegální a obchod s hutním zbožím dot!eného podniku byl jen 

zást#rkou, budou zabaveny !i alespo$ zablokovány veškeré finan!ní 

prost"edky, jež byly k nákupu použity. To m že být ve svém 

d sledku pro dot!ený podnik až likvida!ní.  

2) Dalším nezanedbatelným problémem je samoz"ejm# následná aktivita 

finan!ního ú"adu, který p"i provád#ní prov#rky, a& již vytýkacího 

"ízení !i p"ímo da$ové kontroly subjektu „legalizátora“ s velkou 

pravd#podobností zahájí rovn#ž kontrolu podniku, kde k samotné 

legalizaci dochází, se všemi negativními dopady, jakou je zvýšená 

administrativní zát#ž, d sledné prov#"ování obchodních vztah  a 

vazeb !i prov#"ování reálnosti interních finan!ních tok .  
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5.2 Dodavatelský model – nep#ímý 

 

Druhou využívanou základní alternací k odb#ratelskému modelu je model 

dodavatelský – nep"ímý. Výrobní podnik, který se zabývá zpracováním a distribucí hutních 

materiál  spot"ebovává v rámci své výrobní !innosti zna!né množství vstupních komponent, 

a& již se jedná o uhlí, rudu, doprovodné látky !i pohonné hmoty (dále jen PHM). 

 Je logické, že takovýto podnik je zpravidla hodn# !lenitý a z"izuje pro jednotlivé 

!innosti zvláštní odd#lení, jejichž vedoucí pracovníci na úrovní middle managementu mají za 

úkol pro zajišt#ní hladkého chodu jak jednotlivých !ástí, tak i podniku jako celku, obstarávat 

plynulý p"ísun vstupních komponent !i servisních prvk , dle požadavku výroby a zajiš&ovat 

jejich p"im#"ené množství ve skladových zásobách.  

 V p"ípad# aplikace tohoto modelu na podnik Babun Steel Corporation a.s., je možné se 

nap"íklad zam#"it na odd#lení, které má za úkol zajiš&ovat pro podnik p"ísun PHM. Držitel 

nelegálních prost"edk  – „legalizátor“ musí op#t nalézt ve spole!nosti „motivovanou osobu“, 

která pro podnik obstarává koupi a distribuci PHM. S „motivovanou osobou“ se dohodne na 

vzájemn# výhodné spolupráci, spo!ívající v tom, že „legalizátor“ bude dodávat podniku mén# 

kvalitní PHM, !ímž bude pro svou spole!nost realizovat neoprávn#ný zisk a dostane se tak se 

svou cenovou hladinou pod úrove$ b#žného trhu a „motivovaná osoba“ z takovéto dohody 

bude samoz"ejm# pat"i!ným zp sobem profitovat r znými benefity poskytovanými 

„legalizátorem“. 

 Vstupní motiva!ní faktor ke spolupráci mezi „legalizátorem“ a „motivovanou osobou“ 

m že mít r zný charakter, nap". p"íbuzenský vztah, p"edchozí p"átelský vztah, finan!ní faktor, 

atd. Faktor vydírání nelze samoz"ejm# zcela vylou!it, avšak vzhledem k požadavku na 

p"edpokládanou dlouhodob#jší spolupráci se tento druh motivace m že ukázat jako 

kontraproduktivní.  

 Jak bylo v p"edchozím textu uvedeno, požadavek na „praní pen#z“ vzniká za situace, 

kdy a& již v nelegální !i stínové ekonomice dojde k vytvo"ení finan!ních prost"edk , které je 

nutno legalizovat, aby jejich vlastník mohl tyto peníze využívat pro napln#ní svých ve"ejn# a 

legáln# prezentovaných pot"eb.  
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 „Legalizátorovi“ tak vzniká p"íležitost, jak na jedné stran# vytvo"it nelegální výnos - 

finan!ní prost"edky, a tento dále prost"ednictvím „motivované osoby“ ve firm# Babun Steel 

Corporation a.s. zlegalizovat.  

Pro "ádné pochopení v#ci a selekci znak , jež principiáln# povedou k odhalení !innosti 

„legalizátora“ a „motivované osoby“ ze strany vrcholového managementu podniku a následn# 

k zamezení poškozování podniku Babun Steel Corporation a.s. je t"eba osv#tlit zp sob, jakým 

dojde k uzav"ení dodavatelsko odb#ratelské smlouvy, jakým zp sobem jsou ony „mén# 

kvalitní PHM“ vytvá"eny a samoz"ejm# jakým zp sobem dochází k jejich distribuci mezi 

dodavatelem – „legalizátorem“ a kone!ným spot"ebitelem podnikem Babun Steel Corporation 

a.s..  

Primární fází celého procesu je samotný vznik „mén# kvalitních PHM“, díky nimž 

„legalizátor“ ušet"í natolik, že bude schopen nabídnout podniku Babun Steel Corporation a.s. 

cenu, jenž bude výrazn# nižší než je konkuren!ní a „motivovaná osoba“ tak bude moci obhájit 

jeho prosazení jako dodavatele.  

„Legalizátor“ vlastní primární podnik s názvem Petrotrans, s.r.o., se kterým již 

n#jakou dobu podniká na trhu, jeho !innost je legální a transparentní. Mimo to však z"ídil 

podnik, jehož oficiálním vlastníkem je osoba, která bu' ve skute!nosti neexistuje (spole!nost 

byla vytvo"ena na základ# pad#laných doklad ) a nebo obvyklejší metoda, vlastníkem je 

osoba tzv. „bez p"íst"eší“, která za pat"i!ný zpravidla velice nízký obolus ochotn# svolila 

k p"episu spole!nosti na své jméno a podepsala p"íslušné doklady, které umož$ují 

„legalizátorovi“ p"ípadn# n#jaké jiné pov#"ené osob# se spole!ností prakticky neomezen# 

manipulovat. Tato sekundární spole!nost s názvem Transoil, s.r.o., uzav"ela prost"ednictvím 

kontakt  „legalizátora“, optimáln# v zahrani!í, avšak sou!asn# v rámci EU, dohody o 

dodávkách chemických látek, které za ur!itých okolností, a& již p"i smíchání v ur!itém 

pom#ru mezi sebou a nebo se základním palivem, benzínem !i naftou, vytvo"í sm#s, kterou je 

možno použít jako palivo, a!koliv zpravidla nedosahuje zákonem vymezených parametr  

originálních PHM. Podstatné však je, že tyto látky nejsou primárn# ur!eny jako palivo, a 

proto nejsou zatíženy p"íslušnou spot"ební daní. Navíc obchod je vykazován v rámci EU, 

!ímž je obcházena rovn#ž povinnost k platb# DPH.  

Tedy „legalizátor“ doveze do %R prost"ednictvím spol. Transoil, s.r.o., se kterou 

oficiáln# nemá spole!ného nic jiného, než dodavatelsko odb#ratelský vztah, chemické látky, 
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které jsou následn# smíchány a poté odebrány firmou Petrotrans, s.r.o. již jako p"íslušné 

PHM, tedy benzín nebo nafta.  

Vzhledem ke skute!nosti, že firma Transoil, s.r.o. nakoupila zboží, které nepodléhá 

spot"ební dani a protože se jedná o obchod v rámci EU, kde je DPH odvád#no až v rámci 

odb#ru v kone!ném stát#, v tomto p"ípad# %R, m že jej „legalizátor“prodat defacto sám sob# 

prost"ednictvím ovládané spole!nosti za cenu jen nepatrn# p"evyšující po"izovací náklad. Je 

samoz"ejmé, že p"i d sledné kontrole ze strany p"íslušného finan!ního ú"adu bude zjišt#no, že 

vlastník spole!nosti Transoil, s.r.o. se dopouští zjevné trestné !innosti, avšak s ohledem na 

neexistenci skute!ného majitele, resp. jeho nekontaktnost pro p"íslušné ú"ady, m že tento 

druh obchodu fungovat pom#rn# dlouhou dobu v "ádech let.  

Tímto je ustanoven primární znak, tedy nezákonná aktivita, kterou je mísení vstupních 

látek a vytvá"ení látek s vlastnostmi blízkými PHM, avšak bez toho, aby byly "ádným 

zp sobem podrobeny p"íslušným daním. 

Následn# „motivovaná osoba“ z titulu své funkce zajistí spol. Petrotras, s.r.o., tedy 

„legalizátorovi“ pozici dodavatele PHM pro podnik Babun Steel Corporation a.s. Zde mohou 

být užity dva zp soby, a to p"ímý, v n#mž „motivovaná osoba“ rovnou jen na základ# 

„pr zkumu trhu“ uzav"e nebo zajistí uzav"ení smlouvy s „legalizátorem“ a nebo nep"ímý, kdy 

zajistí vypsání výb#rového "ízení a iniciuje ú!ast managementu podniku na kone!ném 

odsouhlasení dodavatele. Výb#rové "ízení samoz"ejm# probíhá za podmínek a požadavk , 

které jsou p"ipraveny jeho odd#lením. 

Spol. Petrotrans, s.r.o. s cenou, které žádný legáln# obchodující dodavatel není 

schopen konkurovat, se tedy stává dodavatelem podniku Babun Steel Corporation a.s. a zde 

za!íná proces legalizace výnos  z výše popsané trestné !innosti.  

Firmy Petrotrans, s.r.o. nakoupí od sekundární firmy Transoil, s.r.o. vytvo"enou sm#s 

faktura!n# již jako PHM s uhrazenou spot"ební daní a p"íslušnou !ástí DPH. Dochází tak 

k legalizaci „zboží“, kterou se sm#s chemických látek stává pro firmu Petrotrans, s.r.o. dle 

p"íslušných ú!etních doklad  PHM, které mohou být dále legáln# distribuovány podniku 

Babun Steel Corporation a.s.. Kone!ný odb#ratel poté provede úhradu dodaného zboží 

podniku Petrotrans, s.r.o. a firma Petrotrans, s.r.o. ú!etn# zaplatí podniku Transoil, s.r.o..  

 



 &*

Shora popsaná struktura je znázorn#na v následujícím schématu 5.2 :  
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Zásadním faktorem pro „legalizátora“ je to, že finan!ní prost"edky vložené do nákupu 

„sm#si“ jsou s obrovským a hlavn# formáln# legálním ziskem vráceny zp#t do ob#hu, !ímž na 

tomto obchodu vyd#lává defacto dvakrát.  

1) zisk z neplacení daní - vzhledem k tomu, že k nákupu zboží 

prost"ednictvím firmy Transoil došlo bez spot"ební dan# a DPH, 

avšak následný obchod mezi ob#ma „legalizátorem“ ovládanými 

firmami prob#hl již s faktura!n# uhrazenou spot"ební daní a DPH, 

p"edstavují tyto dan# !istý zisk. 

2) zisk z marže – souhrnná vstupní cena surovin kone!né sm#si je nižší 

než b#žná po"izovací cena originálních PHM, p"i!emž kone!ná 

prodejní cena „sm#si“ je prodávána jen mírn# pod nejnižší b#žn# 

dostupnou cenu originálních PHM. Zde je t"eba si uv#domit, že celý 

rozdíl mezi nákupní cenou a kone!nou prodejní cenou je výnosem, 

nebo& mezistupe$ prodeje mezi firmami Petrotrans, s.r.o. a Transoil, 

s.r.o. probíhá jen v rovin# ú!etních doklad .  

 

Po dodání sm#si do podniku kone!ného odb#ratele je op#t nezbytná ú!ast 

„motivované osoby“, která zajistí správnou distribuci „sm#si“ a rovn#ž v rámci svého 

odd#lení „"eší“ p"ípadné reklamace v !i kvalit# vznesené jejími uživateli. Zajiš&uje tak 

zp#tnou vazbu a sou!asn# zahlazuje p"ípadné stopy, resp. provádí !i iniciuje zkoušky kvality 

dodávaných PHM, o jejichž termínech „legalizátora“ p"edem vyrozumí a bu' jsou ke 

zkouškám dodány originální PHM a nebo, p"i realizaci supervize svým odd#lením, je schopna 

z titulu své pozice takovéto zkoušky zmanipulovat.  

Tento zp sob obchodování je samoz"ejm# nesmírn# výhodným z výše popsaných 

d vod  a to i za podmínek, kdy se o sv j zisk musí „podnikatel“ ur!itým pom#rem d#lit 

s „motivovanou osobou“. 

Op#t, stejn# jako v p"ípad# p"ímého modelu, však s sebou toto zneužití p"ináší  pro 

kone!ný podnik r zná nebezpe!í, a& již zjevná, !i skrytá, nebo& tento se stává prost"edkem 

k legalizaci výnos  z trestné !innosti. T#chto nebezpe!í je celá "ada, avšak nejmarkantn#jší 

jsou tyto : 



 '$

 

1) Poškození strojního vybavení a vozového parku, k jejichž provozu je 

„sm#s“ používána. Zde je t"eba si uv#domit základní fakt, a to, že 

p"edepsané složení PHM  užívaných v pr myslu a jejich specifika!ní 

znaky jsou dány kvalitativními výzkumy renomovaných laborato"í 

výrobc  a vývojá"  a to jak na stran# výrobc  PHM, tak i na n# úzce 

navazující stran# producent  strojního vybavení a automobilového 

pr myslu. Jakékoli dlouhodobé užívání „sm#sí“, které nejsou 

originálními PHM má zpravidla za následek zvýšené opot"ebení a 

následnou nefunk!nost strojního vybavení !i vozového parku. 

Sou!asn# nastupuje rovn#ž nezanedbatelný fakt, že p"i realizaci 

reklamací v !i výrobc m strojního vybavení a vozového parku je 

výrobce schopen, a skute!n# tak i !iní, odhalit užití neschváleného 

druhu PHM, následkem !ehož je p"ípadná reklamace zamítnuta jako 

neoprávn#ná. 

2) Odhalení jednání „legalizátora“ a „motivované osoby“ má za 

následek pom#rn# rozsáhlé vyšet"ování orgán  !inných v trestním 

"ízení (O%T(), které zákonit# znamená rovn#ž zásah do fungování 

podniku, a& již se jedná o realizaci úkon  trestního "ízení v samotném 

podniku, prov#"ování míry ú!asti !i znalosti situace ze strany všech 

zam#stnanc  podniku v!etn# vrcholového managementu, nebo o 

pravd#podobné zabavení !ásti ú!etních materiál  a další 

dokumentace !i p"ímo strojního vybavení podniku. 

3) Negativní publicita podniku a pravd#podobná následná realizace 

podrobných kontrol ú!etních a dalších doklad , jakož i da$ových 

p"iznání ze strany místn# a v#cn# p"íslušného správce dan#.  

 

Je tedy z"ejmé, že je v nejvlastn#jším zájmu vrcholového managementu podniku na 

vytvo"ení takových kontrolních mechanism , které zcela zabrání nebo alespo$ významnou 

m#rou omezí možnost využití jejich podniku jako prost"edku legalizace výnosu z trestné 

!innosti.  
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5.3 Definování mezních bod  legalizace výnos  z trestné !innosti 

 

 Dle popisu fungování metodiky tvorby nelegálního výnosu, jenž je následn# 

p"edm#tem legalizace provád#né v rámci dot!eného podniku je možné vymezit základní 

prvky, resp. mezní body, kterými musí „legalizátor“ nezbytn# projít, aby mohl praní pen#z 

úsp#šn# realizovat.  

V p"ípad# p"ímého odb#ratelského modelu to jsou tyto fáze : 

 

- získání „motivované“ osoby, 

- uzav"ení rámcové odb#ratelsko – dodavatelské smlouvy, 

- provád#ní zálohových plateb, 

- objednávka, zrušení a !áste!ný odb#r, 

- inkasování vratky. 

 

Z uvedeného vý!tu je z"ejmé, že celá legalizace za!íná vždy u získání osoby uvnit" 

podniku, která je k „praní“ využita. Bez této osoby nelze vícemén# zapo!ít spolupráci 

s podnikem, protože se tak celá operace stává závislá na velkém množství faktor , které 

uvnit" podniku není možné bez spolupráce ovlivnit, je tak p"íliš riziková a tím i nezájmová. 

Dalším nemén# významným bodem je uzav"ení rámcové odb#ratelsko – dodavatelské 

smlouvy, kdy tato smlouva musí obsahovat p"íslušné klauzule o zp sobu objednávky, 

zp sobu platby, možnosti zrušení, sankce apod., kdy práv# za ú!asti a spolupráce 

„motivované osoby“ obsahují takto uzavírané smlouvy nestandardní prvky, jako práv# 

možnost vypov#zení objednávky bez sankcí nebo se sankcí výrazn# nižší než je obvyklé, resp. 

stanovení cenové hladiny velkoodb#ratele, a!koliv faktické množství odebraného zboží této 

úrovn# zpravidla nedosahuje.  

Nezbytnou sou!ástí smlouvy a následn# i celé operace je realizace nikoliv p"ímých 

plateb dle fakticky odebraného zboží, a& již faktura!ní cestou nebo p"ímým inkasem, ale 
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zálohových plateb, které jsou vkládány p"ímo na ú!et dodavatelského podniku. To mimo jiné 

umož$uje „legalizátorovi“ v p"ípad# pot"eby vkládat velké objemy bankovek r zné nominální 

hodnoty. 

Jestliže „legalizátor“ provede dle uzav"ené smlouvy objednávku na nadm#rný odb#r 

zboží, kdy tento mnohdy zjevn# p"evyšuje b#žné množství zboží odebíraného srovnatelnými 

zákazníky a následn# zpravidla !ást objednávky s r zným od vodn#ním zruší, vytvá"í tak 

markantní stopu, kterou prakticky nelze zakrýt bez spolupráce s motivovanou osobou uvnit" 

podniku.  

Posledním, velice d ležitým krokem je zp#tné inkaso !ásti nezkonzumované zálohy a 

to vždy formou bankovního p"evodu z ú!tu dodavatele na legální ú!et  odb#ratele. Tento krok 

je nesmírn# d ležitý, nebo& v této fázi se již pro okolí nejedná o finan!ní prost"edky, které 

byly do transakce vloženy „legalizátorem“, ale o naprosto !isté peníze dodavatelského 

podniku, které jsou transparentní cestou vráceny zp#t.  

 Výše popsané fáze p"ímého modelu jsou typické jen a pouze pro tento zp sob praní 

pen#z. Oproti tomu model nep"ímý má vyjma jednoho bodu zcela jiné fáze a metodiku, nebo& 

funguje na zcela odlišných principech. 

Základní fáze nep"ímého dodavatelského modelu  jsou : 

 

- získání „motivované“ osoby, 

- výb#rové "ízení, 

- nákup vstupních surovin a jejich smísení, 

- dodávka sm#si odb#rateli, 

- inkasování plateb. 

 

Fáze získání „motivované“ osoby je naprosto totožná s první fází p"ímého modelu, 

zpravidla se však liší v charakteru a stupni motivace takové !lov#ka, protože zatímco u 

p"edchozího modelu si doty!ný ve svém d sledku nemusí pln# uv#domovat, že !innost, které 

se dopouští je v podstat# nelegální a pro jeho osobu p"edstavuje pouze prost"edek pro 
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eventuáln# nemorální obohacení, v p"ípad# druhého modelu si nezákonnosti svého jednání 

musí být zcela jist# v#dom a to jak ve vztahu k poškozování zájm  mate"ského podniku, tak i 

ve vztahu k trestn# právním p"edpis m %eské republiky.  

Druhou fází je zpravidla výb#rové "ízení, kdy „motivovaná osoba“ iniciuje jakési 

výb#rové "ízení, a& již se skute!n# p"edkládanými nabídkami jednotlivých zájemc  nebo 

formou vlastního pr zkumu, jehož výsledek je poté schvalován ur!enými orgány podniku.  

P"i vlastním  výb#rovém "ízení pak dochází k nastavení hodnotících kritérií tak, aby 

vše sm#"ovalo k vít#zství firmy „legalizátora“. Lze "íci, že výb#rové "ízení je vytvá"eno 

specificky pro konkrétního zájemce.  

T"etí fází je vytvo"ení sm#si, která bude odb#rateli dodávána jako PHM. V této fázi 

musí být prost"ednictvím další firmy nakoupeny složky finálního produktu, musí být smíseny 

a musí být vytvo"eny falešné krycí doklady pro samotného dodavatele – „legalizátora“, jenž 

následn# vystupuje p"ed kone!ným odb#ratelem jako b#žný zprost"edkovatel.  

V p"edposlední fázi je "ešeno dodání sm#si samotnému odb#rateli a její uskladn#ní, a 

to bu' v prostorách odb#ratele a nebo v prostorách jiných, které umož$ují pr b#žné 

zásobování podniku bez výpadk . Sou!asn# je zde nezastupitelná role „motivované“ osoby, 

která v p"ípad# vzniku jakýchkoli problém , nap"íklad s b#žnou kvalitou nebo s p"ípadnou 

namátkovou kontrolou zav!as podá „legalizátorovi“ zprávu a zajistí, resp. umožní nápravu.  

Poslední fází je pak inkasování zcela legálních finan!ních prost"edk  op#t 

z oficiálního a legálního ú!tu odb#ratele na oficiální a legální ú!et dodavatele. Tyto „!isté 

peníze“ jsou následn# užity k formálnímu vyplacení druhé – krycí firmy, takže p"ímá 

dodavatelská spole!nost je na první pohled zcela transparentní a !istá. Net"eba dodávat, že 

prost"edky uhrazené krycí firm# jsou v kone!né fázi od!erpány bu' ve prosp#ch majitele 

majoritní dodavatelské firmy a nebo jsou prost"ednictvím krycí firmy použity pro smísení 

s p"ípadnými nelegálními prost"edky na op#tovný nákup vstupních složek sm#si. 
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6. Obecné principy obrany proti legalizaci výnos  z  trestné !innosti v pr myslových 

podnicích 

 Jedním z nejú!in#jších zp sob , jenž povede k p"edcházení, odhalení a následnému 

zamezení zneužití pr myslového podniku k legalizaci výnos  z trestné !innosti, je nastavení 

transparentních a obecn# závazných pravidel v rámci vnit"ního organiza!ního "ádu 

pr myslového podniku .  

Dle výše formulovaných bod  – etap legalizace, a& již metodou p"ímou !i nep"ímou, 

lze relativn# spolehliv# definovat slabé stránky uvedených postup . V zásad# se dá "íci, že 

onou slabou stránkou je vždy p"elomová etapa, bez jejíhož úsp#šného absolvování nem že 

samotný proces praní pen#z v bec zapo!ít. Je t"eba vzít také v úvahu p"ípadnou !asovou 

ohrani!enost n#kterých „slabých“ fází a p"izp sobit jim rovn#ž opat"ení provád#ná uvnit" 

podniku a to z hlediska eventuálních náklad , kterými mohou být nap"íklad mzdové náklady, 

režijní a materiálové náklady apod. Zde je t"eba také vzít v úvahu možnost outsorcingu 

n#kterých opat"ení. 

 V zásad# lze každé u!in#né opat"ení rozd#lit dle délky trvání na : 

 

- krátkodobé, 

- dlouhodobé, 

 

dle fáze vstupu do procesu fungování na : 

 

- preventivní, 

- represivní. 

 

Pro výše popsané p"ípady legalizace výnos  z trestné !innosti a sou!asn# pro jakékoli 
další p"ípady obecn# lze pro podnik Babun Steel Corporation a.s. definovat následující body, 
jejichž d sledné respektování povede k odstran#ní nebezpe!í zneužití podniku k legalizaci 
výnos  z trestné !innosti a to a& již potenciálního !i již existujícího.  
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Jsou to : 

 

- d sledné odd#lování kompetencí a pr hlednosti funk!ních struktur podniku, 

- zodpov#dná a d sledná kontrola prost"ednictvím externích !i interních auditorských 

struktur, 

- odd#lená kontroln# kvalitativní !innost, 

- znalost majetkových a osobních pom#r  zam#stnanc  a d sledné využívání 

motiva!ních prvk , 

- prov#"ování dodavatel  a odb#ratel  nezávislým kontrolním odd#lením, 

- formalizované finan!n# materiálové toky, 

- transparentní a jednotné p"edpisy pro interní a externí procesy a vazby 

 

6.1 Princip odd"lování kompetencí a pr hlednosti funk!ních struktur podniku 

 

Pokud budeme podnik vnímat jako synergicky fungující organismus, jehož primárním 

ú!elem je efektivita, musíme si uv#domit, že v ur!ité fázi složitosti, objemu obchodu !i 

výroby, p"estává být jednoduchá a tím i pr hledná organiza!ní struktura podniku pro pot"eby 

jeho existence funk!ní.  

Prakticky lze "íci, že s rostoucím objemem prodeje, výroby, materiálových a 

finan!ních tok  a za sou!asného dodržení zásad vyplývajících z p"íslušných kvalitativních 

norem nar stá adekvátn# i administrativní a strukturální složitost podniku a vnit"ních proces . 

Sou!asn# s nár stem složitosti podniku ve všech jeho aspektech vystává požadavek na 

udržení ur!itého stupn# pr hlednosti vnit"ních vazeb a proces  a to jednak z d vodu odhalení 

a následné nápravy p"ípadných chyb a samoz"ejm# také z d vodu bezpe!nosti samotného 

podniku jak ve vztahu k vnit"ním, tak i vn#jší faktor m.  

S ohledem na tyto skute!nosti je t"eba jako dlouhodobé a sou!asn# preventivní 

opat"ení za!lenit definování a pr b#žnou kontrolu pr hlednosti a maximální transparentnosti 
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organiza!ní struktury podniku, za sou!asné pr b#žné analýzy adekvátnosti kompetencí a úloh 

jednotlivých organiza!ních !lánk  s d razem na zamezení hromad#ní nesouvisejících 

kompetencí.  

Typickým p"íkladem m že být situace, kdy odd#lení zásobování sou!asn# provádí 

výb#r dodavatel , p"ipravuje právní rámec a definuje podmínky dodavatelsko odb#ratelských 

smluv a sou!asn# realizuje kontrolu kvality dodávaného zboží !i materiálu.  

S rostoucí složitostí samotného podniku a nákladovosti jednotlivých proces  je pak 

nezbytné rozhodnout, které !innosti bude podnik vykonávat sám, v rámci své organiza!ní 

struktury a které budou vy"ešeny formou outsorcingu.  

P"íkladem !innosti, jež m že být provedena tzv. dodavatelsky je p"íprava rámcových 

dodavatelsko odb#ratelských smluv externí právní kancelá"í, které budou dle vnit"ních 

organiza!ních p"edpis  užívány v definované standardizované podob# pro všechny odb#ratele 

!i dodavatele. Je samoz"ejmé, že tyto smlouvy mohou být následn# individuáln# upraveny, 

avšak pouze v souladu s vnit"ním "ádem, tedy nap". po schválení v#tšinovým vedením.  

 

6.2 Princip d sledné kontrolní !innost prost#ednictvím externích !i interních audit  

 

V sou!asné dob# je pojem externí !i interní audit b#žn# užívaným slovním spojením. 

Faktem však z stává, že jeho reálné využití ze strany podnik  bývá mnohdy nedoce$ováno, 

resp. bývá v#tšinou využit jako krátkodobý represivní prvek, který si klade za cíl, zpravidla na 

základ# n#jakého udání !i nutnosti vytvo"ení prostor  pro škrty, zjistit pochybení !i snížit 

náklady.  

Toto využití je samoz"ejm# možné také a nutno konstatovat, že v#tšinou i ú!inné, 

avšak z stává tak do zna!né míry opomíjen preventivní efekt auditu. Jestliže je v rámci 

složitého podniku, jakým firmy hutního pr myslu bezesporu jsou, za!len#n audit do vnit"ního 

"ádu firmy a jeho provád#ní je stanoveno na p"edem danou nebo prom#nlivou periodu, p"ináší 

s sebou celou "adu pozitivních preventivních faktor .  

Pravideln# provád#ný audit musí postihovat ve své interní podob# p"esn# definované 

procesy v podniku, vytíženost zam#stnanc  a vedoucích pracovník , kompetentnost, 
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efektivitu a v neposlední "ad# i vzájemnou provázanost jednotlivých organiza!ních !lánk  a 

proces . 

Ve své externí podob# je pak ú!elné ze strany velkých podnik  provád#ní auditorské 

!innosti jak u skupiny odb#ratel , tak i u skupiny dodavatel .  

Výsledný synergický efekt pr b#žné kombinace interního a externího auditu ve 

významu definovaném výše se pozitivn# projeví v efektivit# fungování podniku jak v rámci 

celku, tak i jeho organiza!ních !lánk  a sou!asn# zákonit# odhalí p"ípadné nestandardní 

vazby !i procesy uvnit" podniku a zárove$ v jeho dodavatelsko odb#ratelské ve"ejnosti.  

Otázkou, kterou nelze bez vztažení ke konkrétnímu podniku s ohledem na jeho 

velikost, resp. strukturovanost všech jeho vnit"ních a vn#jších proces , jednozna!n# 

zodpov#d#t, z stává, zda vytvo"it pro tyto ú!ely vnit"ní auditorské odd#lení nebo využít 

služeb samostatné auditorské kancelá"e, !i naopak ob# tyto formy kombinovat.  

Obecn# lze "íci, že v p"ípad# opravdu složité organiza!ní struktury je nejvýhodn#jší 

alternativou ob# formy v r zných obm#nách kombinovat, kdy užití té které formy by m#lo 

podléhat pouze aktuálnímu rozhodnutí v#tšinového vedení, aby bylo zamezeno možnosti 

predikce postup  a byla zajišt#na jeho ur!itá nahodilost.  

 

6.3 Princip odd"lených kontroln" kvalitativních !inností 

 

 V dnešní dob# jsou ve sv#t# výrobních a zpracovatelských podnik  všech odv#tví 

sklo$ovány snad ve všech pádech normy kvality, a& již se jedná o ISO, !i jiné a s nimi 

spojené požadavky na vlastnosti vstupních i výstupních produkt .  

 Ani hutní podniky, resp. možná práv# hutní podniky, se rostoucím nárok m na kvalitu 

jakosti svých výrobk  nemohou vyhnout. Odd#lení kontroly kvality má v každém takovém 

podniku své nezastupitelné místo a roli, avšak sou!asn# funguje v sociáln# pracovním 

prost"edí, kde mohou být jeho pracovníci vystaveni r zným vliv m a tlak m.  

 Je tedy ú!elné, aby jednak odd#lení kontroly kvality m#lo v organiza!ním "ádu 

podniku p"esn# definované postupy a sféry kontroly, kdy tyto by m#ly zahrnovat všechny 

oblasti podniku a vstupy výrobního a materiálov# zajiš&ovacího procesu s ur!ením minimální 
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frekvence kontrolní !innosti, a jednak p"esn# definovanou pod"ízenost v !i vedoucím 

!lánk m organiza!ního "et#zce. Zde je záhodno, aby zprávy o výsledcích kvalitativních 

kontrol byly p"edm#tem pravidelného projednávání v#tšinového vedení podniku.  

 Jedná se zjevn# o opat"ení spadající do kategorie dlouhodobého a soub#žn# 

preventivního i represivního opat"ení. Outsorcing této !innosti je neod vodn#ný a 

z dlouhodobého hlediska i kontraproduktivní.  

 

6.4 Princip znalosti majetkových a osobních pom"r  zam"stnanc  a d sledného      

uplat$ování motiva!ních prvk  

 

 Dalším, za ur!itých okolností zna!n# konfliktním principem, je znalost majetkových a 

osobních pom#r  zam#stnanc  spojená s d sledným uplat$ováním motiva!ních prvk . Na 

stran# jedné zde stojí právo jedince na soukromí, na stran# druhé pak požadavek podniku na 

kvalitu a d v#ryhodnost jeho zam#stnanc . V tomto p"ípad# je t"eba najít kompromis, nebo& 

tato, velice obtížná !ást, m že snadno p"ejít do kontraproduktivního hlídání zam#stnanc , 

které zase povede ke zvýšení nap#tí ve firm#, snížení výkon , resp. až k odlivu zam#stnanc .  

 Zde nastupuje druhá stránka firmy a to její vnit"ní neformální struktura, vztahy a 

vazby, které musí být na stran# jedné vedením podporovány a utužovány, na stran# druhé 

však sou!asn# pr b#žn# monitorovány a ur!itým zp sobem i "ízeny.  

 Ú!elem je vytvo"ení pocitu sounáležitosti a integrace zam#stnanc  s jejich podnikem, 

což s sebou p"ináší celou "adu výhod, jako nap"íklad zvýšené pracovní výkony, p"íznivé 

vnitropodnikové klima, nár st tendence kreativních "ešení ve prosp#ch firmy a v neposlední 

"ad# i v#rnost zam#stnanc  jejich mate"skému podniku.  

 Za tímto ú!elem musí být ze strany vedení využívány všechny dostupné motiva!ní 

prvky, jakými jsou r zné druhy odm#n, zvyšování kvalifikace formou podnikového 

vzd#lávání, organizování spole!ných setkání nejen mezi zam#stnanci, ale rovn#ž mezi jejich 

rodinami, podpora zam#stnanc  a rodinných p"íslušník  ve form# školek, tábor , atd.  

 Lze s jistotou "íci, že zneužití spokojeného zam#stnance pro !innost, která je v rozporu 

se zájmy mate"ské firmy, jíž se cítí být platnou sou!ástí, je velice obtížné, ne-li p"ímo 
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nemožné a sou!asn# eventuelní existence takového jedince bývá jeho spolupracovníky, 

jejichž primární v#rnost a solidarita náleží firm#, zpravidla velice rychle odhalena.  

 

6.5 Princip prov"#ování dodavatel  a odb"ratel  nezávislým kontrolním odd"lením 

 

 Jedním z krátkodobých, ale sou!asn# pr b#žným a svou povahou preventivním 

opat"ením, je prov#"ování dodavatel  a odb#ratel  ze strany podniku a to p"ed samotným 

zahájením obchodní !innosti.  

 Tato !innost m že být vykonávána, jako jedna z jeho povinností, odd#lením interního 

auditu, kdy p"i uzavírání každé v#tší rámcové smlouvy by m#l být jak dodavatel, tak i 

odb#ratel ze strany podniku pat"i!ným zp sobem prov#"en a to v obecn# dostupných 

evidencích a nebo v rámci existující obchodní sít# v daném odv#tví. Je t"eba d sledn# 

zjiš&ovat pov#st, platební morálku, obchodní a majetkové vazby, dobu fungování podniku a 

další aspekty.  

 Obecn# lze "íci, že jestliže kterékoli odd#lení, resp. výrobní proces vznese požadavek 

na dodávku ur!itého zboží !i materiálu, je v rámci podniku provád#na jakási forma 

výb#rového "ízení, kdy bu' dodavatelé oslovují sami podnik se svými nabídkami a nebo jsou 

podnikem oslovováni.  

 Zde by m#lo p"íslušné kontrolní odd#lení, resp. p"i jeho absenci jmenovaní pracovníci, 

je nezbytné, aby prov#"ování provád#lo více osob, aby nemohlo dojít k jejich individuálnímu 

ovlivn#ní, provést nezávislé prov#"ení potenciálních dodavatel  a následn# své záv#ry  

p"edložit orgán m s rozhodovací pravomocí, optimáln# práv# v#tšinovému vedení.  

 Je nutno konstatovat, že tento zp sob samoz"ejm# není nutné a správné uplat$ovat 

vždy, avšak je d ležité stanovit v rámci vnit"ních p"edpis  podniku, že v p"ípad#, že dot!ená 

zakázka ze strany podniku a& již v krátkodobém !i dlouhodobém horizontu p"esáhne ur!itou 

hodnotovou hranici, musí být podrobena pat"i!nému schvalovacímu procesu.  

 V p"ípad# odb#ratel  by pak p"íslušné nezávislé ú!etní, resp. faktura!ní odd#lení m#lo 

provád#t pr b#žný monitoring chování a platební morálky odb#ratel . Zda provád#t jakýsi 

prescoring odb#ratel  je otázkou, avšak v p"ípad# odb#ratel , u nichž je rámcová smlouva 
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uzavírána na v#tší objem zboží, se toto jeví jako ú!elné nejen z hledisek, jež jsou uvád#na 

v této diplomové práci, ale rovn#ž s ohledem na p"ípadný vznik nedobytných pohledávek 

apod.  

 Toto opat"ení je pro outsorcing z hlediska p"ípadné nákladovosti spíše nevhodné. 

 

6.6 Princip formalizování finan!n" materiálových tok  v podniku 

 

 Každý podnik lze definovat a charakterizovat podle proces , které probíhají jak 

vevnit", tak i navenek. Základ vnit"ních proces  tvo"í práv# finan!ní a materiálové toky, které 

p"edstavují zp sob p"esunu finan!ních prost"edk  a materiálu od okamžiku jejich vstupu 

z externího prost"edí do firmy, až po jejich opušt#ní podniku ve form# zboží !i plateb.  

 Je nezbytné, aby tyto toky byly p"esn# upraveny ve vnit"ním "ádu firmy s definováním 

úlohy jednotlivých organiza!ních !lánk  podniku a to práv# s ohledem na nutnost jejich 

kontrolovatelnosti, ovlivnitelnosti, možnosti "ízení a monitoringu. Jakákoli odchylka od 

p"edepsaného systému je pak jasným signálem existence nestandardního procesu a m že být 

následn# p"ikro!eno k jeho bližšímu zkoumání a následné akceptaci !i eliminaci.  

 

6.7 Princip transparentnosti a jednoty p#edpis  pro interní a externí procesy a vazby 

 

 Základním p"edpokladem pro odhalení a zjednání nápravy je poznání odchylky od 

žádoucího stavu. Pokud je p"ipušt#no fungování jakýchkoli proces  principem nahodilosti, 

tedy ad hoc, nelze pro n# vytvo"it obecný kontrolní systém, který by signalizoval pochybení !i 

vady systému, nebo& odlišnost jednotlivých proces , by& by principieln# odpovídaly stejnému 

ur!ení, by defacto nic neznamenala a to práv# s ohledem na individuální "ešení každé pot"eby 

!i procesu.  

 Faktická realizace kontrolního systému by pak znamenala obrovské náklady v podob# 

finan!ní, materiálové !i !asové, nebo& by každý proces musel být prov#"ován permanentn# a 

individuáln#.  
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 Z tohoto d vodu je maximáln# ú!elné vytvo"ení jednotného souboru pravidel a 

postup  pro každý standardizovaný proces v rámci podniku, který je bez dalších výhrad !i 

zm#n závazný a sou!asn# jasn# srozumitelný pro každého zam#stnance od základního d#lníka 

po nevyšší management.  

 V takovémto "ádu musí být zcela jednozna!n# specifikován každý proces a to ze všech 

relevantních hledisek, a& již právních, procesních !i personálních. Obecné pov#domí o 

ur!ených postupech pak zákonit# povede k odhalení jakýchkoli nestandardních krok  !i 

odchylek již samotnými spolupracovníky osoby, která takovýto krok u!iní, což bude do ur!ité 

míry suplovat !i dopl$ovat !innost kontrolního odd#lení.  
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7. Záv"r 

 

V dnešní velice složité dob# poznamenané do zna!né míry prob#hlou, avšak stále ješt# 

doznívající negativní fází ekonomického cyklu, jež se v#tšinou negativn# promítla do všech 

sektor  hospodá"ského sv#ta je na podniky vytvá"en obrovský tlak, který je vyvolán primární 

pot"ebou všech ekonomických subjekt  a tím je p"ežití.  

Zmín#ný tlak s sebou p"ináší i jeden velice negativní efekt a tím je jakási 

vydíratelnost, resp. zneužitelnost b#žných "ádn# fungujících podnik , která se zam#"uje na 

snahu o získání co nejv#tšího objemu zakázek a s tím spojenou maximalizací p"ísunu 

provozních prost"edk . Je smutným faktem, že mnohdy se tak d#je i p"es již od po!átku 

zjevné náznaky toho, že zakázka n#kterých subjekt  s sebou nese zna!ná rizika, !i je 

provád#na objektivn# na samé hranici právních p"edpis  vymezujících rámec hospodá"ské 

sout#že v %R !i v Evrop#.  

Tato slepá snaha však pro celou "adu podnik  znamená ve svém d sledku bu' jejich 

likvidaci, nebo& podez"elé kontrakty !asto nebývají v kone!né fázi jejich existence "ádným 

zp sobem vypo"ádány a nebo vznik reálného nebezpe!í, že spole!nost bude v d sledku svého 

zneužití vystavena všemožným rizik m, jenž z ú!asti na praní pen#z, by& t"eba nev#domé, 

plynou. 

Cílem práce bylo dle dosavadního vývoje legalizace výnos  z trestné !innosti v %eské 

republice, za sou!asného respektování upravujících právních norem, charakterizovat 

samotnou legalizaci, její motiva!ní aspekty a metody a následn# definovat obecn# ú!inné 

principy a metody vedoucí k prevenci, identifikaci a odstran#ní tohoto nebezpe!í 

v podmínkách pr myslových podnik .  

Cíl byl napln#n zmapováním díl!ích fází zneužití pr myslového podniku Babun Steel 

Corporation a.s. a to formou dvou základních model , v nichž byli definováni ú!astníci, jejich 

role, motiva!ní aspekty a rovn#ž vzájemná provázanost, dále provedením analýzy kritických 

fází legalizace a navržením a charakterizováním obecn# ú!inných princip , jejichž 

implementace do organiza!ního "ádu pr myslového podniku a d sledné dodržování v rámci 

vnitropodnikových proces  povede k prevenci a sou!asn# i k p"ípadné identifikaci a 

odstran#ní zneužití podniku formou legalizace výnos  z trestné !innosti.  
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Akceptace t#chto opat"ení a jejich p"irozené a nenásilné zakomponování do podnikové 

struktury bude mít rovn#ž pozitivní dopady na další oblasti jejího fungování a povede 

k posílení celistvosti a konkurenceschopnosti dané firmy. 
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R#&S r5[.AG JH #$$'H p841`<58-B ,/[8P-618. I p r[1P- _56 M18/8N1/0 M16K>H ,58P58h n1>E> k55E>G / 
O1=1>158 5_ g8N1>1=- M18/8N1/0 F[?01>A18.G gVk;h !`"$&%%"`)*`( 
 
R#'S  n-[4-6G FHG J6[K/8G bH<H #$$&H oA/>18. P164B K58-BH s/>A18.458 OHoHh g8>414[4- _56 g84-68/4158/0 
bN585K1N>H gVk; $`**!%#`%)$`' 
 
R#(S F6/44G nH #$$(H Q5x 45 o5K?/4 <58-B ,/[8P-618. /8P J-66561>4 M18/8N18. I JA- n-0.[0/456y> 
r[1P-G ,58P58h o-846/0 k/8E18. F[?01N/4158> ,4PHG gVk;h ")*!"$#!*#%)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


