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ABSTRAKT
Praní špinavých peněz, proces udržující při životě všechny formy organizovaného
zločinu, se dostalo do popředí zájmu mezinárodního společenství až v 90. letech
minulého století. Světové společenství pochopilo, že praní špinavých peněz je
Achillovou patou organizovaného zločinu. Začátek boje proti němu přišel v době, kdy
je protivník dobře opevněn v expandujících daňových rájích, díky svým bohatým
zkušenostem se velmi dobře orientuje v celosvětovém finančním systému a má
k dispozici širokou škálu metod, díky kterým uniká potrestání. Práce se věnuje této
situaci ve dvou rovinách, globální a lokální, z pohledu České republiky,
přičemž v rámci globálního pohledu analyzuje proces praní špinavých peněz a široké
spektrum v něm použitých metod a popisuje iniciativu světového společenství.
V lokální rovině práce přistupuje k zdrojům špinavých peněz jako k prvotnímu článku
řetězce, a k popisu českého boje proti praní špinavých peněz. V rámci globálního
pohledu obhajuji hypotézu, že mezinárodní boj může být úspěšný jedině tehdy,
pokud nebudou existovat útočiště pro organizovaný zločin a jeho finanční prostředky,
nebo budou bezpečně izolována. Co se týče českého rozměru, ukazuje práce
současný stav boje proti praní špinavých peněz a snaží se popsat důvody, proč tento
boj není příliš úspěšný.

ABSTRACT
Money laundering, a process keeping alive all forms of organized crime, has raised
real interest of the international community in the early 90’s. The community has
become aware of the fact, that money laundering is the Achilles heel of the organized
crime. The launch of the fight against money laundering came in a time, when the
opponent is good fortified in the expanding off-shore tax havens, has accumulated
the experience, how to use the financial system to its benefit and uses large scale of
methods to escape or hide away from the prosecutors. My thesis deals with the
current situation from two points of view, a global and a local (Czech) one. The first
perspective is used to analyze the process of money laundering in large scale of all
used methods and further to describe the development of the international legislative
3

framework. The local perspective covers the sources of the illegal funds being
laundered and deals with the Czech efforts against money laundering. In terms of the
global point of view I search for arguments supporting the hypothesis that the
success of the international fight against money laundering depends on closing of the
leaks – closure or isolation of the refuges for organized crime and their illicit funds.
Concerning the development in the Czech Republic, the thesis describes reasons for
the low success of the local prosecutors.
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1. Úvod

1.1. Úvod
Praní špinavých peněz, „matka všeho zločinu“,1 je proces, při kterém se kriminální
živly, především osoby spojené s organizovaným zločinem, snaží zakrýt skutečný
původ a vlastnictví výnosů z původní trestné činnosti. Aby mohly tyto osoby získané
finanční prostředky znovu použít pro financování dalších zločinných operací nebo
užívat plody své činnosti ve formě luxusního životního standardu, je třeba těmto
prostředkům vytvořit legitimní krytí.
Praní špinavých peněz má destabilizující vliv na legální ekonomiku, narušuje sociální
stabilitu země a snižuje důvěru v její finanční sektor. Dlouhodobý úspěch a rozvoj
finančního sektoru závisí na jeho finanční stabilitě a jeho schopnosti přitahovat
a udržovat legální finanční prostředky. Pokud ale finanční sektor poskytne prostor
pro legalizaci finančních prostředků plynoucích z trestné činnosti, závažným
způsobem poškozuje svoji reputaci a narušuje důvěru ve své instituce. Existence
legalizovaných výnosů ve finančním sektoru a tolerantní prostředí k procesu praní
špinavých peněz může odradit poctivé investory. Organizovaný zločin totiž infikuje
finanční instituce špinavými penězi a narušuje významným způsobem jejich hlavní
činnost. Mnohdy se finanční instituce nedobrovolně stávají nástrojem v rukou
zločinců.
Praní špinavých peněz má i další makroekonomické důsledky. Praní špinavých
peněz alokuje špinavý kapitál po celém světě ani ne na základě očekávané
výnosnosti investic, ale hlavně podle očekávané obtížnosti úniku před lokálním
finančním dohledem. Kapitál se pak nepoužívá tam, kde je nejproduktivnější. Velké
a náhlé přesuny špinavých peněz v důsledku změny legislativy, změny jejího

1

Mitchell, A., Sikka, P., Willmott, H., (1998). The Accountants’ Laundromat, Essex, Association for Accountancy &
Business Affairs.
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vymáhání nebo aktuální hrozbě odhalení mohou destabilizovat

ekonomiky

postižených států resp. jejich bankovní systémy.
Kromě toho může praní špinavých peněz podkopat výkonnost či rozvoj soukromého
sektoru. Zástěrkové společnosti sloužící k ukrývání nelegálních výnosů si mohou
dovolit nabízet své služby za ceny nižší než tržní. Motivem je přilákání co největšího
počtu klientů a navýšení obratu, ne z důvodu ovládnutí trhu či pozdější realizace
zisku, ale kvůli zlepšení schopnosti absorbovat ilegální výnosy. Tímto chováním
na trhu ale vytlačují legitimní konkurenci, která za daných cenových podmínek
nedokáže generovat zisk2. Hotely, restaurace, směnárny a kasina fungující jako
zástěrka pro praní špinavých peněz vznikají v saturovaných turistických oblastech.
Jedním z hlavních nástrojů boje proti organizovanému zločinu a terorismu by měl být
boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Zatímco motivem organizovaného
zločinu je primárně zisk využitelný pro osobní spotřebu a hromadění majetku,
teroristé shromažďují a perou finanční prostředky za účelem financování svých
operací směřujících k dosažení určitých politických či ideologických cílů. V každém
případě se odborníci shodují, že „činnost legalizace výnosů je Achillova pata
organizovaného zločinu“3. Pokud by byli zločinci odříznuti od svých výnosů, neměli
by patřičný kapitál na zorganizování další zločinecké operace. Pokud by nemohli
užívat zisků ze své trestné činnosti, přišli by o svůj primární motiv.
Výraz praní špinavých peněz se odvozuje z období po zavedení prohibice
ve Spojených státech amerických v roce 1920.4 Díky kriminalizaci spotřeby alkoholu
a vysoké neuspokojené poptávce se rozmohlo pašování alkoholu zejména z mnoha
karibských oblastí. Vysoké zisky, které při těchto obchodech byly realizovány,
legalizovaly tehdejší organizované skupiny pomocí sítí prádelen a mandloven.
Ilegálně získané prostředky byly směšovány s výnosy z legální činnosti a účetní
výkazy resp. obraty těchto podniků byly patřičně upraveny, tak aby ilegální původ

2

3
4

Jako příklad lze uvést Kolumbii, kde rozsáhlé pašování elektroniky, cigaret a dalších druhů zboží z USA
prakticky zničilo místní průmysl. Organizovaný zločin využíval nákupu a importu těchto výrobků k umístění
svých nelegálních výnosů z obchodu s drogami zpět do své země. Tím, že byly výrobky prodávány výrazně pod
cenou, nemohl místní průmysl konkurovat.
FATF – OECD, (1999). Policy Brief: Money Laundering, [http://www1.oecd.org/fatf/pdf/PB9906_en.pdf]
Prohibice byla v USA zavedena 16. 1. 1920 osmnáctým dodatkem k Ústavě a Národním zákonem o prohibici

11

prostředků nemohl být odhalen. Techniky podobné té nejstarší se ve světě praní
špinavých peněz vyskytují dodnes.
V tisku se termín praní špinavých peněz objevil až v roce 1973 v souvislosti
se skandálem Watergate.5 Následné změny legislativy směřující k důsledné ochraně
soukromí občanů se však projevily velmi kontraproduktivně v oblasti boje proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti i proti organizovanému zločinu jako takovému.
Přestože existovaly informace o legalizaci výnosů z trestné činnosti, nebyla tato
aktivita dlouhá léta kvalifikována jako trestný čin. Významnými milníky v nahlížení
světového společenství na problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti bylo
zejména odhalení rozsáhlého praní špinavých peněz, korupce a spojení s aktivitami
organizovaného zločinu známé bankovní instituce Bank of Credit and Commerce
International (BCCI)6 a především útok na World Trade Center a Pentagon
teroristickou organizací Al-Kajda 11. září 2001.

1.2. Cíle a hypotézy
Téma praní špinavých peněz jsem si vybral ke zpracování a analýze v rámci
diplomové práce proto, abych popsal důvody, proč pachatelé hospodářských
trestných činů nebo jiných forem organizovaného zločinu unikají trestu, a metody,
díky nimž mohou bez vážnější hrozby odhalení užívat výnosů svých nelegálních
činností.
Cílem mé práce je popsat proces praní špinavých peněz a zmapovat nejrůznější
způsoby, které využívá organizovaný zločin k tomu, aby mohl zakrýt původ výnosů
ze svých nelegálních aktivit a zamezit tak odhalení, usvědčení a potrestání.
5

Politický skandál v USA, týkající se vnitropolitické předvolební špionáže a získávání finančních prostředků pro
Výbor znovuzvolení prezidenta Richarda Nixona, který byl v důsledku těžkých obvinění nucen odstoupit
z funkce. V rámci vyšetřování získaných finančních prostředků byly odhaleny i případy nelegálních výnosů
organizovaného zločinu.
6
BCCI – Bank of Credit and Commerce International měla od počátku své existence velmi spletitou a roztříštěnou
strukturu, tak aby se mohla účinně vyhýbat všem restrikcím a kontrolám a provozovat ilegální činnost, kvůli
které byla založena. Banka, ovládaná pákistánskými finančníky, ale založena v Lucembursku a na
Kajmanských ostrovech z důvodu silné ochrany bankovního tajemství v tamních jurisdikcích, byla zapojena do
masivního praní špinavých peněz, rozsáhlé korupce a podporovala různé formy organizovaného zločinu.
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Východiskem pro tento popis bude shrnutí zdrojů špinavých peněz v České republice
v druhé kapitole diplomové práce, nicméně není mým cílem se detailněji zabývat
rozsahem organizovaného zločinu a hospodářské kriminality. Za stěžejní část mé
diplomové práce považuji kategorizaci a analýzu metod využívaných v procesu
legalizace výnosů z trestné činnosti, která je předmětem třetí části. Detailnějším
zpracováním případu sektoru pojišťovnictví zde ilustruji škálu dostupných možností
legalizace výnosů z trestné činnosti. Část čtvrtá popisuje iniciativu mezinárodního
společenství v boji proti praní špinavých peněz a hodnotí legislativní základ a celkový
stav tohoto boje v České republice.
Hypotéza 1:
Orgány činné v trestním řízení nemají v České republice legislativní prostředky
a patřičné zkušenosti k tomu, aby mohly uspět v usvědčení zločinců z praní
špinavých peněz.
Hypotéza 2:
Globální charakter organizovaného zločinu a systémů legalizace jeho výnosů
výrazně snižuje efektivitu boje jednotlivých států proti praní špinavých peněz. Proto
individuální přístup nahradila celosvětová iniciativa pod záštitou Financial action task
force (FATF)7. Jedině celosvětovým koordinovaným bojem lze čelit legalizaci výnosů
z trestné činnosti. Dokud pro organizovaný zločin budou v rámci světového
finančního systému existovat bezpečná útočiště, nebude boj s praním špinavých
peněz úspěšný.

7

Financial Action Task Force je mezinárodní organizace, mající celosvětový vliv při hodnocení zemí a teritorií v
oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
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2. STÍNOVÁ EKONOMIKA - ZDROJ ŠPINAVÝCH PENĚZ
Řada kriminálních aktivit je motivována snahou jakkoli získat finanční prostředky
a s těmi pak nakládat jako s legálně nabytými. Zejména se jedná o organizovaný
zločin a jeho projevy, např. pašování drog, zbraní a tabáku, hospodářskou kriminalitu
spojenou s korupcí, finančními podvody, paděláním peněz a cenných papírů, obchod
s kradeným zbožím nebo výnosy z vydírání a z organizované prostituce, a z nich
plynoucí zisky značně vysokých částek. Zajišťování jejich legalizace nabývá rozměrů
soustavné podnikatelské činnosti. Na tuto skutečnost se snaží reagovat jednotlivé
státy, které si uvědomují, že rozsah tohoto fenoménu má přímo úměrný efekt
na expanzi všech forem organizovaného zločinu.
V této části diplomové práce se pokusím blíže objasnit problematiku stínové
ekonomiky a na ni úzce navazující problematiku organizovaného zločinu jako
nejvyšší formy kriminality. Nejen z hlediska definice těchto pojmů, ale také odlišností
a společných znaků praní špinavých peněz zločineckými organizacemi a financování
terorismu.

2.1. Stínová ekonomika
Stínovou nebo šedou ekonomiku můžeme definovat jako ekonomiku, která není
zohledněná ve statistikách hrubého domácího produktu a jí vytvořená hodnota se
nachází mimo veškeré národohospodářské bilance.8 Jednotlivé státy se snaží
bojovat proti šedé ekonomice z mnoha důvodů. Jedním ze základních problémů je
totiž neschopnost státních orgánů donutit tuto část ekonomiky k plnění všech
příslušných povinností vůči státu. Státní pokladna kvůli tomu přichází o příjmy
z neplacených daní a nevybíraného cla.9 Rozvinutá šedá ekonomika výrazně

8

9

Boj ji vyhlásila i Evropská unie. Všechny státy unie by měly kvantifikovat stínovou ekonomiku a začlenit ji do
systému národních účtů. Problém je však volba metody výpočtu stínové ekonomiky, neboť v této oblasti dosud
neexistuje obecný konsensus.
Šedá ekonomika v ČR se dle neveřejných odhadů MF ČR blíží k dvaceti procentům HDP. To by při současném
výkonu hospodářství v běžných cenách znamenalo přes 500 miliard CZK, o jejichž pohybu stát neví a přichází
tak o desítky miliard korun na daních.
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poškozuje legálně fungující subjekty. Výhody získané častým obcházením předpisů
jsou totiž využívány v konkurenčním boji proti společnostem, které příslušné zákony
respektují. Bezesporu tak dochází k porušování pravidel hospodářské soutěže. Škála
činnosti patřících do šedé ekonomiky je velmi pestrá a jejich negativní dopad
na společnost a ekonomiku velmi rozdílný. Jedná se především o tyto nelegální
aktivity:
•

Daňové úniky,

•

ilegální nebo neevidovaná zaměstnanost,

•

obchod s kradeným zbožím,

•

ilegální obchod se zbraněmi,

•

obchod s drogami,

•

korupce,

•

finanční podvody a padělání,

•

únosy a vydírání,

•

prostituce, převaděčství a obchod s lidmi.

Převážná část těchto činností je realizována dobře organizovanými skupinami
zločinců. Popis organizovaného zločinu včetně specifik teroristických organizací je
předmětem následující obecné analýzy.

2.2. Organizovaný zločin
„V roce 2003 se na území ČR nejaktivněji projevil organizovaný zločin napojený
na osoby ze zemí bývalého Sovětského svazu. Jeho snahu o infiltraci do
ekonomických struktur provázel mj. zájem o privatizaci určitých podniků a
nadstandardní vazby na některé správce konkurzních podstat, likvidátory, exekutory,
advokáty a notáře. Bezpečnostní informační služba registrovala umisťování českých
společníků do zájmových firem a hledání agentů, kteří by z nitra vybraných
společností přinášeli informace. Podobně jako v minulosti byly zaznamenány
podezřelé investice do nemovitostí - rodinných domů, administrativních budov, hotelů
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a restaurací - následně pronajímaných různým podnikatelům, kteří se tak mohou
dostat do sféry vlivů zločineckého uskupení.“10
Organizovaný zločin představuje univerzální bezpečnostní riziko, jehož expanze
destabilizuje světový hospodářský systém a v mnoha zemích i systém politický.
Cílem organizovaného zločinu je co nejsnadněji dosáhnout maximálního zisku, a to
nejen v materiální podobě, ale i ve formě společenského a politického vlivu.
Organizovaný zločin ignoruje státy a jejich zákony a vytváří si své vlastní paralelní
struktury. Z povahy rozsáhlých nelegálních operací se organizovaný zločin snaží
získat moc a ovlivňovat politické procesy pomocí infiltrace médií, veřejné správy
a soudních

orgánů.

Členové

organizovaných

zločineckých

skupin

používají

k dosažení svých cílů jakýchkoliv, často násilných prostředků.
Jednotná a mezinárodně platná definice organizovaného zločinu není dosud
formulována. Z pohledu Evropské unie odlišují organizovaný zločin od jiných forem
kriminality následující identifikační znaky:
•

spolupráce více než dvou osob,

•

podezření ze spáchání závažné trestné činnosti,

•

činnost zaměřená na honbu za ziskem,

•

v organizaci má každý své konkrétní a specifické úkoly,

•

činnost je dlouhodobá,

•

uvnitř organizace panuje určitá forma kázně a kontroly,

•

páchání trestné činnosti na mezinárodní úrovni,

•

používání násilí a jiných prostředků,

•

využívání stávajících hospodářských a obchodních struktur ve svůj prospěch,

•

napojení organizace na procesy praní peněz.

Následující základní formy organizované trestné činnosti splňují hned několik těchto
identifikačních znaků. Mnoho z nich se v 90. letech výrazně rozšířilo i v České
republice.

10
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2.2.1. Obchod s drogami
Česká republika zůstává jedním z center organizátorů mezinárodního obchodu
zejména s heroinem a kanabinoidy. „Nejčastěji pašovanými drogami jsou marihuana
a hašiš, pašování heroinu má klesající trend. Jedinou ve větší míře vyváženou
drogou z ČR zůstává pervitin.“11
„Hlavní zdrojovou zemí pro obchod s heroinem je Turecko, opium pro jeho výrobu je
získáváno především v Afghánistánu. Pro dovoz heroinu je nejčastěji stále využívána
balkánská cesta, heroin z Afghánistánu je pašován také novou cestou přes republiky
přední Asie, Rusko, Ukrajinu nebo Bělorusko a Polsko. (…) Hlavní postavení
v obchodu s heroinem na území ČR mají i nadále kosovo-albánské skupiny
a v posledních 2 letech i gangy ze samotné Albánie.“12

2.2.2. Prostituce, převaděčství a obchod s lidmi
V oblasti převaděčství ČR zůstává převážně tranzitním státem, zatímco v oblasti
prostituce či obchodu s „bílým masem“ jsou lákány přímo české dívky různými
smyšlenými nabídkami práce v zahraničí. Zde pak pomocí různých forem
zastrašování a vydírání jsou nuceny k prostituci. Poptávka v tuzemsku je mnohdy
uspokojována dovozem

dívek

ze

zemí

Východní

Evropy

případně

z Asie

např. Thajska či Mongolska.

11

Mravčík, V. a kol., (2004). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2003, Praha, Úřad
vlády ČR.

12

Mravčík, V. a kol., (2004). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2003, Praha, Úřad
vlády ČR.
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2.2.3. Ilegální obchod se zbraněmi
Organizované skupiny působící na území ČR využívají značné zkušenosti a dobré
styky z let minulých, kdy Československo patřilo k etablovaným vývozcům zbraní.
Obchodují však nejen se zbraněmi, ale i výbušninami a radioaktivním materiálem.
Zájem o nelegální prodej a nákup výbušnin, zbraní a munice stále trvá,
přičemž „na rozdíl od nedávné minulosti (období před čtyřmi až pěti lety),
kdy nelegální obchod probíhal poměrně čitelně a přímočaře, je jeho dnešní forma
velmi kvalifikovaná, dobře vymyšlená a propracovaná. Příslušný obchod je
např. rozdroben do řetězce transakcí, které se uskutečňují přes několik firem,
zařízení je na začátku rozloženo a rozprodáno po částech a na konci jsou jednotlivé
díly opět složeny v jeden celek.“13 Osoby zabývající se nelegálním obchodem
se zbraněmi a výbušninami mají nebo měly přístup ke zbraním v rámci armády ČR
nebo patří ke sběratelům historických zbraní. Trvá snaha prodat tento materiál
do embargovaných oblastí nebo prodávat větší množství, než je uvedeno v licenčním
povolení, k čemuž je pravděpodobně využívána pomoc zkorumpovaných státních
úředníků.

2.2.4. Únosy a vydírání
V této oblasti v posledních letech roste profesionalita pachatelů. Především jsou
zaznamenávány pokusy o ovlivnění svědků či justičních orgánů, nicméně množí se
i případy vydírání, resp. vyžadování poplatku za ochranu, tzv. výpalného.

13
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18

2.2.5. Korupce
Formy korupčního jednání organizovanými zločineckými strukturami se projevují
prakticky ve všech oblastech hospodářství. Současnými policejními metodami
vyšetřování se daří tyto trestné činy prokázat jen velmi obtížně. Světová banka se
v rámci studie podnikatelského prostředí pokusila zjistit jednak rozsah korupce
a jednak i rozsah v jakém se firmy podílejí na ovládnutí státu a jak si jednotlivé firmy
vedou při uplácení státních úředníků v transformujících se zemích. Podle studie
provedené společností BEEPS (Tabulka č. 1) podniky v zemích nových členů EU
a kandidátských zemí platí v průměru 2,1% svých ročních výnosů v podobě
neoficiálních plateb veřejným činitelům. Dle této studie společnosti v České republice
vynakládají

2,5%

svých

ročních

příjmů

na

uplácení

státních

úředníků,

cca 60 mld. CZK14, což z korupce činí jeden z největších zdrojů špinavých peněz.

Tabulka č. 1:

Průměrný podíl ročních příjmů vynaložených firmami v kandidátských
a nově přistoupených zemích EU na neoficiální platby veřejným
činitelům (v %)

Země

Průměr

Počet respondentů

Bulharsko

2,1

98

Česká republika

2,5

97

Estonsko

1,6

92

Maďarsko

1,7

91

Litva

2,8

75

Polsko

1,6

175

Rumunsko

3,2

99

Slovensko

2,5

80

Slovinsko

1,4

98

Lotyšsko

1,4

121

Zdroj: Transparency International Slovensko, (2003). BEEPS Interactive Dataset,
www.worldbank.org/wbi/governance
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2.2.6. Finanční podvody a padělání
Finanční podvody jsou v České republice zatím stále největším zdrojem špinavých
peněz.

Do

této

kategorie

spadají

všechny

nelegální

transfery

majetku

v rámci privatizace a podvody spojené se zpronevěrou různých subvencí, správou
cizího majetku, poskytováním úvěrů, zvýhodňováním věřitelů nebo dlužníků,
likvidacemi podniků či přeléváním aktiv v rámci konkurzního řízení.
V oblasti padělaných dokladů, veřejných listin apod. se ČR stává padělatelskou
velmocí, což mimo jiné vede k latentní trestné činnosti ekonomického charakteru.
Do oblasti finančních podvodů spadá i nejnovější odvětví trestné činnosti –
počítačová kriminalita.

2.3. Terorismus
Mezinárodní terorismus, coby extrémní forma organizovaného zločinu, v posledních
desetiletích dosáhl nebezpečného kvalitativního posunu ve vytváření mezinárodních
propojených struktur. Dřív zločin sloužil k vydělávání peněz. Teď zločinci vydělávají
z velké části na legálním podnikání a zisk investují do páchání zločinů. Mezinárodní
společenství se již několik desetiletí snaží spojit své síly v boji proti tomuto
fenoménu. To byl také hlavní důvod, proč OSN od 60. let minulého století přijala řadu
úmluv, které umožnily podstatně zdokonalit mezinárodní spolupráci v této oblasti tím,
že určily její legislativní rámec. Na důležitosti získal boj proti teroristickým
organizacím 11. září 2001, kdy se terčem teroristických útoků staly budovy World
Trade Center a Pentagonu.
Finanční zdroje teroristických organizací se v průběhu času podstatně změnily.
Většina teroristických organizací dnes podniká ve zcela legálních odvětvích. Získané
peníze pak investují do teroristických akcí. Následující tabulka nám zobrazuje zdroje
příjmů těchto organizací dnes a v dřívějších letech.
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Z povahy výzkumu společnosti BEEPS nejsou v tomto odhadu zahrnuty úplatky v rámci soukromého sektoru
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Tabulka č. 2:

Zdroje příjmů teroristických organizací

Nyní
Podvody vůči
získávání

Dříve

státní správě (např. Krádeže (nejčastěji bankovní loupeže)

veřejných

zakázek

pro

stavební firmy)
Prodej drog

Vydírání

Kluby (zakládání bezpečných míst pro Únosy a výkupné
schůzky špiček zločineckých organizací)
Gambling

Výpalné

Prodej padělků (CD, oblečení apod.)

Příliv peněz ze zahraničních úspor

Legitimní podnikání (např. poradenské Podpora od některých vlád (Irák, Sýrie,
firmy)15

Libye)

Podnikání na akciovém trhu

Prodej vlastního tisku

Franšíza vlastních teroristických operací
Zdroj : Ekonom, č. 46/2002
„V průběhu roku 2003 BIS nezaznamenala, že by se na území ČR pokusila vstoupit
osoba, u níž existuje důkaz o účasti - nebo o podílu - na provedené teroristické akci
a z tohoto důvodu je uvedena na seznamu mezinárodně hledaných teroristů. Stejně
tak nebyly na našem území potvrzeny jakékoliv individuální nebo skupinové aktivity
zaměřené na přípravu a provedení teroristické akce.“16

15

Například Irská republikánská armáda vykazuje legální příjmy z provozu irských hospod a klubů, ze stavebních
a demoličních firem či ze soukromé ochrany bytových domů. Teroristická organizace Al-Kajda se zaměřuje
především na poradenství a poskytování internetových služeb.
16
Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2003
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2.5. Legalizace výnosů z trestné činnosti vs. financování terorismu
Praní špinavých peněz a financování terorismu mají některé společné znaky,
které jsou důvodem pro koordinaci a propojení boje s těmito dvěma hrozbami.
Následující přehled podává stručné nastínění této problematiky.

Tabulka č. 3:

Odlišnosti a společné znaky praní špinavých peněz a financování
terorismu

Odlišnosti
Praní špinavých peněz

Financování terorismu

Motivem je zisk

Ideologie a politické cíle

Výnosy z trestné činnosti

Cílené dary; výnosy z legální činnosti

Shromažďování majetku

Sociální potřeby a teror

Rozsáhlé a opakující se transakce

Menší a méně časté transakce

Společné znaky
Pohyb finančních prostředků a potřeba maskovat proces transakcí
Globální rozsah a dopady
Obtížné odhalení propojení prostředků s trestným činem
Procesy ve většině případů řízené na dálku
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že prioritním cílem teroristických organizací
není praní peněz, ale naplnění svých ideologických a politických cílů. Je však nutno
podotknout, že bez patřičných financí se tyto cíle nedají realizovat. Terorismus je
bezesporu nebezpečnější hrozbou než praní špinavých peněz. Nicméně možnost
získávat velké sumy peněz z nelegálních obchodů, prostřednictvím praní špinavých
peněz, dává terorismu silný zdroj pro financování jeho aktivit a rozvoje. Proto se
mnohé mezinárodní organizace snaží bojovat nejen proti terorismu, ale také proti
praní peněz, které s ním úzce souvisí.
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3. Praní špinavých peněz
Zatímco předchozí kapitola popisuje činnosti, které plodí špinavé peníze a ty osoby,
které užívají výnosů z těchto činností, tato část se zabývá nutnými kroky
zločineckých organizací, které vedou k legalizaci těchto výnosů. Zdroje špinavých
peněz se dají poměrně dobře popsat a kategorizovat, ale s metodami, jak tyto peníze
vyprat, je to podstatně obtížnější. Způsoby legalizace výnosů z trestné činnosti se
pohybují v široké škále od primitivních metod omezujících se na hotovostní vklady
na účty v bance až po sofistikované způsoby s využitím zkorumpovaných bankovních
úředníků či dokonce celého vedení banky či využitím vysoce kvalitně zfalšované
dokumentace. Pro minimalizaci rizika odhalení původu peněz se většinou využívá
kombinace několika metod najednou. Vzhledem k rozmanitosti těchto metod
představím jednak společné rysy procesů praní špinavých peněz, dále tři fáze,
na které se tento proces rozděluje a ty nejčastěji využívané a finančními
zpravodajskými jednotkami odhalené metody, které pro lepší pochopení ilustruji
i několika fiktivními příklady praní špinavých peněz.
Praní špinavých peněz jako „živá voda“ pro trestnou činnost a zejména organizovaný
zločin je závažným celosvětovým problémem. Úspěšně vyprané výnosy z ilegální
činnosti mohou být znovu použity pro financování dalších nelegálních operací
kriminálních skupin. Zároveň také umožňují zločincům užívat plody své trestné
činnosti. Odhalování či zamezení praní špinavých peněz znamená odříznutí
organizovaného zločinu od kapitálu pro další operace. Navíc pravděpodobnost
vysokého rizika odhalení a s ním spojeného trestního postihu nebo naopak nízká
pravděpodobnost

finálního

využití

ilegálně

získaných

finančních

prostředků

za účelem dosažení vysokého životního standardu by byla pro zločince zásadním
demotivujícím faktorem. Jakýkoli odhad o objemu finančních prostředků, které jsou
ročně propírány, je velmi nejistý. Kvantifikace tohoto, s nadsázkou, odvětví světové
ekonomiky je pro jeho charakter prakticky nemožná. Prameny mluví o legalizaci
výnosů z trestné činnosti ve výši stovek miliard USD ročně, ale většinou se odhady
pohybují mezi 500 – 1500 mld. USD.
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Mezi nejčastějšími praktikami nadále převládají tradiční techniky. Svůj význam dále
rozšiřuje zejména využití kurýrů k mezinárodnímu pašování hotovosti a využití
směnáren k umístění špinavých peněz do oběhu. V posledních letech největší boom
zažilo

využívání

profesionálních

propíračů

–

specializovaných

společností

zabývajících se touto problematikou, a disponujících rozvinutou sítí zastoupení
ve významných světových ekonomikách a především dobře využitelných off-shore17
zónách. Největší změnu zvyklostí v systému praní špinavých peněz a následně i boje
s ním způsobil však obrovský rozvoj informačních technologií a jejich využití
v bankovním sektoru. Elektronické bankovnictví, celá řada nových služeb a produktů
– to jsou důvody pro obavy z obdobně rychlého nárůstu zneužívání informačních
technologií k účelům nelegálního obohacování. Informace mohou být přenášeny
velmi rychle a levně, obchodní transakce se zrychlily a zjednodušily. Levnější
náklady, rychlejší mezinárodní transakce a elektronické platební systémy – to vše
pomáhá zločincům v dokonalejším utajování transakcí a rychlejšímu unikání
dopadení. Efektivnost existujících opatření a způsobů boje s praním špinavých peněz
byla tímto vývojem značně otřesena.

3.1. Společné rysy procesu praní špinavých peněz
Pachatel trestné činnosti se snaží vyprat peníze tak, aby zabránil vzniku podezření
ze spáchání trestného činu. Zároveň chce zabránit odhalení zdroje finančních
prostředků a především jejich konfiskaci, která by s tím bezprostředně souvisela.
Cílem zločince je bezpečně utratit vyprané peníze, případně je použít k financování
další trestné činnosti.

3.1.1. Potřeba utajit zdroj prostředků a jejich pravé vlastnictví
Ilegální výnosy resp. finanční prostředky, které jsou předmětem pracího procesu,
mají svůj původ především v operacích organizovaného zločinu, např. obchodu
17

Anglický výraz, který ve volném překladu můžeme přeložit jako „na volném moři“, doslova „mimo pobřeží“.
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s drogami, zbraněmi či pašovaným a kradeným zbožím, nebo v hospodářské
kriminalitě typu bankovních podvodů nebo padělání. Získané prostředky nemohou
zločinci použít přímo, neboť riziko odhalení je příliš vysoké. Hrozba trestního postihu
beneficientů procesu praní špinavých peněz a hrozba konfiskace nabytého majetku
je hlavním motivem pro důkladné zastření pravých vlastníků a pravého zdroje těchto
prostředků.

3.1.2. Nutnost změny podoby prostředků
Drobné bankovky, které v obrovském množství akumulují např. organizátoři obchodu
s drogami, je třeba konvertovat na hodnotnější bankovky či šeky nebo nejlépe
na číselnou položku na bankovním účtu, tzn. uvnitř finančního systému. Obtížná
manipulace

s takovým

množstvím

hotovosti

a

její

podezřelost

představuje

pro organizovaný zločin, ve snaze tyto prostředky znovu použít k organizaci další
obchodní transakce, samozřejmě problém. Zároveň mnohdy musí dojít ke konverzi
inkasované měny, protože v cílové zemi určené pro použití těchto prostředků, ať už
pro financování další dodávky drog či pro investice, je vyžadována odlišná měna.

3.1.3. Potřeba zamést stopy
Je

třeba

důkladně

zamést

stopy,

jak

po

predikativním

trestném

činu,

tak po transakcích spojených s legalizací příslušných výnosů. V případě, že by
vyšetřovatelé dokázali bez problému dosledovat proces praní špinavých peněz
od počátku až do konce, znamenalo by to samozřejmě konfiskaci prostředků,
odhalení zločinu a jeho pachatelů. Zločinci proto využívají dlouhé řetězce
hotovostních i bezhotovostních transakcí propojených s anonymními i neskrytými
obchody a různých operací na finančních trzích. V neposlední řadě jsou využívány
i jiné trhy, např. trh realit, drahých kamenů nebo umění, ke směně prostředků
za luxusní statky či rozličné uchovatele hodnoty.
Ekonomové tento pojem používají pro označení firem, které se nacházejí v daňových rájích.
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3.1.4. Nutnost kontroly nad celým procesem
Celý proces praní musí probíhat pod určitou kontrolou skutečných vlastníků
dotyčných finančních prostředků, aby při komplikovaných transakcích v bankovním
sektoru či mimo něj nedošlo k jejich zcizení nebo zpronevěře. Z důvodu skrytí
pravého vlastnictví a zdroje finančních prostředků jsou však zločinci nuceni využívat
různé zprostředkovatelské subjekty, nastrčené osoby i společnosti, využívat cizí
bankovní účty apod.. Vzhledem ke značným částkám, které zde protékají, má celá
řada článků v řetězci silný motiv k jejich zpronevěře. Proti tomuto motivu však působí
především hrozba postihu. Nicméně hlavní není postih ze strany státní moci
či příslušných orgánů činných v trestním řízení, ale hrozba násilného trestu ze strany
původních vlastníků prostředků. Mnohé subjekty v řetězci, z důvodu výše uvedených
charakteristik procesu, neznají pravý původ peněz ani identitu zločineckých skupin,
které za transakcemi stojí, nicméně většinou tuší, že pocházejí z podezřelých zdrojů.
I proto se obávají, že majitelé případně zcizených finančních prostředků se nebudou
při vymáhání jejich navrácení spoléhat na zákonné prostředky. Kontrolu nad celým
procesem si zločinci úspěšně zajišťují kombinovanou metodou „cukru a biče“,
kdy cukrem

je

provizní

odměna

za

vykonaný

úkon

(pohybuje

se

kolem

5% u posledních, investičních článků v řetězci až po 10-15% u těch prvních,
nejrizikovějších) a bičem jsou různé formy zastrašování či následný násilný trest.

3.2. Fáze procesu praní špinavých peněz
Praní špinavých peněz jako proces má za úkol zakrýt původ výnosů, respektive
zakrýt jejich spojení s trestnou činností. Objemná a tím i nápadná hotovost
inkasovaná při trestné činnosti nemá žádnou hodnotu, pokud ji její příjemce nemůže
využít. Než lze finanční prostředky považovat za čisté, musí projít 3 fáze pracího
procesu. Nejprve jsou finanční prostředky přesunuty do oblasti bezhotovostní
ekonomiky. Tato fáze se nazývá umístění (placement). Jakmile se podařilo peníze
umístit, začíná fáze vrstvení (layering). Finanční prostředky procházejí sledem
rozličných transakcí s cílem zmást vyšetřovatele a zamést stopy vedoucí k pravému
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původu prostředků. Jakmile je organizátor přesvědčen o dostatečné bezpečnosti
prostředků, mohou být v rámci třetí fáze, integrace (integration), zavedeny, jako
zdánlivě legální, do ekonomiky.

3.2.1. Umístění
V této fázi jsou ilegálně získané finanční prostředky uváděny do finančního systému.
Výnosy z trestné činnosti jsou přesunuty do oblasti bezhotovostní ekonomiky.
Zločinci jsou na počátku pracího procesu vystaveni největšímu riziku, ale finanční
prostředky bez převedení do bezhotovostní formy nelze prakticky využít. Skupiny,
které se zabývají praním špinavých peněz proto s oblibou vyhledávají finanční
sektory či teritoria se slabým nebo neexistujícím finančním dohledem. Na druhou
stranu ale musí zvažovat riziko ztráty finančních prostředků v případě nestability
finančního trhu. Dalším faktorem je pro organizované skupiny schopnost lokálního
finančního trhu absorbovat velké sumy finančních prostředků plynoucích z nelegální
činnosti.
Obvykle zločinci prostředky rozdělují na několik menších částek a tyto vkládají
na bankovní účet nebo na účet zprostředkovatele, např. makléře. Další variantou je
směna finančních prostředků za jakýkoli produkt finančního trhu, např. bankovní šek,
jinou měnu, směnku, peněžní poukázky, akcie, obligace, a jejich následné
shromáždění a uložení v jiné instituci. K podobným praktikám je zneužíván i sektor
pojišťovnictví či stavebního spoření, kde jsou finanční prostředky hotovostně
vkládány do finančního systému pomocí životního pojištění, penzijního připojištění
či stavebního spoření.
Ve fázi umístění jsou aktivity směřující k legalizaci většinou geograficky spjaty
s predikativním

trestným

činem.

Finanční

prostředky

se

většinou

umísťují

v ekonomice, ve které vznikly, resp. byly inkasovány. Důvodem je riskantní transport
velkého

množství

bankovek

do

jiných

ekonomik.

Dle

policejních

zdrojů,

např. bankovky pocházející z obchodu s narkotiky sebou nesou stopy drogy,
neboť při předávání mezi narkomanem a distributorem na nich látka může ulpět.
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Cvičený policejní pes takovéto bankovky dokáže odhalit. Pro přemístění prostředků
přes hranice zločinci využívají profesionálních kurýrů nebo dokonce mnohdy ovládají
a provozují mezinárodní dopravní společnosti a jejich pomocí transportují dotyčné
prostředky do jiné ekonomiky s cílem zmást vyšetřovatele a neupoutat lokální úřady,
které by mohly snáze určit spojitost s původním zločinem.
V posledních letech byla ve finančním sektoru zavedena četná preventivní opatření,
čímž se umístění stalo pro zločince obtížnější. Často jsou z bezpečnostních důvodů
nuceni využívat zástěrkové, na hotovostní bázi fungující společnosti tak, aby mohli
smísit ilegální prostředky s legitimními. Profesionálové zabývající se praním peněz
zakládají firmy zaměřené na různé činnosti s cílem zakrýt skutečný původ výnosů.
Často se jedná o prázdné firmy, tzv. škeble (shell)18, které nevyvíjejí žádnou
z proklamovaných činností, např. účetní, daňové, právní a jiné poradenství,
zprostředkování, nebo jejich činnost zdaleka neprodukuje proklamovaný obrat,
např. restaurace, bary, sázkové kanceláře, cestovní kanceláře, kasina. Jak bylo již
zmíněno, samotný pojem praní špinavých peněz (money laundering) pochází
z využití takovéto firmy, sítě prádelen, k umístění ilegálních prostředků. Další
metodou reagující na zpřísnění pravidel hotovostního styku ve vyspělém světě je
zakládání bank či finančních společností v off-shore jurisdikcích, které pro ilegální
transakce poskytují příznivé podmínky.

3.2.2. Vrstvení
Jakmile špinavé peníze vstoupí do finančního systému, nastává fáze vrstvení.
Integrace světových finančních systémů a související odstranění bariér pro volný
pohyb kapitálu poskytly organizovanému zločinu celou řadu nových možností
a usnadnily tak významně praní špinavých peněz. Možnost levně a rychle převádět
prostředky přes mnoho účtů po celém světě komplikuje odhalení. Smyslem fáze
vrstvení je dokonalé zakrytí původu peněz, zametení stop a přerušení možnosti
sledovat toky peněz (audit trail) a tím dosažená iluze legálního původu prostředků.
18

Shell companies = prázdné společnosti, sloužící v rámci praní špinavých peněz pouze k zastření pravého
původu finančních prostředků
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Po překonání první překážky, tedy vstupu do finančního systému, jsou finanční
prostředky převáděny řadou transakcí s prvořadým motivem zkomplikovat celý
proces natolik, aby vyšetřovatelé nebyli schopni zrekonstruovat jeho celou podobu.
Tím prakticky není možné vystopovat zdroj těchto finančních prostředků, což logicky
znemožní prokázání jejich kriminálního původu. K tomu se především používá velké
množství rozličných transakcí. Někdy se peníze rozdělí do mnoha menších úložek
a převádí se přes velká množství účtů, aby se mohly opět shromáždit vyprané. Fáze
vrstvení nemá specifický obvyklý rozsah, je tak dlouhá nebo složitá, jak organizátor
celého procesu uzná za nutné. S rozsahem využitých institucí, jejich různých typů
a spektrem finančních produktů je to obdobné. Bezhotovostní převody bývají
přerušeny výběrem a následným vkladem v jiném státě, tak aby byla přerušena
možnost sledovat toky peněz a zameteny stopy. Peníze směňují svoji podobu,
mnohdy zločinci nakupují a opět prodávají nemovitosti, šperky, starožitnosti, cenné
papíry apod., aby vytvořily iluzi legálních obchodů. Takto komplexní proces je časově
velmi náročný, nicméně kriminální živly jsou, za předpokladu úspěšného zvládnutí
maskovacího procesu, ochotni vyčkávat.
Při různých operacích nutných k úspěšnému ukončení prvních dvou fází procesu
jsou vlastníci legalizovaných výnosů ochotni utratit 20 až 25 procent původní částky.
Vzhledem k objemům ilegálních prostředků, které se ročně dostávají do oběhu běžné
ekonomiky je zřejmé, že praní špinavých peněz představuje samostatné odvětví
ekonomiky. Toto odvětví zaměstnává mnoho finančních a právních odborníků,
nastrčených osob, tzv. „bílých koní“, kurýrů a padělatelů.

3.2.3. Integrace
Ve fázi integrace dochází k prolínání finančních prostředků s oblastí legální
ekonomiky prostřednictvím nákupu rozličných hodnot. Peníze se po úspěšně
absolvovaných fázích umístění a vrstvení dostávají zpět k jejich původnímu
vlastníkovi, který je využije podle svých potřeb buď k různým druhům investic, luxusní
spotřebě nebo v nejhorším případě pro financování dalších zločineckých operací.
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3.3. Způsoby praní špinavých peněz
Za klíčový přínos této práce považuji rozbor a kategorizaci metod, které vedou
k legalizaci výnosů z trestné činnosti, v této kapitole. Způsobů, jak vyprat peníze, je
mnoho. Organizátor celého procesu praní špinavých peněz vybírá mezi dostupnými
metodami mix těch nejvhodnějších. Je velmi obtížné, tyto metody rozčlenit
do konkrétních kategorií definovaných finančními zpravodajskými jednotkami,
neboť řada z nich nese rysy několika z nich.

3.3.1. Utajování uvnitř obchodních struktur
Nejvyužívanější metodou praní špinavých peněz je ukrývání nelegálních výnosů
uvnitř běžné obchodní činnosti prostřednictvím společnosti kontrolované zločineckou
skupinou. Nelegální prostředky se touto metodou smísí s výnosy z legální činnosti,
a pakliže si zločinec počíná obezřetně bez větších obtíží takto umístí tyto prostředky
do bankovního systému. Jaké jsou výhody této metody?
Zločinecká organizace využívá pro proces legalizace výnosů společnosti, které buď
sama vlastní nebo je s jejími majiteli spřízněna. To jí zajišťuje patřičnou kontrolu
nad finančními prostředky a zároveň se eliminuje riziko úniku informací ven z firmy.
Zároveň má organizace celý proces pod svou účetní kontrolou a může tudíž podnikat
patřičné kroky k skrytí podezřelých detailů v účetnictví těchto společností.
Využitím korporace se navíc zločincům ve vlastnických strukturách skýtá jistá
možnost anonymity. Samozřejmě záleží na zvoleném typu společnosti a na dané
jurisdikci. Klíčové je ovšem zakládání bankovních účtů a manipulace s nimi. Na rozdíl
od osobních účtů banky nevyžadují u firemních účtů zjišťování totožnosti finálních
beneficientů, tedy jednotlivých vlastníků společnosti. Co se týče založení společnosti,
jednání jejím jménem či manipulace s účty, využívá organizovaný zločin v dnešní
době většinou profesionálních agentů tak, aby vazba mezi společností a jejími
majiteli zůstávala neznámá. Tito agenti jsou většinou zkušení právníci či finančníci
a přebírají mnohdy i funkci organizátorů pracího procesu, čímž organizovaný zločin
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formou outsourcingu dokáže kvalitně pokrýt oblast, ve které nemá patřičné
schopnosti a zkušenosti.
Další výhody této metody spočívají především v rozdílném pohledu bank, potažmo
jejich zaměstnanců, na nezvyklé pohyby na firemním účtu oproti osobnímu. Zatímco
rozsáhle výkyvy na osobním účtu hodnotí s podezřením, předpokládají vzhledem
k ekonomické činnosti společnosti nepravidelné pohyby na účtu. Zároveň lze správně
zvolenou činností podniku mnohdy zdůvodnit transakce v cizí měně nebo převody
finančních prostředků do nebo ze zahraničí.
Zločinci z již dříve legalizovaných výnosů nakupují pro účely tohoto způsobu praní
peněz patřičná aktiva - nemovitosti, podniky či společnosti. Aby se vyhnuli podezření
kvůli náhlému rozsáhlému pohybu finančních prostředků krátce po založení
společnosti, vybírají si ty sofistikovanější zločinecké organizace dlouhodobě
zaběhnuté společnosti, s patřičnou platební historií a s velkými obraty na bankovních
účtech.

Směšování

nelegálních

prostředků

s výnosy

z reálné

činnosti

pak

přizpůsobují obvyklému měsíčnímu obratu, eventuelně vytvoří dodatečný prací
prostor přesměrováním části čistých výnosů na nově založené účty u jiné banky.
U této banky své obraty podloží např. svými účetními závěrkami z let minulých
a předstírají ukončení spolupráce s původně využívanou bankou.
Organizovaný zločin pro tuto metodu využívá širokou škálu společností a činností,
které vesměs spojuje převažující hotovostní charakter vypořádání. Toto specifikum je
důležité pro umístění špinavých peněz do bankovního systému – banky totiž u takto
fungujících činností budou předpokládat objemné hotovostní vklady tržeb podniku
na bankovní účty. Často využívanými podniky jsou:
•

Restaurační zařízení,

•

noční podniky (bary, kluby, diskotéky),

•

sázkové kanceláře,

•

kasina,

•

zlatnictví,

•

směnárny,
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•

cestovní kanceláře,

•

copy centra,

•

taxi služby,

•

supermarkety, trafiky,

•

služby (kadeřnictví, kosmetika, masáže, solária).

Nejstarší případ využití této metody dal celému procesu legalizace výnosů z trestné
činnosti jméno. Od původních prádelen a mandloven, které po zavedení prohibice
v roce 1920 ve Spojených státech využívala mafie ke směšování svých zisků
z nelegálního prodeje alkoholu, se spektrum využití této metody značně rozrostlo.
V České republice jsou nejmarkantnějším symbolem praní špinavých peněz zřejmě
prázdná restaurační zařízení povětšinou provozovaná organizovanými skupinami
východoasijského původu. Koncentrace zlatnictví, povětšinou ovládaných skupinami
balkánského původu, na kilometr čtvereční pražského Starého města rovněž
nekoresponduje s rovnovážným stavem nabídky a poptávky. Za dané koncentrace
a vysokých cen nájemného v nejdražší lokalitě pražského centra se vymyká jejich
existence ekonomické logice. Dále lze zmínit nepříliš blahý fakt, že se Praze
přezdívá středoevropské Las Vegas pro místní rozsáhlý výskyt kasin. Existence
početných směnáren v pražském centru vzhledem k cestovnímu ruchu jistě má svou
logiku, a proto mohou být velmi dobrou zástěrkou i pro nelegální finanční toky.
Nicméně podezřele četný výskyt směnáren lze vypozorovat např. i v Brně či Ostravě,
kde se opět nabízí jako ve výše uvedeném případě zlatnictví myšlenka zneužívání
legální činnosti pro praní peněz. Obdobně lze pochybovat i nad fungováním stovek
sázkových kanceláří, které by v případě provozování legální činnosti ve vysoce
konkurenčním prostředí jen velmi obtížně přežívaly.
Příklad č. 1
Dva bratři z ostravského regionu, Radim a Roman, byli zkušení organizátoři praní
špinavých peněz. Byli najímáni zločineckými skupinami, které působily v oblasti
obchodu s drogami. Bratři provozovali směnárnu a zároveň restauraci, aby mohli
mísit přijímané nelegální výnosy s čistými penězi. Po obdržení větší sumy peněz
k vyprání rozdělili bratři obnos na menší části a ty vkládali postupně během delšího
časového období v různých pobočkách banky, kde měli své bankovní účty. Tvrdili

33

přitom, že se jedná o tržby ze směnárny nebo z restaurace. Přestože celková
propíraná suma finančních prostředků byla značná a nekorespondovala obzvláště
v případě restaurace s obvyklými výnosy z této činnosti v ostravském regionu, díky
rozdělení do vkladů v několika pobočkách nikdo z bankovních úředníků nepojal
podezření. Až náhodná návštěva bankovních úředníků v restauraci přispěla
k odhalení nelegální činnosti. Restaurace byla umístěna v residenční oblasti
ekonomicky slabších příjmových skupin a celkově byla v hrozném stavu. Bylo zřejmé,
že výdělky nemohou pocházet z tohoto podniku.

3.3.1.1. Internet Gambling

Zvláštním druhem utajování uvnitř obchodních struktur, ale i zneužitím legitimního
obchodu, může být provozování internetových sázkových kanceláří. Vzhledem
k tomu, že se jedná o způsob praní peněz, který patří do kategorie těch nejnovějších,
velmi obtížně odhalitelných, stojí za to ho rozebrat trochu podrobněji.
S rozmachem informačních technologií a elektronického obchodu se i provozovny
tradičně využívané pro umístění a utajování ilegálních prostředků přesunuly
do tohoto dynamického odvětví ekonomiky. Na příkladu internetových sázkových
kanceláří lze velmi dobře pochopit, jaké možnosti skýtá internet a elektronický
obchod pro zločinecké organizace legalizující své výnosy z trestné činnosti, a jak
velké jsou naopak hrozby s tím související. Zatímco kasina či sázkové kanceláře jsou
pověstné častým využíváním pro umístění hotovosti, internetové sázkové společnosti
se s oblibou využívají ve fázi vrstvení. Jsou dva možné způsoby zneužití
internetového sázení – jednak praní peněz pomocí provozování vlastní webové
stránky a dané sázkové činnosti nebo propírání prostředků na legálně fungující
webové stránce.
Při prvním způsobu zločinci vmísí ilegální prostředky mezi množství legálních
transakcí sázejících hráčů. Vzhledem k rychlosti, objemům, virtuální anonymitě
a mezinárodní dostupnosti je absorpční kapacita ilegálních prostředků obrovská,
prakticky tyto kanceláře plní funkci virtuální neregulované banky. Většina
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internetových sázkových kanceláří totiž sídlí v off-shore teritoriích, kde chybí patřičná
regulační pravidla a je tolerována anonymita sázejících.
Při druhém způsobu je využívána příležitost zneužití legitimní internetové sázkové
kanceláře. Vysoké částky jsou převáděny na několik účtů u takové instituce
a následně opět převáděny jinam. Zločinec může pod falešnou identitou kupříkladu
umístit nelegální výnosy na sázkový účet a vsadit menší částku, aby zajistil účtu
věrohodnost. Po několika sázkách může být zbytek prostředků převeden
na bankovní účet již s patřičnou transakční historií a legálním původem. Jinou
možností je rozdělení celého množství prostředků určených k legalizaci na účty
u dvou sázkových kanceláří a nasměrování sázek proti sobě.19 Bez ohledu
na výsledek zápasu, u jedné sázkové kanceláře hráč prostředky prohrává u druhé
vyhrává dvojnásobek. Jediným nákladem jsou poplatky provozovateli sázení či bance
za převod prostředků. Získané prostředky vypadají jako legitimní výhra.
Účty hráčů mohou sloužit jako běžné bankovní účty, avšak mnohdy bez nároku
na identifikaci. Hrací účet lze využít i jako úschovnu finančních prostředků, aniž by
zločinec musel využít nabízené služby. Nejprve je třeba umístit prostředky na více
účtů u takové internetové sázkové kanceláře, která nemá přísné identifikační
podmínky nebo neomezuje příliš výši hotovosti. Následně, po založení účtu
v off-shore teritoriu, jsou prostředky jen převedeny na účet jako legitimní výhra.
Jediným

úskalím

pro

organizátory

pracího

procesu

je

záznam

transakcí

u provozovatelů systémů kreditních karet, který výrazně odporuje zločincově potřebě
zachování anonymity transakcí. Zároveň celá řada těchto společností po silném
politickém tlaku v USA již začala bojkotovat internetové sázení. Těžko říci, zda je
zákaz převádění prostředků do internetových sázkových kanceláří skrze systémy
kreditních karet, který se některé politické skupiny pokouší prosadit, dobrým řešením.
V praxi totiž tyto společnosti mají zkušenosti s odhalováním podezřelých transakcí
a navíc dokážou vyšetřovatelům poskytnout i stopy vedoucí k internetovému sázení.

19

Tzn. vsadit obě varianty výsledku stejného zápasu - u jedné sázkové kanceláře na výhru domácího týmu,
u druhé naopak na jeho prohru
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V posledních letech se někteří provozovatelé pokusili vyhnout systému kreditních
karet skrze využívání faktoringu. Při určitých okolnostech se tak faktoring stal krokem
usnadňujícím praní špinavých peněz, neboť vyšetřovatelům skrývá pravý původ
využitých prostředků.20

3.3.1.2 Platba za ochranu a vydírání

Další metodou, která nese znaky utajení ilegálních prostředků v rámci kontrolované
obchodní společnosti, je vydírání a platba za ochranu, tzv. výpalné. Zločinec ale
v podstatě zneužívá legitimních podniků, které kontroluje pomocí zastrašování
a násilí.
Organizace, která se rozhodne takto proprat špinavé peníze, založí nejlépe s pomocí
falešné identity nebo nastrčených osob nejprve několik navenek zcela legálních
firem. Následně si otevře v řadě poboček různých bank účty. Osoby najaté k vybírání
výpalného většinou neberou od svých obětí peníze v hotovosti - tyto jsou přinuceny
část svých příjmů převádět ze svého legálního účtu na určený účet vyděrače, buď
přímo nebo skrz několik dalších účtů.
V případě praní prostředků z jiné trestné činnosti předávají vyděrači těmto
podnikatelům získanou hotovost a donutí je, pokud nespolupracují dobrovolně
za patřičnou provizi, smísit tyto prostředky s legálními výnosy jejich vlastní činnosti
na jejich bankovních účtech. Poté podnikatel předisponuje prostředky na účet
zločinecké organizace. Nárůst takto převáděných částek je pozvolný, bez nápadných
výkyvů tak, aby se firmy vlastněné organizací jevily jako stálí obchodní partneři
zneužívaných společností. Vzhledem k tomu, že tyto transakce bývají záměrně
strukturovány tak, aby nepřekročily limitní částku, stanovenou zákonem21, jsou
pravidelné a tak z dlouhodobého hlediska nikoli neobvyklé, nemá finanční instituce

20

United States General Accounting Office, (2002). Internet Gambling: An Overview of the Issues, Report to
Congressional Requesters

21

Zákon č. 61/1996 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění
souvisejících zákonů
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zákonný důvod zjišťovat totožnost stran těchto transakcí a ani nepojme podezření
z praní špinavých peněz.

3.3.2. Zneužití legitimní obchodní činnosti
Při této metodě zločinci využívají existující legitimní subjekty, které o nezákonném
původu použitých finančních prostředků nemají tušení. Organizátoři praní peněz se
pak prakticky ocitnou v roli podobné organizátorům finančních podvodů. Cílem je
vytvořit spolupracujícím subjektům iluzi, že finanční prostředky použité v transakci
jsou legálním majetkem, a že veškeré kroky, které činí jsou v zájmu dobré věci
a vedou k úspěšnému uzavření obchodu a následné spokojenosti klienta. Zločinci se
snaží spojit především s renomovanými společnostmi či profesionály, protože
předpokládají nižší ostražitost bankovních úředníků při kontrole neobvyklých
transakcí těchto osob. Zároveň se předpokládá, že se tyto osoby v případě odhalení
pravého smyslu transakcí budou stydět veřejně přiznat, že nevědomě napomáhali
zločincům v praní špinavých peněz. Ochota podat podnět k vyšetřování většinou
prohraje na misce vah s negativní publicitou a ohrožením své profesní reputace,
případně se značným výnosem přislíbeným klientem za úspěšné provedení
transakcí.
Hlavní výhody této metody spočívají ve značce, reputaci a transakční historii
zneužitého subjektu. Banka, u které má tento agent určitou transakční historii
a vybudované renomé, nebude vůči jeho transakcím podezíravá, čímž se značně
sníží riziko odhalení nelegálního původu prostředků.
Zneužitý prostředník, který dle pověření vykonává předané pokyny, tak činí v dobré
víře podpory legální obchodní činnosti. Díky jeho přesvědčení je schopen vahou své
reputace, v případě prověřování ze strany banky, hájit legální úmysly klienta.
Zachování naprosté anonymity je velkou výhodou této metody, neboť spolupracující
subjekty při dostatečné finanční motivaci nevyžadují kontrolu totožnosti klienta.
V zájmu jeho spokojenosti a výnosu z realizovaného obchodu jsou ochotni
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podstoupit riziko spojené s nedostatkem informací o klientovi a původu jeho
prostředků.
Výhodou spojení s danými subjekty je i důvěrnost informací ve styku s klientem, ke
které jsou některé z těchto subjektů prioritně zavázány např. předpisy svého
profesního samoregulačního orgánu. Byť má daný subjekt podezření na transakci
legalizující výnosy z trestné činnosti a zákon ho v tomto případě zprošťuje
mlčenlivosti v zájmu klienta, nebude daný subjekt riskovat negativní důsledky
v případě, že se jeho podezření nepotvrdí. Nejčastěji zneužívané subjekty:
•

Právní poradci,

•

účetní,

•

daňoví poradci,

•

pojišťovací makléři,

•

investiční zprostředkovatelé,

•

realitní agentury,

•

společnosti specializované na zakládání, správu a řízení společností.

Právní poradci, účetní či specializované společnosti pro zakládání a správu
společností jsou využívány především pro zakrytí skutečného majitele finančních
prostředků a zabezpečení složitějších transakcí ve fázi vrstvení. Pojišťovací makléři
či investiční zprostředkovatelé mohou být v některých jurisdikcích, které nezakazují
přijímání prostředků od klienta, využiti i ve fázi umístění. Většinou však slouží jako
prostředník ve fázi integrace, podobně jako realitní agentury.
V posledních letech nabíral boj proti praní špinavých peněz na intenzitě. Mnoho
legislativních opatření bylo promítnuto do finančních systémů, čímž se pro zločinné
organizace značně zvýšilo riziko odhalení při legalizaci výnosů prostřednictvím
bankovního sektoru. Z toho důvodu organizovaný zločin stále více využívá
pro organizaci procesu praní špinavých peněz různých odborných profesí. Se stále
sofistikovanějšími metodami praní špinavých peněz, které je potřeba využít v souboji
s vyšetřovateli těchto nelegálních aktivit, stoupá i náklad na odbornou pomoc.
Zatímco v 80. letech se obvyklá provize pohybovala kolem 5% z celkové propírané
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částky, nyní není výjimkou provize dosahující 20%. Právníci, účetní, auditoři, notáři
či finanční experti, kteří disponují patřičnými technickými znalostmi světových
finančních systémů, plní v procesu praní špinavých peněz několik důležitých funkcí.
Poradenství
Při přípravě systému legalizace výnosů poskytují experti poradenství ve věcech
strategie, zvolení optimálního kanálu či typů společností, optimálních jurisdikcí apod..
Zároveň radí i v otázce založení společností, daňové optimalizace, investic
a vyhledání vhodných lidských zdrojů či partnerů pro potřebné operace.
Zakládání společností
Důležitou funkcí poradců je zakládání rozličných společností či subjektů, využívaných
v komplexních schématech pracího procesu. Využití prostředníků je patrně jedinou
snadnou cestou jak založit společnost v odlehlých off-shore teritoriích, které mají
v procesu nenahraditelnou roli. Poradci zakládají škeble, trusty22 a jiné formy
subjektů jménem organizace, která je najala.
Správa a jednání jménem zločinecké organizace
V praxi to jsou právě finanční prostředníci, kdo je odpovědný za vytváření
a provádění komplexních transakcí, které znemožňují identifikovat původ a finálního
příjemce nelegálních finančních prostředků. Pomocí založených společností, které
spravují jménem jejich tajných majitelů, splétají prostředníci komplikované sítě
transakcí k dalšímu skrytí identity zapojených subjektů a finálních příjemců výnosů.
V mnoha případech jsou tito profesionálové dosazováni na pozice jednatelů,
prokuristů či správců trustů či fondů. Využívání renomovaných poradenských
společnosti

jako

prostředníků

ve

styku

s finančními

institucemi

propůjčuje

prováděným transakcím zdání legitimity

22

Jedná se o formu předání majetku vlastníkem do péče jiné osobě-svěřenci. Svěřenec (trustee)

vykonává vlastnická práva spjatá s tímto majetkem. V určitém smyslu se trust podobá systému
podílových fondů.
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Příklad č. 2
Charlie byl hlavní organizátor skupiny osob patřících k rozsáhlému drogovému
kartelu. Vzhledem ke své minulosti byl protřelý v metodách praní špinavých peněz,
a proto sám zvolil strategii legalizace výnosů jeho organizace. Peníze získané
z prodeje drog pašoval do své země v hotovosti lodí nebo letadlem. Pomocí kurýrů
a dalších členů gangu byly peníze uloženy na řadu kont v různých státech.
Následně Charlie pověřil najatého agenta v zahraničí, aniž by ho zasvěcoval
do celého kontextu, aby peníze převedl z původních účtů na účty několika
zprostředkovatelských firem v zámoří, které dostaly instrukce k převodu na účty
v renomované bance „A“ v Charlieho zemi. Od banky „A“ si prostřednictvím
zprostředkovatelských firem vyžádal oprávnění k takovýmto převodům peněz,
přičemž banka na základě jejich dobrého jména toto oprávnění vystavila. Ještě
před převodem prostředků však Charlie telefonicky zrušil daný převod a ponechal
prostředky na účtu dané zprostředkovatelské firmy, odkud později byly vyzvednuty
v hotovosti a prostřednictvím jiných účtů poslány do Charlieho země na účty v bance
„B“ a „C“. Povolení, které bylo původně vystaveno, bylo vždy bez vědomí banky „A“
použito u těchto bank jako doklad o důvěryhodném, bezúhonném původu prostředků.
Poté, co peníze prošly několika dalšími operacemi, mohly být využity k nákupu
nemovitostí. Charlie jím pověřil několik právníků, bankovních manažerů a realitních
makléřů, jimž za jejich služby platil kolem 5% z převáděných prostředků. Výše
odměny byla vyšší než obvyklé tržní sazby, aby bylo zaručeno, že tito jedinci obchod
uvítají a nebudou klást zbytečné otázky. V zájmu setrvání mimo veškerou případnou
pozornost Charlie použil mnoho dalších osob a firem jako jmenovitých vlastníků
nemovitostí místo sebe. Zatímco některé osoby věděly o nezákonném původu
peněz, mnoho dalších, většinou renomovaných finančních odborníků přesvědčených
ke spolupráci, o tomto faktu nemělo tušení. Použití takovýchto jedinců opět poskytlo
iluzi legitimního původu majetku.
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3.3.3. Falešná totožnost, falešná dokumentace, nastrčené osoby
Falešná dokumentace je velmi důležitou pomůckou při provádění neobvyklých
transakcí prostřednictvím bankovních institucí. Vyspělejší zločinecké organizace si
velmi důkladně připravují dokumentaci ke krycím historkám použitým v rozhovoru
s bankovním úředníkem, tak aby zabránily případnému hlášení finanční informační
jednotce. Běžně se předkládají falešné faktury, objednávky, dodací listy, příjmové
a výdejní listy, celní dokumenty, příjmové pokladní doklady, depozitní certifikáty,
výpisy z účtů, výpisy z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí apod..
Falešnou totožnost při bankovních transakcích tzn. při založení účtu, převodech
či výběrech finančních prostředků využívají zločinci zejména z důvodu zakrytí
spojitosti predikativního trestného činu s finančními prostředky. Falešná totožnost
vytváří prakticky neodhalitelnou bariéru mezi zločincem, který spáchal trestný čin
a účtem s výnosy ovládaným fiktivní/falešnou osobou. Pokud by byl zločinec odhalen
a odsouzen za spáchaný predikativní trestný čin, např. pašování zbraní, dokáže díky
bariéře vytvořené falešnou totožností uchránit finanční prostředky od konfiskace. Po
odpykaní odpovídajícího trestu může zločinec užívat plody své činnosti buď
pro osobní spotřebu nebo pro organizaci dalších ilegálních obchodů.
Schopnost státu odhalit a zabavit nelegálním způsobem získaný majetek osobám,
které se podílejí na trestné činnosti, vede zločinné organizace k využívání
nastrčených osob, které s trestnou činností nemají nic společného. Organizátor
pracího procesu počítá s tím, že by daná transakce – typicky výběr z účtu, příkaz
k úhradě či vklad na účet - díky svým parametrům mohla být nahlášena jako
podezřelá a dostat se tak pod drobnohled orgánů činných v trestním řízení.
Aby minimalizoval riziko využije pro tento článek v pracím řetězci nastrčenou osobu,
která nemá žádnou spojitost s osobami nebo činností osob zapojených v řetězci.
Předpokládá

se,

že

příslušné

orgány

nedokážou

nalézt

žádné

stopy

nasvědčující spáchání trestného činu a celý případ uzavřou.
Specifickou metodou, která využívá nastrčených osob či falešné totožnosti, je
metoda strukturovaných transakcí nazývaná smurfing - šmoulení. Tato metoda
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získala svůj název podle populárního kresleného seriálu a jeho malých,
ale početných postaviček-hrdinů. Pachatelé, ve snaze vyhnout se zákonem
stanoveným limitům či interním předpisům banky pro hlášení podezřelých transakcí,
rozdělují velké částky do menších splátek, ať už hotovostních vkladů, převodů
nebo výběrů. Tyto transakce zajišťuje několik různých osob v určité časové škále,
na několik účtů nebo v několika pobočkách v rámci jedné banky nebo mnoha bank
tak, aby nebyly při mezinárodních převodech odhaleny bankovním systémem.
Příklad č. 3
Za pomoci falešných dokladů totožnosti a nastrčených osob bylo důmyslnou sítí
finančních transakcí během jednoho roku převedeno 10 mil. USD z Austrálie
do zahraničí. V prvotní fázi byla použita metoda šmoulení pro četné denní vklady
hotovosti na účty v 6 různých bankách. Několik zapojených osob používalo falešná
jména a adresy pomocí falešných nebo odcizených dokladů. Za náležitou provizi
umožnili držitelé účtů organizované skupině používat jejich konta a odesílat vložené
peníze na několik účtů založených v bankách sídlících v tichomořských daňových
rájích. Přestože některé transakce byly nahlášeny jako podezřelé, nedokázala
finanční zpravodajská jednotka ani policie vypátrat totožnost příjemců finančních
prostředků. Organizátor pracího procesu totiž zvolil jurisdikce se silným důrazem
na bankovní tajemství a nepříliš důslednou lokální kontrolou původu prostředků.
Organizovaná skupina tak dokázala poměrně bezpečně legalizovat značné výnosy
z obchodu s heroinem mezi Zlatým trojúhelníkem (Thajsko, Barma, Laos) a Austrálií.

3.3.4. Využívání odlišností mezinárodních právních systémů
Existence rozdílných právních řádů po celém světě nabízí zločincům příležitosti
ke zkomplikování možných pátracích akcí vyšetřovatele. Zločinec se pomocí
šikovného manévrování v mezinárodních právních systémech snaží o zahlazení stop
vedoucích k informacím o spojení jeho osoby s původem peněz či jím ovládaného
majetku.
Nejvýznamnější rozdíly, které napomáhají zločincům:
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•

Rozdílné pojetí bankovního tajemství,

•

požadavky na identifikaci při finančních transakcích,

•

nároky při založení společnosti,

•

předpisy k hlášení podezřelých transakcí,

•

daňová legislativa,

•

restrikce směny peněz,

•

slabý nebo neexistující finanční dohled.

Přestože ekonomicky vyspělé státy již bez výjimky definují trestný čin praní
špinavých peněz a deklarují boj s praním špinavých peněz jako jednu z priorit v boji
s organizovaným zločinem, stále v některých těchto státech přetrvává nadřazenost
bankovního tajemství požadavkům a potřebám finančních vyšetřovatelů. Obzvláště
spojení silného pojetí bankovního tajemství a slabých požadavků na identifikaci
při finančních transakcích je pro zločinecké organizace atraktivní kombinací pro jejich
záměry. Slabé požadavky na prokázání totožnosti při otevření bankovních účtů,
manipulaci s nimi či při směně měny a nízké nároky na identifikaci při zakládání
a správě společností snižují zásadním způsobem riziko odhalení a vystopování
zapojených osob, a to jak zprostředkovatelů nebo nastrčených osob, tak následně
i osob majících nad těmito transakcemi kontrolu. Zároveň se snižuje i nákladovost
praní špinavých peněz pro zločinecké organizace, neboť nemusí vynakládat
prostředky na provizní odměny zprostředkovatelů a nastrčených osob či na falšování
identifikačních dokladů. Absence předpisů k hlášení podezřelých transakcí nebo
jejich důsledného vymáhání ze strany finančního dohledu, potažmo vedení
finančních institucí, prakticky odstavuje zásadní, prvotní prvek boje proti praní peněz.
Tím jsou zdravý úsudek, analytické schopnosti a jakási přiměřená podezíravost
bankovního personálu, který se dostává do přímého kontaktu se zločincem v jeho
nejzranitelnější

fázi

–

ve

fázi

umístění

nelegálních

finančních

prostředků

do finančního systému. V právním či společenském prostředí, které neshledává
odhalení nelegálních výnosů jako prioritu, pak bankovní personál nemůže fungovat
jako prodloužená ruka finančních vyšetřovatelů.
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Zločinec

vrstvením

transakcí

v různých

mezinárodních

právních

systémech

znesnadňuje vyšetřovateli jeho pátrání po spojení osob, majetku a zločinu. Hlavními
faktory neúspěchu vyšetřovatelů jsou:
•

Neznalost lokálního legislativního a ekonomického prostředí,

•

jazykové bariéry,

•

omezený přístup k informacím či místním databázím,

•

vysoké náklady na mezinárodní pátrací akce,

•

zdlouhavost, pomalá koordinace.

Všechny výše jmenované potíže vedou ke značnému zdržení pátrání, které může mít
rozhodující dopad na úspěšnost odhalení zločinců. Mnohdy i ochota některých států
pomoci ve finančním pátrání nemusí znamenat úspěch. Časová prodleva totiž
zločincům poskytne dost času k zahlazení stop a k vytvoření dalších vrstev a bariér.
Díky rostoucí globalizaci v oblasti finančních služeb není pro zločince nákladné
či obtížné převádět prostředky různými jurisdikcemi a unikat tak jejich možnému
odhalení či konfiskaci.

3.3.4.1. Daňové ráje, off-shore centra a bankovní tajemství

Z výše uvedených důvodů jsou hojně využívány různé daňové ráje neboli off-shore
teritoria, ale dokonce i v ekonomicky a legislativně vyspělé Evropě stále ještě existuje
několik velmi benevolentních států, dokonce i členů FATF, které ještě neodstranily
mnohdy i několik výše uvedených kritérií. Zatímco některé evropské státy jako např.
Maďarsko víceméně opustilo seznam daňových rájů, v posledních dvaceti letech se
rozšířil počet nových finančních rájů, obzvláště na ostrovech v Oceánii a v karibské
oblasti.
Mezi finanční off-shore centra či daňové ráje lze počítat země s takovou legislativou,
jejíž účelem je zmírnit daňové břemeno. Jsou jimi např. Bahamy , Belize, Bermudy,
Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Samoa a další, jež jsou uvedeny
v obrázku č. 1. V některých zemích podléhají zdanění jen podnikatelské činnosti
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provozované na území příslušné země, zatímco příjmy dosažené mimo toto území
jsou z části a někdy zcela osvobozeny od daně (např. Hongkong, Panama, Irsko).
Mezi evropské země praktikující podobný přístup patří Lucembursko, Nizozemí,
Normanské ostrovy Jersey a Sark, Lichtenštejnsko, Kypr, Malta, Monako a další,
z niž mnohé jsou dokonce členy EU.

Obrázek č. 1: Daňové ráje

Zdroj: Týden, č. 9/2004
Důvodů využití finančních off-shore center zločineckými organizacemi je mnoho.
Některé z nich jsou pro praní špinavých peněz velmi důležité:
•

Anonymita použití společností s akciemi na držitele,

•

vysoká míra bankovního tajemství, která chrání úspory uložené v těchto zemích
i jejich skutečné vlastníky,

•

svoboda obchodních transakcí bez devizového omezení,
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•

možnost založit během krátké doby a bez zvláštních obtíží společnosti mimo
dosah legislativy domovské země.

Důvodů je však mnohem více, např. daňová zvýhodnění, dlouhodobé záruky,
politická stabilita země, získávání kvalifikovaných pracovních sil, doba platnosti
preferenčních daňových sazeb apod., avšak tyto pro organizátory pracího procesu
nejsou příliš podstatné. Nejtěžším úkolem je peníze dostat do bankovních institucí,
aniž by vznikl podnět pro podezření a ohlášení transakcí. Díky silnému bankovnímu
tajemství a anonymitě účastníků transakcí jsou daňové ráje využívány nejen
pro daňové úspory, ale také pro praní špinavých peněz.
Mezi operace, které je možno provádět v daňových rájích patří zejména mezinárodní
bankovní služby, zakládání a operace holdingových společností, přesuny kapitálu,
zakládání bank pro vlastní potřebu v daňových oázách s cílem co nejlépe využít
finanční aktivity nadnárodních skupin23 nebo zakládání pojišťoven pro vlastní potřebu
v daňových oázách. Volba země pro trvalé usídlení, kde neexistuje zdanění příjmů,
nebo jurisdikce s výhodnými podmínkami pro příjmy získané mimo zemi trvalého
sídla či pobytu je oblíbenou metodou daňové optimalizace.
Základním rysem, který láká do off-shore center organizovaný zločin, je bankovní
tajemství, které spočívá v důsledném režimu utajení, který musí banky, jejich
zaměstnanci i všechny další osoby v přímém styku s bankovními transakcemi,
např. auditoři, striktně dodržovat vzhledem k důvěrnému charakteru bankovního
styku se svými klienty. Přísná ochrana bankovního tajemství za každou cenu může
být samozřejmě zneužita ve prospěch zločinců.
Banky usilují o zachování současného stavu a brání se jakémukoli zasahování
do oblasti bankovního tajemství. Argumentují narušením nedotknutelné, historické
zásady a nutností chránit soukromou sféru občanů a bezpečný průběh jejich
bankovních operací. Kriminalisté a orgány bankovního dohledu jsou většinou
opačného názoru. Oponují nárůstem praní špinavých prostředků přes bankovní
sektor se silným bankovním tajemstvím. Na základě těchto argumentů požadují

23

Finanční instituce jsou zakládány také za účelem praní peněz organizovaným zločinem.
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prosazení takových ustanovení, která by umožňovala efektivní vyšetřování a stíhání
organizovaných skupin a odhalování praní špinavých peněz.
V posledních několika letech se off-shore centra celého světa (od vyspělých států
typu Švýcarska a Lucemburska až k daňovým rájům karibské a pacifické oblasti)
stala terčem útoku vyspělých zemí jako například USA, organizací OECD a EU, a to
hned na dvou úrovních.
První z nich je součástí aktivit FATF, činné v oblasti mezinárodního boje proti
legalizaci příjmů plynoucích z organizované trestné činnosti. Druhý pak souvisí se
snahou OECD odstranit off-shore centra v rámci tažení proti nekalé daňové
konkurenci.
Po druhé světové válce kontinentální Evropa začala praktikovat politiku sociálního
státu. Tato politika měla dva efekty - růst sociálních jistot obyvatel a nárůst schodků
státních rozpočtů. Vlády jednotlivých států začaly zvyšovat daňové zatížení, aby
zabránily zvětšování deficitů. Růst daňového zatížení tlačil firmy k daňové
optimalizaci, což znamenalo snížení příjmů státních rozpočtů z daní z příjmu
právnických osob. Vlády, pro něž bylo snížení sociálních výhod voličů nemyslitelné,
musely opět zvednout daně. Firmy či fyzické osoby s vysokými příjmy začaly v rámci
daňové optimalizace vyhledávat daňové ráje. Díky podpoře silných ekonomických
lobby ve vyspělých zemích daňové ráje dokázaly uhájit svou existenci vůči okolnímu
světu. S rozmachem globalizace a zdokonalením metod daňové optimalizace však
ztráty na daňových příjmech přesáhly veškeré dosavadní výsledky. Ekonomicky
vyspělé státy začaly stupňovat tlak na tzv. daňové ráje, aby zrušily výhodné daňové
režimy. Tyto státy v globální daňové konkurenci nakonec samy začaly poskytovat
celou řadu daňových zvýhodnění pro investory.
Vzhledem k narůstajícímu tlaku mezinárodního společenství se dá předpokládat,
že celé odvětví off-shore podnikání a off-shore financí v následujících 10 letech
zazná výrazných změn. Nicméně vzhledem k příznivým faktorům, jako jsou
postupující globalizace světového obchodu a financí, boom elektronického obchodu,
volný pohyb a nadnárodní charakter sektoru služeb, budou hrát daňové ráje
ve světové ekonomice velmi významnou roli.
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3.3.5. Používání anonymního majetku
Jedná se o nejjednodušší způsob praní špinavých peněz. Čím méně bankovních
záznamů, účetních dokumentů a podobných stop má vyšetřovatel k dispozici, tím
méně pravděpodobně se mu podaří sestavit schéma celého procesu a dopátrat se
původního trestného činu a majitelů výnosů z této trestné činnosti. Některé druhy
majetku nenesou znaky původu nebo vlastnictví a jsou tak svoji povahou anonymní
do té doby, než je někdo přistižen při jejich užívání, úschově či přenášení.
Mezi anonymní majetek se počítá především hotovost, ale i zlato, šperky, spotřební
zboží, některé anonymní finanční produkty např. v minulosti vkladní knížky
nebo v některých státech stále ještě využívané anonymní číslované osobní účty.
Zločinecké organizace inkasují od svých odběratelů platby převážně v hotovostní
formě. Pro odběratele se jedná se o nejlepší způsob, jak minimalizovat riziko
odhalení spojení mezi ním a druhou stranou obchodu. Obdobně se chovají
i pachatelé korupce – úplatek má nejčastěji hotovostní podobu, tak aby ho nebylo
možné zpětně prokázat.
Organizátoři procesu používají anonymní formy majetku nejen ve fázi umístění nebo
integrace, ale i jako bariéry ve fázi vrstvení. Po četných bankovních převodech,
vybírají hotovost a pomocí kurýrů ji přepravují i přes hranice států, tak aby policejním
vyšetřovatelům přerušili stopu – tzv. audit trail.
Příklad č. 4
Dobře fungující kolumbijský drogový kartel se specializoval na pašování kokainu
do Evropy. Drogy byly nejprve převáženy do jiného jihoamerického státu a odtud
po nějaké

době

přepravovány

do

Evropy.

Veškeré

náklady

transakce

od shromáždění drogy až po vyložení v Evropě byly hrazeny hotově penězi
drogového kartelu. Potřebné prostředky kartelu doručovali speciálně krátkodobě
najatí kurýři, kteří však měli velmi omezené informace o schématu celé zakázky.
Princip samostatné buňky, který byl v tomto případě uplatňován, o;mezuje možnost
úniku informací, případně možnost zmaření celé akce odhalením jednoho článku
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řetězce. Jednotlivé buňky totiž zodpovídají jen a pouze za dílčí úkoly, které samy
o sobě nenapovídají nic o schématu celé operace.
Poté, co drogy byly dopraveny do Evropy, bylo zorganizováno vyložení a předání
jednotlivým lokálním distributorským organizacím. Tržby inkasované od těchto
distributorů byly částečně převezeny v hotovosti zpět do Kolumbie a částečně
vloženy na anonymní číslovaná bankovní konta v Lichtenštejnsku. Později byla
používána sofistikovanější metoda, při které byly výnosy umísťovány na tato konta
prostřednictvím nadace, kterou zastupovala právnická společnost.

3.3.5.1. Alternativní bankovní systémy

Zvláštním způsobem praní špinavých peněz s využitím minimální identifikace
zúčastněných osob a finančních prostředků je využívání alternativních bankovních
systémů. Po několik generací fungující alternativní bankovní systémy mají svůj původ
v Jižní a Východní Asii a jsou v dnešní době využívány asijskými komunitami
po celém světě. Hawala nebo Hundi24, Chop nebo Chit nebo Fei ch’ien25 a další
platební systémy fungují především na bázi důvěry a doporučení a vznikly především
jako spolehlivější, levnější a rychlejší substitut k službám bankovního sektoru. Tyto
bankovní systémy nejsou omezeny lokálně, spíše etnicky vzhledem k určité xenofobii
zakořeněné

v asijských

podnikatelských

kruzích.

Vznikly

z důvodu

politické

nestability a nedůvěry v bankovní sektor. Existují hlavně v čínských, vietnamských,
pákistánských a indických komunitách. Zatímco čínský systém svými pravidelnými
příspěvky a následným čerpáním půjčky vždy jedním členem sdružení může
připomínat raná léta stavebního spoření, indicko-pákistánský systém Hawala
je podstatně volnější sdružení podnikatelů. Hlavním motivem spolupráce jsou
především zisk a minimalizace transakčních nákladů.

24

Hawala / Hundi je pradávný platební systém, který vznikl v Indii, ale v současné době je využíván i v jiných
regionech. Oba výrazy v původních jazycích nesou významy jako je důvěra, reference, směnka, směna. Až na
některé jurisdikce, paradoxně ty, v kterých vznikl, je systém akceptován jako legální způsob převodu finančních
prostředků
25
Chop nebo Chit nebo Fei ch’ien je platební systém vyvinutý v Číně. V překladu „létající peníze“ je legální
systém rozšířený mezi čínskou a vietnamskou komunitou po celém světě.
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Příklad č. 5
Pákistánec v New Yorku bude chtít poslat peníze příbuznému ve své rodné zemi.
Zatímco využitím bankovního sektoru by si musel nejprve založit patřičný účet,
následně zaplatit poplatky za konverzi měny a za převod, prostřednictvím Hawaly je
transakce podstatně levnější. Nejprve musí vyhledat člena Hawaly, který bude
ochoten transakci zaštítit, následně se tento člen spojí faxem či emailem s členem
Hawaly řekněme v Karáčí v Pákistánu a domluví podmínky kontraktu. Pak inkasuje
prostředky, které mají být převedeny, přičemž do druhého dne v Pákistánu vyplácí
jeho protějšek výstup transakce. Vzhledem k tomu, že se při transakcích nevystavují
žádné příjmové či výdejové doklady musí mezi aktéry transakce panovat maximální
důvěra. Zároveň díky množství různých transakcí vzniká uvnitř systému spleť
zápočtů, závazků a pohledávek, která komplikuje jakékoliv dohledávání aktérů
jednotlivých transakcí.
Oba systémy se dají velice dobře zneužít.26 Vzhledem k podnikatelským aktivitám
jednotlivých členů je uvnitř systému dostatečné množství příležitostí pro včlenění
ilegálních finančních prostředků do výnosů plynoucích z legálních aktivit. Při umístění
většího množství nelegálních výnosů jsou pomocí většího počtu členů hrazeny reálné
náklady reálných podniků, zatímco legální výnosy jsou nasměrovány k organizátorovi
pracího procesu.
Ve fázi vrstvení se organizátoři praní špinavých peněz v běžném bankovním systému
potýkají především s bankovními záznamy, které se evidují a archivují o každé
jednotlivé transakci, a které mohou dobrému vyšetřovateli napomoci v odhalení
celého procesu. Navíc je zde všudypřítomné riziko hlášení podezřelého obchodu
policejním orgánům či finančním informačním

jednotkám.

Převody pomocí

alternativních bankovních systémů nezanechávají prakticky žádné stopy, nebo jen
několik matoucích poznámek.
Při zkoumání praní špinavých peněz prostřednictvím systému Hawala, bylo zjištěno,
že i elementární převody lze jen obtížně vystopovat a navázat ke kriminálnímu zdroji.
Nicméně převody v Hawale mohou být v případě potřeby také vrstveny, aby bylo
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sledování oběhu finančních prostředků ještě složitější. Organizátor procesu může
například využít zprostředkovatele ve více státech a rozložit transakce do delšího
časového období.27
Podobné důvody, které vedou k využívání Hawaly ve fázi vrstvení lze využít i ve fázi
integrace. Díky širokému spektru činností zapojených osob lze skrze systém velmi
dobře transformovat finanční prostředky do jakékoli formy aktiv, která dokonale
podporuje iluzi legitimního zdroje finančních prostředků.

3.4. Indikátory procesu praní špinavých peněz
Úspěšně odhalené a zmapované případy praní špinavých peněz poukazují na
existenci určitých indikátorů, které mohou být pro osoby přicházející do kontaktu
s pokusy o legalizaci finančních prostředků z trestné činnosti signálem nelegálního
smyslu transakcí. Těmito osobami jsou zaměstnanci finančních i nefinančních
institucí, které jsou organizovaným zločinem zneužívány pro umístění finančních
prostředků do běžné ekonomiky nebo pro jejich zastření pomocí složitého vrstvení
transakcí. Čím je pachatel důmyslnější, tím bude složitější způsob praní špinavých
peněz. Může se uchýlit ke komplikovaným transakcím posvěceným v rámci dohod
s odborníky, např. právními zástupci, makléři, účetními či auditory, nebo tyto
odborníky přímo zapojit do své činnosti. Hlavními indikátory nelegálního původu
finančních prostředků jsou :

3.4.1. Neekonomické transakce
Zločinecké skupiny, které využívají praní špinavých peněz jsou ochotny obětovat
až 20% svých ilegálně získaných finančních prostředků za předpokladu, že je takto
26

Otázkou je zda se nejedná spíše o využití než zneužití, neboť systémy pravděpodobně vznikly i za účelem
podpory kriminálních aktivit
27 Jost, P. a Sandhu, H., (2000). The hawala alternative remittance system and its role in money laundering,
Interpol General Secretariat, Lyon
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dokážou převést legálním peněžním systémem a mít k nim neomezený přístup. Jsou
ochotni platit zvýšené poplatky za nehospodárné transakce, např. nechtějí obvykle
dodržet obvyklé výpovědní lhůty či lhůty pro zúčtování transakcí, využívají úmyslně
mnohdy zbytečně dražší způsob transakcí, přestože je levnější k dispozici atd.

3.4.2. Vklady velkého množství finančních prostředků na účty a následné
rychlé výběry či převody
Rychlost a počet těchto transakcí klade překážky vyšetřování procesu a odhalovaní
spletité sítě transakcí. Zločinci většinou nechtějí riskovat delší setrvání finančních
prostředků na účtu v případě prvních článků řetězce transakcí. Zločinci ve snaze
minimalizovat riziko zabavení svých nelegálních výnosů postupují při praní peněz
někdy velmi překotně. Snaží se peníze umístit do oběhu a nechat rotovat přes
několik účtů. Z ekonomického pohledu nelogicky rychlý sled mnohdy i protichůdných
transakcí by měl v bankovních úřednících vzbudit patřičné podezření. Jedním
z typických indikátorů je založení nového účtu v bance, kde daná osoba není známa,
mnohdy za pomoci falešných dokladů nebo nastrčených osob a co nejrychlejší
zneužití tohoto účtu pro umístění finančních prostředků nebo pro využití v procesu
vrstvení. Záhy po založení účtu se na účtu nahromadí značné množství prostředků,
které je pak buď vybráno v hotovosti nebo přemístěno na jiné účty.

3.4.3. Smurfing – Šmoulení
Pachatelé, ve snaze se vyhnout zákonem stanoveným limitům či interním předpisům
banky pro hlášení podezřelých transakcí, rozdělují velké částky do menších splátek,
ať už hotovostních vkladů, převodů nebo výběrů. Tyto transakce rozdělí v určité
časové škále, na několik účtů nebo v několika pobočkách v rámci jedné banky nebo
použijí mnoha bank, aby nebyli při mezinárodních převodech odhaleni bankovním
systémem.

Takovéto

chování

za

normálních

okolností

nemá

ekonomické

opodstatnění. Proto je zřejmé, že jsou tyto transakce prováděny s nekalým úmyslem.
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Kromě toho, že většina bank už v dnešní době používá více či méně fungující
software na odhalování propojených transakcí a jejich detekce je tudíž plně
automatizovaná, může podezřelé chování klienta odhalit i bankovní zaměstnanec
na přepážce.

3.4.4. Převody do a z rizikových oblastí
Pachatelé trestné činnosti hojně využívají účty zřízené či společnosti založené
v teritoriích se slabou kontrolu bankovního sektoru, silným institutem bankovního
tajemství, neexistující legislativou proti praní špinavých peněz a nízkými daňovými
předpisy. Díky slabé kontrole praní špinavých peněz v těchto off-shore zónách nebo
státech, které figurují na seznamu nespolupracujících zemí FATF, jsou tyto útočištěm
pro ilegální prostředky organizovaného zločinu.

3.4.5. Převody přes mnoho řízených účtů
Rozvoj elektronického bankovnictví značně zjednodušil zakládání a správu
bankovních účtů a jejich distanční manipulaci s nimi. Prakticky zločinecké skupiny
mohou rychle a s nízkými náklady ovládat velké množství účtů v různých státech
a teritoriích. Mezinárodní peněžní transakce přes zdánlivě jinak nesouvisející účty
bez logického (obchodního) odůvodnění jsou základním indikátorem praní špinavých
peněz. Rychlost transakcí a velký počet zapojených účtů samozřejmě znamená
náročné

a

komplikované

vyšetřování.

Rychlost

reakce

a finančních vyšetřovatelů je základní podmínkou úspěchu.
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finančních

institucí

3.4.6. Rušení produktů pojištění brzy po jejich založení
Zřízení životního pojištění, penzijního připojištění nebo jiného podobného produktu
s možností jednorázové platby pojistného a následné zrušení takovéhoto produktu,
např. již v zákonné ochranné lhůtě, je klasický způsob praní hotovosti. Výsledkem
této transakce je šek či platba od věrohodné finanční instituce, pojišťovny či
penzijního fondu. Případné značné ztráty hodnoty plynoucí z předčasného zrušení
produktu jsou pro zločince akceptovatelnou cenou za obdržení zdánlivě legálního
šeku. Ekonomicky uvažující subjekt bez ilegálních úmyslů by se obdobným sankcím
až na výjimečné životní situace snažil vyhnout.

3.4.7. Rozpor mezi chováním účtu a původními informacemi
Neobvyklé transakce na bankovním účtu ostře kontrastující s informacemi o účelu
a způsobu využití účtu a o majetkové a příjmové situaci majitele účtu poskytnutými
při zakládání účtu majitelem nebo pověřenou osobou. Příkladem může být
jednorázové nebo opakované ukládání značných částek hotovosti, přestože majiteli
účtu je jeho mzda zasílána bankovním převodem (rozpor mezi informacemi
o klientovi a obratem účtu). Neobvyklé geografické odlišnosti, jako časté vklady
či výběry daleko od bydliště či práce, úmyslné vyhledávání různých poboček banky,
které s klientem dosud nepřišly do styku apod., napovídají o nekalých úmyslech
majitele účtu. Elektronické převody na zahraniční účty nebo příjmy značných částek
ze zahraničí v případě účtů firmy, jejíž činnost nemá mezinárodní charakter, jsou
značně podezřelé a indikují přítomnost organizovaného zločinu a procesu praní
špinavých peněz.
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3.4.8. Účetní výkyvy a nereálný obrat
Při praní špinavých peněz přes bankovní účty ve většině případů dojde k vychýlení
obvyklé účetní aktivity na bankovním účtu, protože zločinci potřebují proprat značné
sumy finančních prostředků ve velmi krátké době. Pokud k neobvyklé aktivitě na účtu
společnost či majitel účtu nedokáže podat rozumné vysvětlení, dá se očekávat, že je
účet využíván k nelegálním transakcím. Velmi často v procesu praní špinavých
peněz dochází k využívání tzv. spících účtů, které byly založeny v dostatečném
předstihu organizátorem procesu a nevykazovaly dlouhou dobu žádnou aktivitu. Tyto
účty jsou využity jako tranzitní v složitém pletenci transakcí během fáze vrstvení,
a pak většinou s nulovým zůstatkem opět „usnou“.
Nereálný obrat na účtu vzhledem k činnosti majitele účtu, společnosti či fyzické
osoby, je dalším indikátorem praní špinavých peněz. Např. malá restaurační zařízení
v nefrekventovaných částech města nemohou měsíčně vykazovat několikamilionové
obraty. Jedině banka, která důsledně aplikuje princip „Poznej svého klienta“
a patřičně analyzuje chování účtu, může být v odhalení trestné činnosti na základě
těchto indikátorů úspěšná.

3.4.9. Vysoké osobní riziko
Pachatelé trestné činnosti se v platebním styku chovají značně odlišně než je
zvykem u běžného bankovního klienta. Zatímco běžní bankovní klienti se snaží
využívat různé služby bankovního styku za účelem jednoduššího či bezpečnějšího
transferu peněz, zločinci mnohdy oproti veškeré logice podstupují značné osobní
riziko a vybírají velké sumy v hotovosti nebo v jiné formě uchování hodnoty,
např. ve zlatě. Krycí historky komentující toto chování většinou působí velmi
nevěrohodně a jen dokreslují podezření nelegálního původu prostředků.
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3.4.10. Nereálné krycí historky, nelegitimní zástěrky
Při neobvyklých transakcích jsou zločinci velmi často vyzváni bankovním úředníkem
k objasnění pozadí požadovaného úkonu. Takovýto dotaz může u nepřipraveného
zločince vyvolat buď nepřiměřenou reakci nebo nepříliš věrohodně působící historku.
Většina zločinců se snaží předstírat, že prostředky jsou použity v rámci nebo
pocházejí z mezinárodního obchodu s různými komoditami či dokonce nemovitostmi.
Oblíbené jsou historky o splácené půjčce, daru apod.. Mnohdy stačí zdravý úsudek
bankovního úředníka či pouhá analýza obchodního rejstříku, živnostenského registru
či jiných veřejně přístupných databází k tomu, aby banka zjistila, že její klient
pro danou činnost nemá patřičná oprávnění. Jindy klient platí za údajné rozličné
služby do zahraničí, byť jeho podnikání je ryze lokálního charakteru.

3.4.11. Neobvyklé měny nebo objem finančních prostředků pro daný
finanční trh
Při mezinárodních obchodech s drogou, zbraněmi nebo jiným pašovaným zbožím
mnohdy zločinci realizují výnosy v měně, která neodpovídá té, kterou potřebují
ve fázi integrace pro užití plodů své činnosti. Jak již bylo řečeno, špinavé peníze se
většinou z důvodu vysoké rizikovosti při transportu velkého množství hotovosti
umísťují do finančního sektoru tam, kde byly přijaty. Pro místní banku je velké
množství cizí měny, která není v obchodním styku dané země příliš využívaná,
samozřejmě velmi podezřelé a naznačuje právě první fázi praní špinavých peněz.
Pro lepší ilustraci tohoto indikátoru uvádím fiktivní příklad:
Příklad č. 6
Směnárenských služeb banky v tichomořském státě Samoa, jednom z populárních
off-shore daňových rájů, využil klient, spojený s rozsáhlým pašováním drog. Vyměnil
velké množství finančních prostředků v britských librách za americké dolary a
japonské jeny, které následně uložil na nově otevřený účet. Obdobné transakce
uskutečněné jinými osobami proběhly zhruba ve stejné době v jiných bankách. Pro
cirkulaci britské měny v státě Samoa, zejména v tak vysokém měřítku, chybělo
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zjevné legitimní vysvětlení. Bankám se zdála přítomnost velkého množství britské
měny v místní ekonomice velmi podezřelá, a proto informovaly příslušné orgány
dané země. Z následného vyšetřování vyplynulo, že Samoa byla využívána jako
překladiště drogy na cestě z Kolumbie a Ekvádoru do Velké Británie. Britská měna
inkasovaná při prodeji drog v cílové zemi byla přepírána bankovním systémem
tichomořského státu a směněna na jiné měny, aby byl dále zastřen její skutečný
zdroj.

3.5. Rozbor metod praní špinavých peněz v pojišťovnictví
Při srovnávání s jinými segmenty ekonomiky vykazuje pojišťovnictví velmi nízké
procento odhalených případů praní špinavých peněz, což je vzhledem k rozsahu
a charakteru branže poměrně zvláštní. Po důkladné analýze zločineckých metod
v tomto segmentu však můžeme říci, že tato statistika je způsobena především
vysokou obtížností odhalení případů praní špinavých peněz.
Pojišťovnictví je procesem praní špinavých peněz zranitelné zejména kvůli snadné
dostupnosti a značné rozličnosti nabízených produktů. Dalším problémem je
závislost finančních institucí na externí distribuci čili na využívání makléřů v oblasti
prodeje produktů a především jistá nechuť převládající v branži směrem k boji proti
praní špinavých peněz. Roztříštěná legislativa, slabý dohled v pojišťovnictví a silné
ekonomické motivy prostředníků nebo prodejců finančních produktů omezují účinnost
boje proti praní špinavých peněz.
Zločinci dokážou umístit nelegální finanční prostředky přímo do nejrůznějších
pojistných produktů. To je možné především díky prodeji těchto produktů externími
zprostředkovateli, kteří buď neznají nebo neuplatňují důkladné prověření původu
přijímaných prostředků a jsou ochotni přijímat např. i velké sumy hotovosti.
Hlavní těžiště významu pojišťovnictví pro zločinecké skupiny, které perou peníze, je
ve fázi vrstvení. Tato fáze má za úkol vytvořit špinavým penězům dokonalou zástěrku
legitimity. Finanční instituce vnímají platby z pojišťovacích ústavů, stavebních

58

spořitelen či penzijních fondů bez podezření, a právě proto jsou jejich produkty
vyhledávaným článkem v řetězci legalizace výnosů z trestné činnosti.
V neposlední řadě lze některé investiční produkty této branže považovat za vhodné
pro fázi integrace. Zejména životních pojistek, penzijních fondů apod. může majitel
nelegálních prostředků využít pro uchování a navýšení jejich hodnoty za účelem
pokrytí jeho budoucí luxusní spotřeby.

3.5.1 Využívání prostředníků
Využíváním prostředníků, např. finančních poradců, makléřů, může navíc zločinec
obejít důslednější kontroly přímé obchodní služby pojišťovacích ústavů. Finanční
poradce je významně ekonomicky motivován na uzavření obchodu s klientem,
obzvláště když se jedná o vysoké částky.

Ve snaze tento obchod neohrozit, je

ochoten slevit z nároků na identifikaci klienta či původu peněz. Zločinci využívají
mnohdy nastrčených osob či falešných dokladů k založení pojistných programů
a po čase mění údaje o příjemci plnění tak, aby už legálně vypadající prostředky
získal další spřízněný článek pracího procesu.
Příklad č. 7
Interní obchodník pojišťovny z Velké Británie byl usvědčen z trestného činu praní
špinavých peněz. Byl zapleten do procesu legalizace výnosů ve výši přesahující
1,5 mil. USD. Celý proces, který obsahoval všechny 3 fáze praní špinavých peněz
probíhal takto: Finanční prostředky byly zprostředkovatelem nejdříve ukládány
do banky a následně používány na zřízení životních pojistek s jednorázovou úhradou
pojistného. Obchodník se velmi záhy vyhoupl do čela žebříčku produkce v rámci
obchodního úseku dané pojišťovny a později obdržel mnohá ocenění.
V celém případu byly zapleteny i další osoby z obchodní skupiny daného
zprostředkovatele. Tento příklad ukazuje důsledky spojení organizovaného zločinu
se zkorumpovaným zaměstnancem pojišťovny.
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3.5.2. Životní pojištění
Asi nejoblíbenějším zneužívaným produktem je životní pojištění. Životní pojištění je
produktem, který v sobě „kombinuje pojistnou ochranu a vytváření úspor - po celou
dobu jeho trvání je pojistník pojištěn proti riziku nešťastné události a současně
spoří.“28 Pojistné splátky platí pojistník obvykle průběžně během svého ekonomicky
aktivního života, ale existuje i možnost jednorázového předplatného celého
pojistného programu. Plnění nebo naspořenou částku může užívat buď pojistník
nebo jiný beneficient (většinou rodinný příslušník pojistníka), a to buď v případě
pojistné události, např. úmrtí nebo v případě dožití důchodového věku. V případě
předčasného ukončení programu, je pojistník vystaven značným sankcím, což takový
krok činí neekonomickým. Jak v praxi vypadá zneužívání životní pojistky?

3.5.2.1. Vyplacení přeplatků

1) Uzavření pevně smluveného pojistného programu
2) Úmyslné výrazné přeplacení splátky (přebytek na účtu životního pojištění)
3) Žádost o vyplacení přebytku 3. osobě
Při této jednoduché metodě je nejprve u daného finančního ústavu nebo nejlépe
přes prostředníka uzavřen fixní program životního pojištění. Předepsané splátky
do pojistného programu jsou nejprve dodržovány, ale pak jakoby nedopatřením jsou
platby ze strany klienta podstatně vyšší než bylo stanoveno. Vznikne tak výrazný
přeplatek na účtu životního pojištění, který klient následně nárokuje zpět. V rámci
dosažení vrstvení požaduje klient často platbu na účet 3. osoby. Peníze jsou tedy
propírány ve formě vratek přeplatků převodem či šekem od renomované finanční
instituce.
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3.5.2.2. Předčasné ukončení životní pojistky

1) Uzavření životního pojištění
2) Splacení pojistného jednorázově
3) Výpověď smlouvy
4) Obdržení výplaty uspořené částky po odečtení sankcí
Zločinec uzavírá životní pojištění na nastrčenou osobu a většinou hradí pojistné
jednorázově, na několik let dopředu. Následně klient vypoví pojištění buď ještě
v zákonné ochranné lhůtě, v ČR např. dvou měsíců, čímž se vyhne sankcím
a inkasuje veškeré pojistné převodem nebo šekem od renomované finanční instituce.
Takovéto rychlé zrušení produktu však může upoutat značnou pozornost. Kupříkladu
i z toho důvodu, že zneužití finanční poradci v takovýchto případech vracejí vysoké
inkasované provize, což je může motivovat k oznámení celé záležitosti příslušným
orgánům. Častěji proto jsou zločinci ochotni akceptovat vysoké náklady spojené
s předčasným ukončením životního programu, např. po 3 letech trvání. Takovéto
chování

sice

postrádá

ekonomickou

logiku,

ale

dobrou

krycí

historkou,

např. předstíráním obtížné životní situace, může pro původ svých finančních
prostředků získat zdání legitimity díky renomované finanční instituci.
Příklad č. 8
Drogový dealer umístil hotovost na rozličné bankovní účty a následně je převedl
na účet v jiné zemi. Poté si dealer založil životní pojištění, které předplatil využitím
dvou elektronických bankovních převodů ze zahraničního účtu. Pro pojišťovnu si
vymyslel krycí historku o prostředcích pocházejících z jeho zahraničních investic.
Poté, co se překupník pokusil předčasně pojistný program vypovědět, obdržel by
od pojišťovny šek na vloženou částku poníženou o sankce za předčasné zrušení.
Díky sledování ze strany lokálních policejních orgánů, již po četných vkladech
hotovosti na účty, byl však zločinec zatčen dříve než mohl od pojišťovny inkasovat
vyprané finanční prostředky.

28

Finanční produkty, [online], www.ing.cz
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3.5.2.3. Změna beneficientů životního pojištění

1) Uzavření životního pojištění
2) Splacení pojistného jednorázově
3) Změna beneficientů
4) Zrušení/výplata produktu
Mírně obměněná metoda předčasného ukončení životní pojistky využívá rozdílného
přístupu k identifikaci pojistníka a oprávněné osoby (beneficienta). Zatímco finanční
ústavy věnují patřičnou péči identifikaci pojistníka, již méně je zajímá identita osoby,
která je oprávněna inkasovat plnění.
Příklad č. 9
Klient životní pojišťovny si založil životní pojištění na dobu 5 let. Úvodní splátkou
složil kolem 7 mil. USD. Příjemce pojištění (beneficient) byl po dobu trvání pojištění
dvakrát změněn. Nejprve 3 měsíce po založení a poté 2 měsíce před tzv. dožitím,
čili vypršením pojištění.
Po hlášení podezření ze strany pojišťovny se v následném vyšetřování ukázalo,
že za celou transakcí stála polticky významná osoba, která propírala špinavé peníze
plynoucí z jejího korupčního jednání.

3.5.2.4. Kombinace životní pojistky a metody splacení krátkodobého úvěru

1) Uzavření životní pojistky
2) Splacení jednorázového pojistného
3) Využití životní pojistky jako zajištění úvěru
4) Splacení úvěru špinavými penězi
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Životní pojistka je využita v jednání o úvěru s bankovním ústavem jako zástava.
Vzhledem k vysoké hodnotě zajištění, navíc ve formě produktu od renomované
finanční instituce, banka velmi ráda poskytne úvěr, který je později splacen nelegálně
nabytými prostředky nebo nebývá splacen vůbec, přičemž banka uspokojí svůj nárok
výnosem ze životní pojistky, který inkasuje v exekuci.

3.5.3. Neživotní pojištění
Pojištění majetku, odpovědnosti, podnikatelských rizik atd. může být také velmi
snadno zneužito pro praní špinavých peněz. Některé metody jsou podobné těm,
které využívají životní pojištění.

3.5.3.1. Vracení přeplatků

1) Pojištění aktiv či společnosti
2) Přeplacení předepsaných splátek pojistného
3) Žádost o vyplacení prostředků 3. osobě
Zločinec, který potřebuje legalizovat své výnosy většinou vlastní legitimní aktiva či
celé společnosti. Touto metodou si nejprve sjednává pojištění svých legitimních aktiv
a následně jakoby neúmyslně významně přeplácí své předepsané splátky pojistného.
Následně žádá převedení nadbytečných prostředků na sebe nebo na třetí osobu.
Zločinec se zde opírá jednak o dobrý vztah se zástupcem pojišťovny, který je
především založen na hrozbě ztráty klienta či obratu, který je pro zaměstnance
finanční instituce významným měřítkem jeho ohodnocení.

3.5.3.2. Pojistné plnění
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1) Pojištění aktiva
2) Předstírání pojistných událostí-pojistný podvod
3) Šeky vystavené pojišťovnou jako pojistné plnění
Základem této metody je zkorumpování likvidátorů, kteří budou ochotni uznat
předstíraný nárok na pojistné plnění, související s jakýmkoli pojištěným aktivem
či společností. Cílem transakce je získat legitimní zdroj peněz, buď převod či šek
od pojišťovny jako pojistné plnění. Pojistné plnění je z pohledu zločinců velmi dobře
vytvořená zástěrka pro původ finančních prostředků. Ekonomické subjekty
předpokládají, že platba z renomovaného pojišťovacího ústavu nemůže být spojena
s nelegálními finančními prostředky.
Příklad č. 10
Zločinec zakoupil velkou starodávnou oceánskou loď, kterou následně pojistil.
Z důvodu bezpečnostního stavu lodi platil značné poplatky za pojištění. Ovlivněním
likvidátorů dokázal předstírat pojistné události, při kterých následně dostával
od finanční instituce plnění šekem. Počínal si však velmi opatrně, aby zajistil,
že náhrady z pojišťovny byly vždy nižší než vyměřené pojistné, tak aby pojišťovna
inkasovala zisk a byla spokojena. Šeky mohly být použity ve fázi integrace, protože
pocházely od renomované finanční instituce a nevyvolávaly tudíž žádné podezření.

3.5.3.3. Převod nároku na plnění

1) Vyhledání pojistníka s nárokem na plnění
2) Převod nároku na organizátora praní špinavých peněz
3) Úhrada ceny (plnění + provize) pojistníkovi
4) Šeky vystavené pojišťovnou jako pojistné plnění
Při pojistných podvodech, kdy klient předstírá pojistnou událost a korumpuje
zaměstnance pojišťovny je samozřejmě riziko odhalení poměrně vysoké. Při této
metodě je cílem transakce také legitimní zdroj peněz, buď převod či šek
od pojišťovny, nicméně zločinci nemusí spáchat pojistný podvod. V první fázi totiž
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vyhledají podnikatele či společnosti, které mají legální nárok na pojistné plnění,
a kterým za spolupráci při transakci přislíbí značné provize. Pojistník převede nárok
na pojistné plnění na organizátora procesu, čímž se po vyplacení ze strany
finančního ústavu zločinci dostávají k legitimní zástěrce jejich finančních prostředků.
Pojistník od zločinců obdrží platby v hotovosti, šeky či platebním příkazem ve výši
svého nároku a přislíbené provize. Organizátor procesu je ochoten cizím subjektům
zaplatit zajímavou provizi jen proto, aby přímý zdroj jeho prostředků byl pojišťovací
ústav.
Příklad č. 11
Mezinárodní skupina specializovaná na praní špinavých peněz se zaměřila
především na segment pojišťovnictví. Monitorovala výskyt přírodních katastrof
po celém světě a využívala jich pro svůj prací proces. Skupina založila několik firem
zaměřujících se na demolice a stavební práce. Při výskytu přírodní katastrofy
v ekonomicky vyspělých zemích využívala existence četných nároků na plnění
ze strany lokálních pojistníků. Za patřičnou úplatu převedli pojistníci své nároky
na stavební a demoliční firmy, takže změna oprávněné osoby nepůsobila
na zaměstnance pojišťovny podezřele. Skupina vyplácela své partnery v hotovosti
nebo různými šeky a prostředky získané od pojišťoven převáděla buď přímo
původním majitelům - zločineckým organizacím nebo je investovala do nemovitostí.

3.5.4. Indikátory praní špinavých peněz
•

Hotovostní platby

•

Změny rozhodnutí v zákonné ochranné lhůtě

•

Částky nebo výše zajištění neodpovídající zaměstnání či výši příjmů

•

Splátky ze zahraničí, off-shore zón nebo teritorií proslulých organizovaným
zločinem

•

Změna oprávněné osoby, tedy příjemce pojištění na někoho, kdo není
v příbuzenském či jiném blízkém vztahu s pojištěným
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•

Neekonomické, nelogické chování ze strany klienta – např. předčasné ukončení
bez ohledu na daňové ztráty nebo sankce ze strany pojišťovny nebo akceptace
zjevně nevýhodných podmínek

•

Geografický nesoulad – Pořízení produktu daleko od bydliště, přestože je běžně
k dispozici

•

Zapojení zprostředkovatele z neregulovaných jurisdikcí nebo z teritorií s velkým
výskytem organizovaného zločinu a korupce

•

Velké převody prostředků, např. prostřednictvím brokerů

•

Zajištění neodpovídající potřebám klienta

•

Platby plnění třetí osobě

•

Změna chování – např. místo pravidelných příspěvků do pojistného programu
jednorázová úhrada na několik let dopředu

•

Větší zájem o podmínky předčasného ukončení než o samotnou výnosnost
produktu

•

Několik životních pojištění v několika ústavech
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4. Boj proti praní špinavých peněz

4.1. Kroky mezinárodního společenství
Vzhledem k tomu, že organizovaný zločin (a v rámci něj praní špinavých peněz),
nezná hranic a legalizace výnosů z trestné činnosti se stala předmětem soustavné
podnikatelské činnosti, musela zákonitě nastat mezinárodní odezva týkající se tohoto
problému. Zde uvádím chronologicky řazený seznam mezinárodních iniciativ týkající
se problému praní špinavých peněz:
•

Doporučení Rady ES ze dne 27. června 1980 k vytvoření předpokladů pro
zabránění zneužívaní finančních institucí pro praní peněz,

•

Úmluva proti ilegálnímu obchodu s omamnými prostředky a psychotropními
látkami přijata OSN dne 19. prosince 1988 ve Vídni, tzv. Vídeňská úmluva29,

•

Prohlášení zásad ohledně prevence zneužití bankovního systému ve smyslu
praní špinavých peněz, vydané dohlížecími úřady bank v Basileji v prosinci 1988,
označované jako Basilejské prohlášení30,

•

Čtyřicet doporučení proti praní špinavých peněz vydané organizací FATF v únoru
1990, revidováno v červnu 1996 a recentně doplněné o položky týkající se
teroristických útoků z 11. září 2001, známé jako FATF doporučení31,

•

Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu,
tzv. Štrasburská konvence z listopadu 199032,

•

Směrnice Rady Evropy číslo 91/308/EEC z 10. června 1991 k zabránění využití
finančního systému k praní špinavých peněz33,

29

United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, přijato 19.12.
1988
30
Statement of Principles on Prevention of Criminal Use of the Banking Systém for the Purpose of Money
Laundering of the Basel Committee on Banking Regulations and Supervisory practices of December 1988.
31
The 40 recommendations on money laundering of the Financial Action Task Force
32
Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime
33
The Council of the European Communities directive of 10 June 1991, on prvention of the use of the financial
systém for the purpose of money laundering.Název je rovněž překládán jako Směrnice Rady Evropy o
předcházení zneužití finančního systému k praní peněz.
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•

Neapolská politická deklarace a světový akční plán z listopadu 1994, přijatý
na světové konferenci na úrovni ministrů, která se týkala mezinárodního
organizovaného zločinu34,

•

Ministerské komuniké na zasedání zástupců amerických států, které se týkalo
praní peněz a působení zločinu v prosinci 1995 v Buenos Aires35,

•

Politická deklarace a akční plán proti praní peněz přijatý na speciálním dvacátém
zasedání

Generálního

Shromáždění

OSN,

věnované

boji

se

světovým

problémem drog, konané v New Yorku 10. června 199836,
•

Globální směrnice proti praní špinavých peněz pro soukromé bankovnictví,
tzv. Wolfsbergské zásady37.

4.1.1. Doporučení Rady ES ze dne 27.6. 1980
Toto doporuční bylo první odezvou na skutečnost, že se legalizace výnosů z trestné
činnosti stala předmětem soustavné podnikatelské činnosti. Týkalo se praní peněz
obecně pro evropské podmínky. Nesetkalo se bohužel s příznivým ohlasem,
a protože Rada Evropy je pouze mezivládní organizací, která nedisponuje žádnými
pravomocemi vůči členským státům, nemělo toto doporučení prakticky žádný efekt.

4.1.2. Vídeňská úmluva
Úmluva pojednává o prostředcích proti praní peněz, zejména v oblasti trestního
práva a v rámci mezinárodní spolupráce orgánů justičních a orgánů soudního
donucení. Členské státy se v této konvenci zavázaly vytvořit samostatnou skutkovou
podstatu trestného činu praní špinavých peněz, která by zajistila uplatnění trestní
odpovědnosti pachatelů právě za toto jednání. V současné době ratifikovalo tuto
34

Naples Political Declaration and Global Action Plan, adopted at the world Ministerial Conference on Organized
Transnational Crime, Naples, 21.-23. November 1994.
35
The Ministerial Communiqué of the Summit of the Americas Conference concerning the Laundering of
Proceeds and Instrámentalities of Crime.
36
Political Declaration and Action Plan against Money Laundering, adopted at the twentieth special session of the
United Nations General Assembly devoted to countering the world drug problem.
37
Global anti-money-laundering guidelines for Private Banking.
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úmluvu více než sto států. Jistým nedostatkem této konvence je to, že se vztahuje
pouze na oblast drog

4.1.3. Basilejské prohlášení
Toto prohlášení se danou problematikou zabývalo v souvislosti s výkonem dozoru
nad činností bankovního systému. Důležité také je, že bylo mnohem úspěšnější než
výše zmíněné Doporučení Rady ES. Basilejská deklarace, jak je tento dokument také
překládán, stanovila jakési etické principy pro řídící pracovníky bank. Není to sice
smlouva mezinárodního práva, přesto je řada z těchto ustanovení závazná, a to
formou mezibankovních dohod a vnitrostátních předpisů, které se na ně odvolávají.

4.1.4. Čtyřicet doporučení FATF
Právě skutečnost, že neustále dochází k nárůstu aktivit, především v souvislosti
s mezinárodním organizovaným zločinem v oblasti drog, dále pak hospodářskou
kriminalitou a finančními podvody a také v souvislosti s tím ke zneužívání finančního
systému pro praní špinavých peněz, vedla na ekonomickém summitu států skupiny
G7 v Paříži v roce 1989 k vytvoření FATF38. Tato organizace má za cíl zkoumat
prostředky boje proti praní peněz a má přispívat k vytvoření předpokladů pro
zabránění zneužití finančních institucí k praní špinavých peněz. V dubnu 1990 vydala
zprávu s programem Čtyřiceti doporučení.
První tři doporučení vytvářejí základní koncepci celého dokumentu. V prvním se říká,
že každá země by měl urychleně přijmout a plně zavést do svého právního systému
právě Úmluvu proti ilegálnímu obchodu s omamnými prostředky a psychotropními

38

Členy FATF jsou Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Hongkong, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Kanada,
Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Singapur,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie a USA. Nadnárodními organizacemi, které jsou také
členy FATF jsou Evropská komise a Gulf Cooperation Council.
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látkami39. Druhé doporučení pak hovoří o tom, že bankovní tajemství by mělo být
koncipováno tak, aby nemařilo zavádění těchto čtyřiceti doporučení. Třetí doporučení
říká, že by měl být spuštěn efektivní program právní pomoci ve věcech vyšetřování
praní peněz, ve vykonávání práva a ve vydávání zločince státu, kde spáchal zločin.
V souvislosti s teroristickými útoky dne 11. září 2001 přijalo FATF zvláštní
doporučení týkající se financování terorismu, která v kombinaci se čtyřiceti původními
doporučeními vytvářejí základní rámec jak odhalovat, přecházet a potlačovat
financování terorismu a teroristických činů.
První z těchto zvláštních doporučení se týká ratifikace a implementace nástrojů OSN,
druhé kriminalizace financování terorismu a přičleňování praní peněz, třetí
zmrazování a konfiskace teroristických aktiv, čtvrté oznamování podezřelých
obchodů

souvisejících

s terorismem,

páté

mezinárodní

spolupráce,

šesté

alternativního odesílání peněz, sedmé bezhotovostních převodů a osmé neziskových
organizací.

4.1.5. Štrasburská konvence
Není nezajímavé, že právě z tohoto dokumentu vychází naše právní úprava. Česká
republika Úmluvu o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu40
podepsala 18. prosince 1995 a v platnost u nás vstoupila v březnu 1997.
Úmluva vzešla z iniciativy ministrů spravedlnosti členských států Rady Evropy v roce
1986, kteří na svém setkání probírali trestněprávní aspekty boje proti obchodu
s drogami, včetně souvisejících problému ve finanční oblasti. Při srovnání
s Vídeňskou úmluvou znamená Štrasburská konvence prohloubení a věcné rozšíření
mezinárodní spolupráce, mimo jiné proto, že se neomezuje pouze na výnosy
z obchodu s drogami, ale podle článku 1a se vztahuje na „všechny ekonomické
výhody pocházející z trestných činů“. Konvence nemá ve svém názvu označení
39
40

Vídeňská konvence
Dále jen Úmluva či Štrasburská konvence.
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„evropská“, protože se jedná o smlouvu polootevřené povahy a podle svého článku
36 je otevřena k podpisu nečlenským státům, které se však účastnily prací na její
přípravě41. Navíc podle článku 37, po vstupu Úmluvy v platnost42, může Výbor
ministrů Rady Evropy po konzultaci se smluvními státy Úmluvy vyzvat všechny státy,
které nejsou členy Rady Evropy, aby k této Úmluvě přistoupily.
Základní prvky Štrasburské konvence tvoří článek první, který definuje základní
pojmy jako jsou výnos, majetek, prostředky, konfiskace a předmětný trestný čin,
které převzala i naše právní úprava a dále pak články dva až šest, které stanoví
členským státům povinnost přijmout legislativní a jiná opatření, která se týkají:
•

konfiskace prostředků a majetku pocházejícího z trestné činnosti,

•

vyšetřovacích

a

prozatímních

opatření,

které

vedou k zajištění

majetku

podléhajícího konfiskaci,
•

konfiskace předmětného majetku,

•

nezbytných pravomocí soudů nebo jiných příslušných orgánů týkajících se
nařízení zpřístupnění nebo zabavení bankovních, finančních nebo obchodních
záznamů nezbytných pro zajištění a konfiskaci předmětného majetku,

•

vytvoření skutkové podstaty postihující praní špinavých peněz jakožto trestný čin,
přičemž je zohledněna extrateritorialita43 původních trestných činů.

4.1.6. Směrnice Rady Evropy č. 91/308/EEC
Tato směrnice je důležitým dokumentem v oblasti praní špinavých peněz. Stanovuje
požadavky na vnitřní zákonodárství členských států Evropské Unie. Směrnice byla
přijata z mnoha důvodů, z nichž vyjímám tyto:
•

nečinnost Společenství vůči praní peněz by mohla vést členské státy k tomu,
aby za účelem ochrany svých finančních systémů přijímaly opatření, která by

41
42

Na práci výborů expertů se aktivně podíleli pozorovatelé z Austrálie, Kanady a také USA
V platnost vstoupila v září 1993.
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mohla být v nesouladu s dosažením jednotného trhu; pokud by nebyla přijata
určitá koordinující opatření, tak ti, kteří peníze perou, by se k usnadnění své
trestné činnosti mohli pokoušet využívat volného pohybu kapitálu a volného
poskytování služeb,
•

je nezbytně zajistit, aby instituce vyžadovaly identifikaci od svých zákazníků,
když vstupují do obchodních vztahů nebo provádějí transakce, které přesahují
určitou hranici, aby se zabránilo těm, kteří perou peníze, využívat výhod
anonymity k provádění trestné činnosti,

•

praní peněz je obvykle prováděno v mezinárodním kontextu z důvodu lepšího
zatajení nelegálního původu peněz; právě opatření přijatá na vnitrostátní úrovni,
aniž se přihlédne k mezinárodní koordinaci a spolupráci, by měla velmi omezený
účinek,

•

všechna opatření, přijímaná v této oblasti Evropskou unií, by měla být v souladu
s ostatními akcemi uskutečňovanými na ostatních mezinárodních fórech; v tomto
ohledu všechny akce EU by měly brát v úvahu doporučení FATF,

•

je nutné zajistit, aby instituce zkoumaly všechny transakce, u kterých pokládají
pro jejich povahu za zvláště pravděpodobné, že souvisejí s praním peněz, aby se
zachoval zdravý charakter a integrita finančního systému a přispělo se k potírání
tohoto jevu; v této souvislosti by měly věnovat zvláštní pozornost transakcím
s třetími zeměmi, které neuplatňují na praní peněz standardy srovnatelné se
standardy zavedenými v EU.

Vzhledem k její důležitosti je třeba stručně rozvinout význam některých článků této
směrnice. Ve svém článku č. 1 definuje mimo úvěrové instituce, finanční instituce
a příslušné úřady také praní špinavých peněz, kterým je rozuměno následující
chování, pokud je spácháno úmyslně:
•

konverze nebo převod majetku při vědomí, že tento majetek pochází z trestné
činnosti nebo z účasti na takové činnosti, za účelem zatajení nebo zakrytí
nezákonného původu tohoto majetku nebo za účelem pomoci jakékoli osobě,

43

Extrateritorialita je právní zásada, podle které se k posuzování právních skutečností užívá právní řád
příslušného území.
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která se účastní páchání takové činnosti, aby se vyhnula právním následkům
svého jednání,
•

zatajení nebo zakrytí skutečné povahy, zdroje, umístění, nakládání, pohybu, práv
k majetku nebo jeho vlastnictví při vědomí, že tento majetek pochází z trestné
činnosti nebo z účasti na takové činnosti,

•

nabytí, držení nebo užívání majetku při vědomí v době jeho obdržení, že tento
majetek pocházel z trestné činnosti nebo účasti na takové činnosti,

•

účast na spáchání, spolčení se ke spáchání, pokus, napomáhání, usnadňování
a návod ke spáchání jakéhokoliv jednání výše uvedeného.

Vědomost, úmysl nebo záměr, požadované jako náležitosti výše uvedených jednání
mohou být odvozeny z objektivních skutkových okolností. Jednání je považováno
za praní peněz i tehdy, jestliže k činnostem, na jejichž základě vznikl majetek
pro účely praní, došlo na území jiného členského státu nebo na území třetí země.
Pod pojmem majetek se pak rozumí aktiva jakéhokoli druhu, hmotná či nehmotná,
movitá nebo nemovitá, hmotné či nehmotné statky, a právní dokumenty
nebo nástroje, které dokládají titul nebo zájem na těchto aktivech.
Článek 2 hovoří o institucích, kterým jsou uloženy povinnosti dané směrnicí,
tzn. úvěrové instituce, finanční instituce, auditoři, externí účetní a daňoví poradci,
realitní makléři, notáři a další nezávislé právní profese44, obchodníci s cenným
zbožím, jakou jsou drahokamy a vzácné kovy, nebo uměleckými díly, dražebníci45
a kasina.
Článek číslo 3 identifikuje povinnosti, které jsou těžištěm směrnice. Těmito
povinnostmi se má na mysli:

44

Ty v případě, že se účastní buď pomáháním naplánovat nebo vykonat transakce pro svého klienta, které se
týkají nákupu nebo prodeje nemovitého majetku nebo obchodních entit, nakládání s penězi, cennými papíry
nebo jinými aktivy klienta, otevírání nebo nakládání s účtem, organizování příspěvků nezbytných pro vytvoření,
provozování nebo řízení společnosti, vytvoření, provozování nebo řízení společnosti anebo jednající ve
prospěch nebo jménem klienta v jakýchkoliv finančních transakcích nebo transakcích s nemovitostmi.
45
V případě, že je platba provedena v hotovosti a je v částce 15 000 EUR nebo vyšší

73

•

členské státy zajistí, aby instituce podléhající této směrnici, požadovaly
identifikace zákazníků pomocí podpůrných důkazů při vstupování do obchodních
vztahů s nimi, zejména při otevírání účtů nebo při nabídce služeb úschovy,

•

požadavek identifikace se vztahuje také na veškeré transakce se všemi dalšími
zákazníky, pokud provádějí transakce s částkami od 15 000 EUR;

•

identifikace

u

pojistných

smluv

uzavíraných

pojišťovacími

společnostmi

se neprovádí, pokud tyto společnosti vykonávají činnost spadající do působnost
směrnice Rady 92/96/EEC46, jestliže pravidelné pojistné splatné v kterémkoli
daném roce nepřesahuje,
•

1 000 EUR nebo pokud jednorázové pojistné nepřesahuje 2 500 EUR,

•

je na benevolenci členských států, jestli požadavek identifikace není povinný
u pojistných smluv vztahujících se k důchodovému zabezpečení, uzavíranému
na základě pracovní smlouvy nebo zaměstnání pojištěnce za předpokladu, že tyto
pojistné smlouvy neobsahují doložku o dobrovolném zrušení pojistky pojištěncem
v náhradu za vyplacení obnosu a nemohou být použity jako záruka na půjčku,

•

všichni zákazníci kasin budou identifikováni, pokud nakupují nebo prodávají herní
žetony v hodnotě 1 000 EUR nebo vyšší; za kasina, která podléhají státnímu
dozoru, budou vždy považována ta, která jsou v souladu s požadavkem
identifikace, pokud provádějí registraci a identifikaci svých zákazníků ihned
při vstupu a to bez ohledu na počet nakoupených herních žetonů,

•

pokud se vyskytne pochybnost o tom, že zákazník jedná vlastním jménem,
přijmou instituce přiměřená opatření pro získání informací o skutečné totožnosti
osoby, jejichž jménem tento zákazník jedná,

•

identifikace bude provedena, kdykoliv existuje podezření peněz,

•

pokud instituce nachází ve třetím státě, který ukládá rovnocenné požadavky jako
tato směrnice, pak se na tuto instituci nevztahuje povinnost identifikace,

•

členské státy musí zajistit, aby instituce přijaly adekvátní a specifická opatření,
která jsou nezbytná k tomu, aby vyrovnaly zvýšené riziko praní peněz,
které vzniká při založení obchodního vztahu nebo vstupu do transakce
se zákazníkem, který nebyl pro účely identifikace fyzicky přítomen.

46

Tzv. třetí směrnice o životním pojištění.
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Článek číslo 4 hovoří o archivační povinnosti institucí a článek pátý stanoví členským
státům povinnost zajistit, aby instituce zkoumaly se zvláštní pozorností každou
transakci, která by mohla souviset s praním peněz.
Ustanovení článku 6 nařizuje členským státům zajistit, aby instituce a jejich
zaměstnanci plně spolupracovali s orgány odpovědnými za potírání praní peněz a to
poskytováním informací těmto orgánům, jak z vlastní iniciativy tak i na jejich žádost,
o každé skutečnosti, která by mohla nasvědčovat praní peněz. Z povinnosti
spolupracovat mohou být vyjmuti notáři, nezávislé právní profese, auditoři, externí
právníci a daňoví poradci, pokud se týče informací, které obdrželi od svého klienta
v průběhu zjišťování právního postavení jejich klienta nebo vykonávání úkolů v rámci
obhajoby nebo zastupování klienta, nebo týkajících se soudního řízení, pokud je tato
informace obdržena před, v průběhu nebo po takovém řízení.

4.1.7. Neapolská politická deklarace a světový akční plán
Světová ministerská konference o organizovaném nadnárodním zločinu, která se
konala v Neapoli ve dnech 21. - 23. listopadu 1994, byla jednou z nejvýznamnějších
akcí OSN týkajících se potírání mezinárodního zločinu a tím pádem i praní peněz.
Nejdůležitějším výsledkem této konference byla tzv. Neapolská politická deklarace,
ve které např. paragrafy devět a deset specifikují prostředky, které mají posílit
schopnost

států,

OSN

i

jiných

organizací

účinněji

spolupracovat

proti

organizovanému zločinu47.
Na neapolské konferenci vznikl rovněž Celosvětový akční plán proti organizovanému
nadnárodnímu zločinu, který na Neapolskou deklaraci přímo navazuje a obsahuje
konkrétní

doporučení.

V jedné

z jeho

kapitol,

která

se

zabývá

národním

zákonodárstvím, je obsaženo doporučení, aby státy vytvořily skutkovou podstatu
účasti ve zločinecké organizaci a zavedly trestní odpovědnost právnických osob.
V oblasti
47

mezinárodní

spolupráce

by

státy

měly

plně

využívat

existující

Těmito prostředky se má na mysli sblížení zákonů, které se týkají organizovaného zločinu, opatření a strategie
k prevenci a potírání praní peněz a užití výnosů ze zločinu a podobně.
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mnohostranné a dvoustranné smlouvy týkající se extradice48 a zdokonalovat
vzájemnou pomoc.

4.1.8. Globální program OSN proti praní špinavých peněz
Na speciálním dvacátém zasedání Generálního Shromáždění OSN, věnovanému
boji se světovým problémem drog, konaném v New Yorku 10. června 1998 byl OSN
vytvořen Globální program proti praní špinavých peněz, tzv. GMPL49. Je to výzkumný
a podpůrný projekt v rámci Úřadu OSN pro kontrolu drog a předcházení zločinu
(ODCCP50), který zahrnuje Globální program OSN na mezinárodní kontrolu drog
(UNIDCP51) a Centrum pro mezinárodní předcházení zločinu (CICP52). Cílem
programu je zvýšit efektivitu mezinárodních akcí proti praní špinavých peněz
nabídnutím zevrubné technické expertízy členským státům, které o to požádají.
Tento Globální program OSN proti praní špinavých peněz je uskutečňován
v kooperaci s dalšími mezinárodními, regionálními a národními organizacemi včetně
Interpolu53. FATF, Commonwealth Secretariat54, Rady Evropy a OAS/CICAD55.
Program se zaměřuje na tři hlavní oblasti činností:
•

podporu spolupráce, tzn. školení, vytváření institucí a zvyšování povědomí v dané
oblasti.

•

porozumění fenoménu praní špinavých peněz, tzn. výzkum a analýza. Globální
program v této oblasti zkoumá hlavní témata týkající se hlavně bankovního
tajemství, daňových rájů a vlivu politiky na strategie zločineckých organizací
v praní špinavých peněz;

48

Tzn. vydání osoby jedním státem státu druhému k potrestání.
Oficiální název je Global Programme Against Money Laundering.
50
United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention.
51
United Nations International Drug Control Programme.
52
Centre for International Crime Prevention.
53
Britská zpravodajská služba.
54
Comonwealth Secretariat je oficiální mezinárodní organizace Comonwealthu. Jejím posláním je pomoci zemím
Comonwealthu pracovat společně v různých oblastech, např. oblasti mezinárodních a ekonomických
záležitostí, vzdělání, zdravotnictví, právních oblastech, atd.
55
OAS - Organization of American States, CICAD - Inter-American Drug Abuse Control Commision.
49
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•

zvyšování efektivity při výkonu práva. V této oblasti se Globální Program
zaměřuje na podporu ustanovení finančních vyšetřovacích orgánů56. Program radí
zemím, jak nalézt a vzdělávat vedoucí osoby a personál těchto vyšetřovacích
orgánů.

•

K tomu, aby se začaly plnit ustanovení týkající se praní špinavých peněz,
která jsou

obsažena

v Úmluvě

OSN

o

zákazu

nezákonného

obchodu

s omamnými a psychotropními látkami z roku 198857, je zapotřebí vytvořit celistvý
právní rámec, který by postavil praní peněz mimo zákon a který by umožňoval
předcházení, odhalení, vyšetřování a postih praní peněz.

4.1.9. Wolfsbergské zásady
Zatím nejnovější iniciativou v oblasti praní špinavých peněz je právě Globální
směrnice proti praní špinavých peněz pro soukromé bankovnictví, nazvaná podle
místa svého vzniku jako Wolfsbergské zásady58. Tato směrnice byla přijata jedenácti
předními světovými bankami59 koncem října 2000 kvůli tomu, že samy tyto soukromé
banky uznaly, že dosavadní způsob, jakým se bojuje proti praní špinavých peněz,
zůstává neúčinný. Prosazení Wolfsbergských zásad není právně vymahatelné.
Zásady představují etický kodex soukromého bankovnictví v oblasti boje proti praní
peněz, který vhodně rozvíjí již přijaté právní úpravy a k jehož dodržování se banky
dobrovolně hlásí.
Wolfsbergské zásady zjišťují nejen přímé jednající osoby, ale i skutečnou vlastnickou
strukturu subjektu, tzn. bezprostředního vlastníka60. Obdobně jsou prověřovány účty,
které jsou vedeny na jména finančních manažerů nebo jiných prostředníků.

56

Financial Investigation Services (FIS), u nás je touto vyšetřovatelskou službou Finanční analytický útvar
Ministerstva Financí.
57
Viz výše zmíněná Vídeňská úmluva.
58
Wolfsberg Principles.
59
Mezi tyto banky patří: ABN Amro, Banco Santander, Barcalys, Citigroup, Chase Manhatan Corp., Crédit Suisse
Group, Deutsche Bank, HSBC Holdings, J.P. Morgan, souciété Generale, UBS AG.
60
Beneficial Owner
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Ve Wolfsbergských zásadách je rovněž propracována

otázka povinné péče61,

která ukládá bance získávat informace o účelu a důvodech otevření účtu, o jeho
předpokládané aktivitě, zdroji bohatství apod., což napomáhá zjistit důvěryhodnost
klienta. Dalším z institutů, který není v naší legislativě zachycen a Wolfsbergské
zásady jej obsahují, je ustanovení o tom, v kterých případech je nutné ještě
před přijetím klienta provést dodatečné přešetření, jako například u subjektů
z off-shore jurisdikcí nebo u veřejných činitelů (PEP)62. V kapitole 3 je uvedeno,
v jaké míře daňové ráje umožňují mezinárodní praní peněz a daňové úniky. Proto je
zcela na místě zvláštní režim kontroly pro subjekty, které v daných oblastech mají
své sídlo63. Za zvláštní rizikovou skupinu, u které je nutno uplatňovat vysokou
obezřetnost, označuje Globální směrnice vysoké oficiální představitele, jejich rodinné
příslušníky a nejbližší spolupracovníky. V této souvislosti je vhodné poznamenat,
že nemusí vždy jít jen o diktátorské režimy64.

4.2. Boj proti praní špinavých peněz ve vybraných státech

4.2.1. Belgie
V Belgii platí už od roku 1993 zákon o předcházení využití finančního systému
k praní peněz, který vešel v platnost na základě Královského výnosu. Bankovní
a finanční komise vydala oběžník, ve kterém doporučuje bankovní metody vztahující
se však pouze na oblast úvěrů. Zákon samotný se týká Belgické národní banky,
61

Due diligence – řádná, přísná, náležitá, hloubková kontrola. Jde o to, že při hodnocení a kontrole určitého
subjektu je nutné postupovat s náležitou obezřetností, důkladně a zevrubně, že jeho činnost je nutné
všestranně přezkoumávat a kontrolovat, a to nejen následně, ale i průběžně.
62
PEP, politically exposed person = osoba, která zastává nebo zastávala významné veřejné funkce. Tradiční
problémová role PEP v praní špinavých peněz spočívá ve velmi diskrétním, nestandardním přístupu
bankovních úředníků k jejich finančním transakcím. I když z povahy svých pravomocí jsou vystaveny tlaku
ke korupci či zpronevěře, je bankovní analýza jejich transakcí naopak méně důkladná.
63
Jen pro zajímavost uvádím, že otázka daňových rájů se dostala opět do popředí v lednu 2001, kdy došlo
v Bridgetownu na ostrově Barbados k jednání mezi zástupci OECD a předsedy a členy vlád některých z těchto
ostrovů a teritorií. Vzhledem k laxnímu přístupu oficiálních offshore představitelů k provedení žádoucích změn
pohrozil OECD přímými sankcemi, pokud nezprůhlední své bankovní operace. Čeho bylo tímto jednáním
dosaženo, se však teprve ukáže.
64
Stále ještě není uspokojivě ukončen skandál s tajnými korupčními fondy, které měla ve švýcarských bankách
CDU a její předseda Helmut Kohl. Jiným příkladem může být skutečnost, že ve vazbě je bývalý premiér
Ukrajiny Pavel Lazarenko, který je obviněn z účasti na praní peněz – milionů USD plynoucí z úplatků.

78

úvěrových institucí, investičních firem, poštovních úřadů, spořitelen, valutových
dealerů, směnáren a všech dalších osob, které uskutečňují nákup a prodej peněz
v hotovosti nebo prostřednictvím šeků v zahraničních měnách nebo kreditními
či platebními kartami.
Belgie ve svém zákonodárství nemá ustanovení o zpětné vazbě, kromě pokynů
od Útvaru pro podávání zpráv, které se týkají provedení oznámené transakce. Limitní
částkou pro identifikaci je 10 000 EUR. Centrálním ohlašovacím úřadem je tzv.
Buňka pro finanční zpravodajství65.

4.2.2. Francie
Od roku 1990 platí ve Francii zákon, který se vztahuje na účast finančních institucí
v boji proti praní peněz66. Zákon uvádí jednak výčet institucí, na které se vztahuje,
jednak i povinnost identifikace klienta. Dále pak povinnost prověřování podezřelých
transakcí, povinnost informovat odpovědné orgány, povinnost uschovávat doklad
o identifikaci klienta a o prověření podezřelé transakce po dobu pěti let ode dne
jejího provedení, pokutu za neplnění povinností a také povinnosti pro tzv. bankovní
komisi. Je zajímavé, že částka67 rozhodná pro ověřování totožnosti klienta není
v zákoně obsažena, je určena Dekretem státní rady.
Finanční instituce mají před otevřením účtu povinnost zjistit skutečnou totožnost
osob, jejichž jménem byl účet otevřen nebo uskutečněna operace, pokud mají
podezření, že taková osoba nejedná vlastním jménem.
Centrální ohlašovací úřad pracuje v rámci Ministerstva financí a je složen nejen
z jeho pracovníků, ale spolupracuje také s celníky, Ministerstvem vnitra atd. Podobně
jako ve Velké Británii i ve Francii existuje zpětná vazba pro oznámení podezřelé

65

Cellule de traitment des informations financieres.
Moroz, I. K některým aspektům legislativních opatření proti praní špinavých peněz v ČR a v zahraničí.
Evropské mezinárodní právo, 1996, č. 8, str. 87.
67
Limitní částkou pro identifikaci je 7 200 EUR.
66
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operace. Úřad soustředí zprávy a analyzuje je. V oprávněných případech je předává
soudním úřadům a informuje o tom ohlašovatele.
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4.2.3. Japonsko
Japonské banky jsou povinny hlásit podezřelé hotovostní obchody a všechny
hotovostní transakce v domácí měně nad 30 mil. JPY a transakce s jinými měnami
v hodnotě přesahující 5 mil. JPY. Co se týká praní peněz, které pocházejí z obchodu
s narkotiky, mohou orgány činné v trestním řízení při zjištění takové skutečnosti
banku zavřít.

4.2.4. Kanada
Kanada má v oblasti boje proti praní špinavých peněz oproti USA velmi benevolentní
systém. Banky ohlašují podezřelé finanční operace dobrovolně na základě systému,
který si dohodly samy mezi sebou. Ze strany státních orgánů není žádné hlášení
vyžadováno.

4.2.5. Německo
V Německu je jednak praní špinavých peněz ošetřeno v trestním zákoníku v § 261,
kde praní peněz je stanoveno jako trestní skutková podstata, a jednak na rozdíl např.
od Rakouska, kde jsou předpisy proti praní špinavých peněz obsaženy v zákonu
o bankovním dohledu, mají tyto zákony integrovány ve zvláštní právní úpravě68.
Východiskem pro toto řešení byla skutečnost, že adresátem úpravy nejsou jen
finanční instituce, ale i jiní provozovatelé živností, právní zástupci ale i herny.
Podle německého zákona nastává identifikační povinnost u obchodních případů
nad 12 000 EUR, nezávisle na tom, zda se jedná o příležitostného zákazníka
nebo jestli má daná osoba u úvěrového ústavu založený účet nebo uloženy cenné
papíry. Zákon dovoluje upustit od identifikace v případě, kdy je daná osoba
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úvěrovému ústavu osobně známa a její totožnost byla při dřívější příležitosti již
zjištěna.

4.2.6. Rakousko
V roce 1993 přijalo Rakousko doplněk k trestnímu zákonu. O rok později pak vstoupil
v platnost zákon o bankovnictví, který stanovuje povinnost ohlašovat podezřelé
operace. Tento zákon se vztahuje pouze na finanční instituce a stanovuje určitou
zpětnou vazbu, což je prováděno formou pravidelných přímých kontaktů mezi
bankami a Odborem pro boj s organizovaným zločinem, který funguje při Generálním
direktoriátů pro veřejnou bezpečnost. Tento orgán je centrálním ohlašovacím úřadem
při Federálním Ministerstvu vnitra.
Co se týká ustanovení trestního zákoníku ohledně praní peněz jakožto trestného
činu, ta jsou adresována jednotlivým osobám a nejsou omezena na určité obchody
nebo instituce. Je stanoven limit pro identifikaci ve výši 15 000 EUR.
Podle devizového zákona jsou banky a finanční instituce povinny při navazování
obchodního vztahu se zákazníkem vyjasnit status zákazníka, pokud se týká
devizových předpisů. Jestliže osoba jedná jako správce fondů cizinců, musí depozitor
informovat instituci spravující účet o totožnosti příjemce.

4.2.7. Švýcarsko
Ve Švýcarsku platí od roku 1994 dodatek k trestnímu zákoníku týkající se praní
špinavých peněz. Navíc byla v roce 1992 vydána Federální bankovní komisí
Směrnice pro předcházení a boj proti praní špinavých peněz. Tato směrnice
stanovuje principy pro banky a ostatní peněžní ústavy, kterými je především:

68

Zákon o praní peněz, který slouží k realizaci směrnic ES, vstoupil v platnost v listopadu 1993.
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•

zákaz přijímání aktiv k uložení nebo transferu, která pocházejí z trestné činnosti,

•

pokud instituce tyto aktiva přijme z nedbalosti, není to trestné, ale může to být
v rozporu s ustanoveními zákona o důvěryhodnosti bank,

•

povinnost vykazovat bdělost,

•

při podezření z kriminálního původu peněz povinnost přerušit styky s klientem
nebo uvědomit orgány trestního řízení,

•

povinnost identifikace klienta,

•

povinnost objasňovat pozadí podezřelých transakcí,

•

povinnost spolupráce s orgány činnými v trestním řízení jak ve Švýcarsku, tak
i v mezinárodním měřítku,

•

povinnost uchovávat dokumenty tak, aby bylo možné je použít jako důkazní
prostředek,

•

povinnost vytvořit speciální interní bankovní službu, která je schopna poradit
zaměstnancům v otázkách podezřelosti transakci.

Vedle této směrnice a dodatku k trestnímu zákoníku existuje již od roku 1977 Kodex
chování švýcarských bank. Ve Švýcarsku neexistuje žádný centrální ohlašovací úřad,
banky mají informovat rovnou místní soudní orgány. Limitem pro identifikaci je
zhruba 15 300 EUR.

4.2.8. USA
Spojené státy jsou jednou ze zemí, ve které mají dlouholeté a velké zkušenosti jak se
samotným problémem praní špinavých peněz, tak i s bojem proti němu. Prvním
opatřením v této oblasti se stal zákon o bankovních transakcích z roku 1970,
tzv. Bank Secrecy Act69, který stanovil celou řadu požadavků na registraci
bankovních transakcí, aby se tak případně dalo lehce vystopovat praní nelegálních
peněz a zprůhlednil se systém převodů na zámořské bankovní účty. V BSA jde o to,
že neobvyklá transakce hotovosti v amerických bankách nebo převod peněz do USA
může být spojen s nezákonnou činností. BSA zakotvuje ustanovení, kterými se snaží
69

Tzv BSA.
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zabránit praní peněz, tzn. především stanovuje povinnost bank a finančních institucí
ohlásit každou transakci v hotovosti nad 10 000 USD daňovému úřadu70. Dále pak
povinnost občanů USA, kteří vlastní zahraniční konto přesahující během jednoho
roku zůstatek 10 000 USD opět toto oznámit daňovému úřadu. Následně BSA
stanovuje povinnost vyplnit celní prohlášení při převozu hotovosti nad 10 000 USD a
v neposlední řadě zakládá povinnost ministerstvu financí vést záznamy o dalších
finančních transakcích prováděných bankami a jinými finančními institucemi. Zákon
byl v průběhu času novelizován a byly opravovány nedostatky. Například postupně
byla působnost zákona rozšířena na veškeré podniky a firmy obchodující s hotovostí
nebo byla zpřísněna povinnost identifikace pro soukromé osoby, uskutečňující
rozsáhlé převody v hotovosti. Rovněž byly přísněji vymezeny bankovní účty, které
nepodléhaly povinnosti předkládat zprávy o transakcích v hotovosti. Postupně byly
zvýšeny i postihy za nedodržování zákona.
Ohlašovací

povinnost

však

přes

několikeré

exemplární

potrestání

často

i renomovaných bank bral málokdo vážně. Z tohoto důvodu Kongres v roce 1986
schválil zákon proti praní špinavých peněz71, který ustanovil federální úředníky
a vyšetřovatele zabývající se bojem s touto již velmi rozšířenou nezákonnou činností.
Praní peněz bylo deklarováno jako těžký zločin a zákon rovněž obsahoval dodatky
k BSA72. Dalším článkem zákona byl dodatek k Right to Financial Privacy Act73,
na základě kterého mohly banky nahlásit podezřelé transakce státním orgánům, aniž
by tím porušovaly zákon.
Další dodatky k BSA byly přijaty v roce 1990. Ty stanovují, že peněžní ústavy musí
protokolovat všechny nákupy hotovosti ve výši mezi 3 000 a 10 000 USD
prostřednictvím různých platebních prostředků74. V současné době zákony v USA
stanoví povinnost vyplňovat hlášení o hotovostních transakcích75 pro IRS a finanční
instituce jsou povinny po dobu pěti let archivovat záznamy o veškerých hotovostních
operacích přesahujících 3 000 USD.

70

IRS, Internal Revenue Service - daňový úřad
Money Laundering Control Act
72
Např. vyhýbání se povinnostem deklarace vyplývající z BSA bylo stanoveno jako těžký zločin; postihy za
porušení zákona byly dále zvýšeny
73
Právo na nezveřejňování finanční situace
74
Bankovní šeky, pokladní šeky, traty, cestovní šeky, převody valut
75
Cash Transaction Report
71
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Spojené státy mají v oblasti motivace subjektů k dodržování povinností, stanovených
zákony, velmi dobrý systém. Ten spočívá v tom, že v případě obvinění z trestného
činu praní peněz mají úřady možnost na základě zákona o organizacích vystavených
vydírání a korupci76 tyto propírané prostředky zabavit a navíc vyměřit pokutu až
do výše trojnásobku takové sumy. Pro zajímavost uvádím, že v současné době
dosahují trestní postihy až 10 let odnětí svobody nebo pokuty až 500 000 USD
za každý případ nedodržení zákona. Občanskoprávní postihy mohou dosahovat
až 100 000 USD. Pokuty uložené jedné instituci mohou dosahovat až 4,7 mil. USD.
Vedle IRS je navíc významným orgánem v oblasti boje proti praní peněz rovněž Úřad
pro potírání drog77.

4.2.9. Velká Británie
Velká Británie, která tradičně podporuje samoregulaci bankovního a finančního
průmyslu jen s pomocí trestního práva jako konečného řešení, přijala v oblasti praní
špinavých peněz systém založený na předběžném prověřování a nikoliv přístup
založený na kontrole pomocí regulace. Předpisy provádějící směrnici Rady
91/308/EEC přinutily britské poskytovatele finančních služeb zavést interní proceduru
pro boj proti praní peněz v rámci finančního průmyslu. Samozřejmě, že tento systém
je efektivní pouze za předpokladu existence spolupráce a důvěry mezi bankovním
průmyslem a úřady.
Co se týká příslušných zákonů, je ve Velké Británii využíváno v dané oblasti jak
primární78 tak sekundární79 legislativy. Nejranější přijaté zákony se vztahují pouze
na praní peněz, jejichž původ souvisí s pašováním drog80 nebo terorismem81.

76

Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act
Drug enforcement administration, DEA.
78
Zákony parlamentu.
79
Předpisy.
80
Od roku 1986 platí zákon o trestním postihu za pašování drog, tzv. Drug Trafficing Offences Act 1986, během
90. let změněn na zákon z roku 1994.
81
Zákon o ochraně proti terorismu z roku 1989, tzv. Prevention of Terrorism Act.
77
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Postupně byly přijaty i zákony82, které vyhovují mezinárodním závazkům Velké
Británie.
V britské legislativě je tedy zakotveno, že policie má možnost zkoumat, případně
zabavovat aktiva, která by mohla pocházet z obchodu s drogami. Zločinem je
dispozice a napomáhání s nakládáním s takto nabytými prostředky. Zločinu se také
dopouští ten, kdo nakládá s prostředky, které pocházejí z terorismu, a ví, případně
má podezření, že toto jmění pochází z nezákonného obchodu s narkotiky.
Samozřejmě, že dle britských zákonů83 je praní peněz samostatnou skutkovou
podstatou. Banky a finanční instituce jsou rovněž povinny hlásit podezřelé finanční
operace, není ovšem stanoven žádný limit jejich výše. Důraz je kladen
na podezřelost operace.
Úřad, který je pověřen vyhodnocováním podaných oznámení pro přešetření hlášení,
sdělí oznamovateli výsledek, což představuje zpětnou vazbu, která je v Británii
považována za nezbytnou součást systému i pro činnost finančních institucí.

4.3. Česká legislativa v oblasti praní špinavých peněz
V souvislosti se společenskými změnami, kterými naše země před více než
desetiletím prošla, se u nás objevily i nové formy hospodářské trestné činnosti.
Tunelování podniků, bank a fondů se stalo nedílnou součástí transformace.
Ve vedení těchto subjektů usedli lidé, kteří díky špatným zákonům a podvodným
jednáním velmi rychle a snadno nabyli obrovské bohatství. Nově nabytá aktiva bylo
třeba oddělit od původní kriminální aktivity. Pro zabezpečení vlastnických nároků
podvodníků k těmto aktivům byly tyto prostředky legalizovány pomocí převodů
do komplexních majetkových struktur sídlících v různých off-shore centrech. Co se
týče mnoha způsobů ukořistění majetku, setkávali jsme se kupříkladu s nikdy
nesplacenými

82
83

úvěry

spřízněným

osobám

v bankovní

Zákon o trestním soudnictví z roku 1998, tzv. Criminal Justice Act.
Dle trestního zákona.
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sféře,

nevýhodnými

transakcemi s aktivy v oblasti fondů, tedy při správě cizího majetku či třeba
s poškozováním věřitelů, pomocí cíleně vykonstruovaných konkurzů podniků.
Je nutné zdůraznit, že stejně jako v ostatních zemích střední a východní Evropy
nespočívá v České republice největší zdroj v oblasti praní špinavých peněz
v obchodu s drogami, nýbrž ve finanční kriminalitě. Je to důsledek transformace
těchto ekonomik a překotného zavedení tržního prostředí. Po rozkradení státního
majetku, byli okrádáni drobní akcionáři a věřitelé společností, které byly ovládány
zločinci. Privatizací bez kapitálu a řádu byly umožněny obrovské kriminální přesuny
majetku. Nezkušenost akcionářů, nedostatečná legislativní úprava a vymahatelnost
práva, bující korupce a nízká hrozba potrestání tomuto procesu napomohly.
Z hlediska geografické polohy je Česká republika považována za tranzitní zemi,
která je vhodná nejen pro drogovou stezku, ale i praní peněz. Možná by stálo
za zmínku, že organizované skupiny používají toto teritorium ke svým schůzkám,
a proto nemají zájem vzbuzovat pozornost policie a dalších orgánů činných
v trestním řízení prostřednictvím teroristických útoků, násilí, únosů či válek gangů.
Na počátku transformačního procesu neexistovala žádná právní úprava, která by
postihovala problematiku praní špinavých peněz. První signál ve změně postojů
k této problematice představují především opatření, která byla přijata na základě
usnesení vlády ČSFR č.734 ze dne 14. listopadu 1991. Jednalo se o opatření
v oblasti ekonomické a finanční, jejichž cílem bylo především zdokonalení správy a
kontroly daní.
V roce 1993 Česká republika podepsala a ratifikovala Vídeňskou konvenci týkající
se praní špinavých peněz. O dva roky

později byla podepsána Štrasburská

konvence, která vstoupila v platnost v roce 1996. Ve stejném roce Parlament ČR
přijal zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti, který nabyl účinnosti 1. července téhož roku. Tento zákon řešil na rozdíl
od zahraniční legislativy problém praní špinavých peněz v širších souvislostech,
neboť nezahrnoval pouze problém obchodování s drogami, ale také další druhy
organizovaného zločinu. Ke stejnému datu byl v rámci Ministerstva financí vytvořen
Finanční analytický útvar (dále jen FAÚ), který měl především za úkol přijímat
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a analyzovat hlášení od finančních institucí o podezřelých obchodech.84 Současně
byla přijata vyhláška MF č. 183/1996 Sb., která stanovila především technické
aspekty podávání oznámení o neobvyklých obchodech.
V březnu r.1997 nabyla pro Českou republiku účinnost mnohostranná Úmluva
o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu (tzv. Štrasburská
úmluva), která mimo jiné umožnila bezproblémovou výměnu informací o šetřených
subjektech mezi partnerskými finančními jednotkami signatářských zemí.
Česká republika rovněž podepsala Neapolskou deklaraci a Úmluvu OSN
o potlačování financování terorismu. Tyto dva dokumenty však dosud nebyly
ratifikovány a tudíž ani plně implementovány.
Na tomto místě uvádím přehled nejdůležitějších

právních předpisů týkajících se

praní špinavých peněz v České republice:
•

Zákon č.61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti,

•

Zákon č. 6/1993 Sb. o České národní bance,

•

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ,

•

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon,

•

Zákon

č.

98/2000

Sb.,

o

provádění

mezinárodních

sankcí

k udržení

mezinárodního míru a bezpečnosti,
•

Zákon č.48/2000 Sb., o opatřeních ve vztahu k afgánskému hnutí Talibán,

•

Nařízení vlády č.164/2000 Sb., o opatřeních ve vztahu k afgánskému hnutí
Talibán,

•

Nařízení vlády č.327/2000 Sb., o dalších opatřeních ve vztahu k afgánskému
hnutí Talibán,

•

Další zákony, které mají vazbu na uvedenou problematiku (Trestní, Občanský
a Obchodní zákoník, daňová legislativa apod.).

84

Podle novely zákona č.61/1996 Sb. z roku 2000 se pojem „ neobvyklý“ mění na pojem „ podezřelý“.
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Cílem této části diplomové práce není úplný výčet zákonů vázajících se k dané
problematice a ani podrobné rozebírání jednotlivých výše uvedených právních
předpisů. Jedná se pouze o stručnou charakteristiku zákona č. 61/1996 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně
a doplnění souvisejících zákonů, který je v oblasti praní špinavých peněz stěžejním
právním dokumentem a který stanoví východisko pro další zákonnou právní úpravu.

4.3.1. Zákon č.61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
Zákon č.61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a o změně a doplnění souvisejících zákonů nabyl platnosti dnem 1. července 1996.
Do té doby byl boj proti praní peněz podružnou součástí boje proti organizovanému
zločinu a hospodářské kriminalitě, a byl zajišťován pouze složkou Policie ČR,
Službou pro odhalování korupce a závažné hospodářské činnosti, bez jakýchkoli
speciálních pravomocí vůči finančním institucím.
Zákon byl několikrát novelizován, přičemž zásadní novela byla uskutečněna v roce
2000 a vycházela především z dosavadních zkušeností z jeho uplatňování.
Mezi nejvýraznější změny patřila nová definice obchodu, který má být FAÚ
finančními

institucemi

hlášen,zvýšení

oprávnění

FAÚ

k přístupu

k daňovým

informacím, ale i zásadní zvýšení sankcí za nehlášený převoz peněžních prostředků
přes hranice.
Cílem právní úpravy je vytvořit účinné právní a jiné překážky při legalizaci výnosů
pocházejících z trestné činnosti, zejména z obchodů s drogami a jinými omamnými
látkami, hospodářské kriminality spojené s finančními podvody, padělání peněz nebo
cenných papírů, provozování nezákonných sázkových kanceláří nebo kořistění
z organizované prostituce. Přijetí tohoto zákona bylo nezbytné, protože praní
špinavých peněz se obvykle soustřeďuje v zemích, kde není vytvořena legislativa
týkající se této problematiky nebo je tato právní úprava nedostatečná.
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Česká republika přijetím tohoto zákona se zároveň začlenila mezi země, které přijaly
směrnici Rady Evropského společenství č. 91/308/EEC o předcházení použití
finančního systému za účelem praní peněz. Česká republika při tvorbě tohoto zákona
velmi důsledně vycházela z jednotlivých ustanovení citované směrnice.
Ustanovení § 1 obsahuje vymezení základních pojmů, které nás provádějí celým
zákonem. Odstavec 1 definuje pojem „legalizace výnosů“. Legalizaci výnosů, jinak
řečeno praní peněz nebo v anglickém originále money laundering či německém
Geldwäsche, tento zákon vymezuje jako jednání sledující zakrytí nezákonného
původu výnosu s cílem vzbudit zdání, že se jedná o příjem nabytý v souladu se
zákonem.
Toto jednání spočívá zejména:
•

v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné
činnosti, za účelem utajení nebo zastření nezákonného původu majetku
nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní páchání takové činnosti
proto, aby unikla právním důsledkům svého jednání,

•

utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění nakládání a pohybu
majetku nebo změny práv vztahujících se k majetku s vědomím, že tento majetek
pochází z trestné činnosti,

•

v nabytí, držbě, použití majetku nebo nakládání s ním s vědomím, že tento
majetek pochází z trestné činnosti,

•

ve sdružování osob za účelem spáchání činu uvedeného v předchozích bodech.

Jedním z opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti je „povinnost identifikovat“
účastníky obchodu za zákonem stanovených podmínek. Pojem identifikace je
definován v ustanovení § 1 odst. 3 zákona, přičemž se jím rozumí:
•

u fyzické osoby ověření jejího jména, příjmení, rodného čísla nebo data narození
a trvalého pobytu, u cizince též čísla cestovního dokladu a státní příslušnosti,
a jde-li o osobu provozující podnikatelskou činnost, též obchodního jména
a identifikačního čísla,
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•

u právnické osoby zjištění obchodního jména,jejího sídla, identifikačního čísla
a identifikace fyzické osoby, která je jejím jménem jednána v daném obchodu.

Identifikace účastníků obchodu je povinností finanční instituce. Vymezení pojmu
„obchod“ nalezneme v ust. § 1 odst. 4 zákona. Obchod je vymezen jako každé
jednání, které směřuje k pohybu peněz nebo přesunu majetku nebo je přímo
vyvolává.
Zásadní význam pro finanční instituce má ustanovení § 1 odst. 5 zákona,
který podává definici pojmu „podezřelý obchod“. Rozumí se jím obchod, který je
provedený za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosu. Jedná
se zejména o:
•

vklady v hotovosti a jejich okamžité výběry nebo jejich převody na jiné účty,

•

zřizování účtů jedním klientem, jejichž počet je podle poznatků finanční instituce
ve zjevném nepoměru k předmětu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho
majetkovým poměrům, a převody mezi těmito účty,

•

pohyby na účtech klienta, které podle poznatků finanční instituce neodpovídají
povaze nebo rozsahu

jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým

poměrům,
•

počet obratů na účtu během jednoho dne nebo ve dnech následujících,
který neodpovídá obvyklým peněžním operacím klienta.

Tento pojem je v zákoně vymezen poměrně neurčitě. Předpokládá se, že finanční
instituce mají určité zkušenosti s jednotlivými typy obchodů nebo s jednotlivými
klienty, aby mohly zjistit, jestli se jedná o jednání, které určitým způsobem vybočuje
z běžné normy či nikoli. Je však zřejmé, že se toto ustanovení dost obtížně aplikuje
v praxi. Kromě značně rozdílného stavu zkušeností přepážkových pracovníků, působí
problémy také množství obchodů, které zahlcuje bankovní pracovníky průvodní
agendou

tak,

že

nemají čas analyzovat

eventuelní podezřelé

souvislosti.

a v neposlední řadě se jedná o setrvačnost dosavadních přístupů k obchodům
a klientům.
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Ustanovení § 1 odst. 6 zákona hovoří o „finančních institucích“, které podléhají
tomuto zákonu. Jedná se o banky a pobočky zahraničních bank (dále jen banky),
spořitelní a úvěrní družstva, investiční společnosti a investiční fondy, penzijní fondy,
osoba, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněná obchodovat s cennými
papíry, tj. organizátor trhu s cennými papíry, dále pojišťovny, středisko cenných
papírů a jiné právnické a fyzické osoby provozující herny, kasina, sázkové kanceláře,
dražby mimo exekucí, obchody s nemovitostmi, finanční pronájem nebo finanční
činnost.
Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona podléhají „identifikaci“ účastníci obchodu,
který přesahuje částku 500.000 CZK. Výše částky byla zvolena s přihlédnutím
ke Směrnici Rady Evropského společenství o předcházení použití finančního
systému za účelem praní peněz z 10. června 1991, která určuje výši částky nad
15.000 EUR. Výčet obchodů, s nimiž je spojena povinnost identifikace, však není
vyčerpávající. Za obchod se podle zákonné definice považuje zejména:
•

Jakákoli bankovní operace, jejíž hodnota převyšuje částku 500.000 CZK,

•

nákup, prodej nebo směna jakýchkoliv druhů cenných papírů a jakýchkoliv druhů
derivátů rúzných emitentů stejnými smluvními stranami, jestliže cena, za kterou
jsou cenné papíry nebo deriváty nakupovány nebo prodávány, nebo jejich
hodnota stanovená podle zvláštního právního předpisu přesahuje 500.000 CZK,

•

výplata

částky

přesahující

500.000

CZK

sázkovou

kanceláří,

hernou

nebo kasinem,
•

výplata pojistných plněn, jejichž hodnota přesahuje částku 500.000 CZK.

Ustanovení § 3 zákona hovoří o „povinnosti uchovávat stanovené údaje“.
Identifikační údaje získané podle § 2 je finanční instituce povinna zaznamenat
a uchovávat po dobu deseti let od ukončení obchodu. Ustanovením § 4 zákona je
stanovena „oznamovací povinnost“ finančních institucí.
Ustanovení týkající se „ odkladu splnění příkazu “, které je obsaženo v § 6 zákona, je
jedním z nejdůležitějších tohoto zákona, neboť umožňuje zajistit výnosy z trestné
činnosti. Jde o pozastavení provedení transakce, u níž vzniklo podezření, že se
jedná o praní peněz. Tento paragraf finanční instituce nejen opravňuje, ale také
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uděluje povinnost pozastavit takovou transakci. Lhůta je stanovená v rozmezí
od 24 do 72 hodin od přijetí oznámení Finančním analytickým útvarem.
„Povinnost mlčenlivosti“ je blíže rozvedena v ustanovení § 7 zákona. Ustanovení § 9
zavádí „povinnost vytvořit systém vnitřních zásad“, postupů a kontrolních opatření
k předcházení praní špinavých peněz a také stanovit osobu, která bude zajišťovat
průběžný styk a výměnu informací s FAÚ.
Nesplnění povinností stanovených zákonem má za následek uložení pokuty až
do výše 2 mil. CZK, při opětovném nesplnění až do výše 10 mil. CZK a může vést
i k trestnímu stíhání.85

4.3.2. Novela zákona č. 61/1996 Sb. provedená zákonem č. 284/2004 Sb.
Od 1. září 2004 nabyla na účinnosti

novela zákona

o praní špinavých peněz

provedená zákonem č. 284/2004, která si kladla za cíl především harmonizaci
předmětného zákona s právem Evropské unie (směrnice Evropského parlamentu
a Rady č. 2001/97/ES ze dne 4. 12. 2001), jakož i bližší úpravu níže uvedených
problematik:
•

řešení možnosti užití opatření proti praní peněz i v oblasti boje proti terorismu,

•

rozšíření okruhu finančních institucí o právníky, notáře, auditory a daňové
poradce, exekutory, obchodníky s drahými kovy, kameny a starožitnostmi
přijímající platby nad 15.000 EUR,

•
85

zapojení i dalších orgánů do kontroly jeho dodržování,
Ustanovení § 251 a trestního zákona je trestný ten, kdo jinému umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci
získané trestnou činností. Toto jednání je sankcionováno trestem odnětí svobody až na dvě léta nebo
peněžitým trestem. Pokud tento čin pachatel spáchá jako člen organizované skupiny nebo získá-li takovým
činem značný prospěch je to okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby( trest odnětí svobody na jeden rok
až pět let). Stejně tak bude odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku potrestán ten
pachatel, který spáchá uvedený trestný čin ve vztahu k věcem pocházejícím z obchodu s omamnými nebo
psychotropními látkami nebo z jiného zvlášť závažného trestného činu nebo získá-li prospěch velkého rozsahu.
Tuto skutkovou podstatu lze považovat spíše než za jednu z forem podílnictví za zvláštní případ nadržování.
Jde zde o postih jednání, kterým se podstatně snižuje možnost potrestání pachatele původního trestného činu.
Praní špinavých peněz se postihuje i podle skutkové podstaty trestného činu zkrácení daně, poplatku a
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•

rozšíření povinností identifikace klientů při uzavírání smluv a splátek pojištění
nad limitní částky,

•

povinnost finanční instituce požadovat písemné prohlášení klienta, v případě
podezření, že jedná za třetí osobu,

•

oznamovací povinnost již při zjištění jakékoliv jiné skutečnosti nasvědčující
podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti,

•

umožnění provádění identifikace účastníků obchodu prostřednictvím třetích
subjektů.

4.3.3. Institucionální zabezpečení boje proti praní špinavých peněz
Jedním z nejdůležitějších orgánů vedle Útvaru odhalování korupce a finanční
kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování, jako složky Policie ČR zabývajícím
se praním peněz, je Finanční analytický útvar, jež je jednotkou Ministerstva financí
České republiky a který vznikl na základě zákona č. 61/1996 Sb. o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění
souvisejících zákonů.
Mezi zákonem stanovená práva a povinnosti FAÚ patří:
•

sbírání a analyzování údajů předaných finančními institucemi,

•

kontrolování dodržování zákona finančními institucemi,

•

provádění vlastního šetření,

•

oprávnění nařídit odklad splnění příkazu,

•

provádění vlastní kontrolní činnosti,

•

ukládání pokuty za nesplnění povinností,

•

dávání podnětu k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné licencované činnosti,

•

oznamování skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu orgánům činným
v trestním řízení.

podobné povinné sazby dle § 148 trestního zákona. Toto ustanovení postihuje osoby, které ve větším rozsahu
zkrátí daň nebo jinou podobnou dávku
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Aby mohl FAÚ efektivně plnit své úkoly, citovaný zákon stanoví finančním institucím
řadu povinností, mezi které se řadí zejména:
•

sdělování údajů o obchodech, které jsou předmětem šetření FAÚ,

•

umožnění přístupu k informacím, včetně přístupu k údajům z celého daňového
řízení od správců daní a provedení kontrolní činnosti,

•

poskytnutí informací a dokladů o plnění povinností ze zákona 61/96 Sb., § 9,

•

předložení vypracovaného systému zásad do 60 dnů od účinnosti zákona,
případně jeho novely.

Tabulka č. 4:

Počet oznámených podezřelých obchodů a výsledky šetření FAÚ

Rok

Počet

Počet

Počet

Počet

ONO/OPO

trestních

dožádání do

dožádání ze

oznámení

zahraničí

zahraničí

1996

95

0

Nezvěřejněn

Nezvěřejněn

1997

1186

12

Nezvěřejněn

Nezvěřejněn

1998

956

37

96

6

1999

1699

47

62

20

2000

1917

104

105

35

2001

1398

101

126

52

2002

1264

115

104

75

2003

1970

114

175

128

2004 (1-10)

3265

103

101

116

Pramen: FAÚ MFČR
Trestní oznámení podaná v roce 2002 se pohybují v částce téměř 1,5 mld. CZK.
Z výše uvedené tabulky vyplývá snižující se počet hlášení o podezřelých obchodech,
které finanční instituce postoupily FAÚ, ale na druhou stranu můžeme zaznamenat
zvyšující se počet trestních oznámení. Toto snížení je způsobeno faktory:
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•

novelou zákona v roce 2002 byla zrušena povinnost ohlašovat všechny obchody,
které jevily znaky neobvyklosti na povinnost oznamovat pouze obchody,
které přímo vyvolávaly podezření z praní peněz,

•

byla stanovena povinnost jednotlivým finančním institucím vypracovat s ohledem
na jejich předmět činnosti a specifiku přehled možných znaků praní peněz,
které by u nich mohly připadat v úvahu. Tento dokument má být povinně zařazen
do interních předpisů pod názvem „systém vnitřních zásad“ a dále má být zaslán
FAÚ k posouzení,

•

odbornější přístup pro prvotní vyhodnocování obchodů ve finančních institucích,

•

povinnost pořádat pravidelná školení pro příslušné pracovníky finančních institucí.

V rámci útvaru dochází i ke vzniku specializovaných úseků pro jednotlivé
problematiky, jako je třeba kapitálový trh, bankovnictví a podobně.
Jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, výkonnou složkou v boji proti praní
špinavých peněz zůstává policie. V jejím rámci byl ustanoven kontaktní orgán, kterým
je Útvar odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality (ÚONVDK) Služby
kriminální policie a vyšetřování. Tento orgán při své činnosti spolupracuje jak s FAÚ
tak i dalšími orgány státní správy i bankami.
ÚONVDK vzniknul z bývalého odboru výnosů a praní peněz. Většina zaměstnanců
útvaru vzešla z náborů v roce 2004. Jedná se především o nezkušené, čerstvé
absolventy vysokých škol, kteří však postrádají patřičnou praxi. Útvar při výběrovém
řízení dle informovaných zdrojů upřednostnil vzdělání a fyzickou zdatnost
před zkušenostmi s hospodářskou kriminalitou. Ač bylo mnoho zájemců z řad celníků
či zaměstnanců daňové správy, nebylo těchto podstatně zkušenějších jedinců přijato
mnoho. Finanční policie - SKPV se snaží zajistit dostatečné množství důkazů tak,
aby mohl být zločinec usvědčen. Je třeba najít a prokázat cestu k predikativnímu
zločinu. Z rozhovorů se zasvěcenými jedinci vyplynulo, že pro finanční policii je
mnohem snazší vypátrat a dosvědčit původní trestný čin než praní špinavých peněz.
V praxi odpovědný útvar většinu podnětů, které obdrží od FAÚ nedokáže řešit v linii
praní špinavých peněz a předává je jiným útvarům nebo zpět na Ministerstvo financí
na Ústřední finanční a daňové ředitelství jako daňový únik. Toto konečné řešení má
svou logiku – zatímco u trestného činu praní špinavých peněz je důkazní břemeno
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na žalobci, u daňového úniku je tomu naopak. To staví stát do značně odlišné
pozice. Vzhledem k tomu, že policejní složky neumí shromáždit dostatečné množství
materiálů, tak končí proces oznámení o podezřelých obchodech většinou opět
na Ministerstvu financí.

4.3.4. Z práva o dodržování standardů a kodexů a Doporučení FATF proti
praní špinavých peněz a financování terorismu
V říjnu roku 2003 byla zpracována zpráva, jež hodnotí příslušné zákony a nařízení
týkající se problematiky praní peněz a financování terorismu a také stávající kontrolní
a regulatorní systém proti praní peněz u finančních institucí, u nichž je prováděná
obezřetnostní regulace. Tato zpráva shrnuje hodnocení Mezinárodního měnového
fondu a Světové banky v oblasti dodržování standardů a kodexů pro 40 doporučení
FATF proti praní špinavých peněz a 8 zvláštních doporučení proti financování
terorismu v České republice.
Česká republika dosáhla v posledních pěti letech velmi významného pokroku
uvádění režimu proti praní špinavých peněz do souladu s mezinárodními standardy.
Můžeme říci, že je zde zaveden komplexní právní a institucionální rámec a Česká
republika je v náležitém souladu se 40 doporučeními pro praní peněz.
Několik nedostatků bylo shledáno v oblasti boje proti financování terorismu a dohledu
nad souladem s pravidly proti praní peněz a financování terorismu v sektoru
pojišťovnictví. Nicméně jsou připravovány legislativní změny, které, pokud budou
přijaty, uvedou Českou republiku do lepšího souladu se 40 + 8 doporučení FATF.
Kromě toho hodnocení poukázalo na absenci výsledků orgánů činných v trestním
řízení v oblasti stíhání případů praní peněz, jejich odsouzení a navrácení majetku.

4.3.5 Boj s praním špinavých peněz v praxi
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Vlády mnoha států se „bijí v prsa“ ukazujíce na množství nových legislativních
opatření jako důkaz jejich snahy bojovat s praním špinavých peněz. Během
uplynulých čtyř let se sice ztenčila tzv. černá listina FATF – NCCT v roce 200086
z původních 15 teritorií87 na 688 v roce 200489, což ovšem neznamená to, že by se
rozsah praní špinavých peněz zmenšil. Naopak, platební styk s několika takovými
teritorii, který byl původně pod drobnohledem finančních institucí, nyní nemusí být
detailně prověřován. Vzhledem k tomu, že u některých států legislativní změny
fungují pouze „na papíře“, ale nejsou patřičně vymáhány, napomáhá snížení počtu
teritorií na černé listině NCCT pouze organizovanému zločinu.
Za úzké místo v boji s praním špinavých peněz považuji právě Útvar odhalování
nelegálních výnosů a daňové kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování
(SKPV), který je podřízen náměstkovi policejního prezidenta pro trestní řízení.
V rámci SKPV existují další tři útvary, v jejichž kompetenci jsou vyšetřovací akce
proti organizovanému zločinu – Útvar pro odhalování organizovaného zločinu,
resp. proti korupci a finanční kriminalitě – Útvar odhalování korupce a finanční
kriminality a Národní protidrogová centrála. Dle diskusí se zasvěcenými osobami se
kompetence těchto útvaru mnohdy překrývají, dochází ke kompromisům z hlediska
priorit a efektu protěžování zájmů toho daného útvaru. K pochopení úskalí boje
s praním špinavých peněz v České republice poslouží následující analýza procesu
zpracování fiktivního případu organizovaného zločineckého gangu, který se zabýval
obchodem s drogami:
Zločinecká organizace sdružující povětšinou jedince kosovsko-albánského původu
několik let pašovala tzv. balkánskou cestou heroin. Česká republika byla tranzitní
zemí na cestě drogy z Turecka přes Balkán, Maďarsko, Slovensko až do finální
destinace, což byly Nizozemí, Belgie a Německo. Útvar pro odhalování
organizovaného zločinu a národní protidrogová centrála se dlouhou dobu pokoušely
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87
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na základě informací ze zahraničí odhalit strukturu a akce tohoto gangu. Přes značné
problémy způsobené etnickou odlišností se jim podařilo tento gang infiltrovat svými
agenty-informátory s cílem shromažďovat dostatek informací a důkazů k usvědčení
i dobře skrytých špiček této organizované skupiny.
Optimistická varianta tzn. ideální průběh případu:
Zhruba ve stejné době obdržel Finančně analytický útvar MF ČR několik oznámení
o podezřelých obchodech od několika bank týkající se osob spojených s touto
skupinou. Všechna oznámení vykazovala podobné znaky – vysoké vklady hotovosti
a následný příkaz k převodu na bankovní účty v Turecku a Bulharsku. Banky, které
podezřelé obchody hlásily, využily odkladu splnění příkazu v délce 24 hodin dle
§ 6 zákona č. 61/1996 Sb., nicméně Ministerstvo financí reagovalo neprodleně a
na základě spojení několika transakcí s podobnou charakteristikou uložilo bankám,
aby prodloužily dobu odkladu na 72 hodin. V první fázi si FAÚ vyžádal informace
o aktivitách zapojených osob od svého protějšku u Policie ČR, tedy ÚONVDK.
Policejní složky reagovaly velmi pohotově tak, aby mohlo být vzneseno trestní
oznámení do uplynutí odkladu a byla orgánům činným v trestním řízení umožněna
třídenní lhůta pro odnětí či zajištění nelegálních prostředků. ÚONVDK díky výborně
fungující vzájemné výměně informací s ostatními útvary SKPV odhalil spojení osob
s albánským drogovým gangem a za přispění ostatních útvarů shromáždil dostatečné
množství důkazů, aby si mohl být jist smysluplností podání trestního oznámení
a zahájení trestního stíhání. Státní zástupce si byl vědom lhůty pro zajištění
značného množství finančních prostředků, které dle policejních informací pocházely
z obchodu z heroinem, a proto vydal zákaz nakládání s těmito finančními prostředky
do tří dnů ode dne podání trestního oznámení.
Dle vyjádření jednotlivých článků tohoto řetězce je takovýto úspěch v boji s praním
špinavých peněz prakticky utopií. V pesimistické variantě se pokusím v kontrastu
s výše uvedeným textem znázornit, kde lze v procesu odhalení této trestné činnosti
a konfiskaci nelegálních výnosů čekat úzká místa:
Pesimistická varianta tzn. úskalí činnosti státních složek v boji proti praní peněz:
Kosovsko-Albánská organizovaná skupina se rozhodla prostředky získané prodejem
drogy v cílových zemích vyprat v některém z nových členských států EU. Velké
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množství hotovosti mělo být umístěno v České republice, neboť zde skupina měla již
zaběhlé fungující vztahy s bankovním sektorem a věděla, že v praxi kontroly v oblasti
praní špinavých peněz nejsou příliš důsledné. Gang využíval pro praní špinavých
peněz profesionály s rozsáhlými zkušenostmi z místního bankovního prostředí, neboť
špičky

organizace

nechtěly

riskovat

pašování

velkého

množství

hotovosti

přes hranice balkánských států. Velká část prostředků měla být totiž použita
v Turecku jako platba za další, podstatně větší zásilky heroinu.
A) Využití profesionálů k praní špinavých peněz
Experti se rozhodli umístit prostředky na předem založené účty u několika bank.
U každé banky bylo založeno více účtů, ale byly využity jen ty banky, které dle
úplatně získaných informací nedisponovaly informačním systémem pro detekci
příbuzných transakcí. Vklady na účty i následné převody na účty v tureckých
a bulharských bankách byly strukturovány do cca 100 transakcí a nepřesahovaly
jednotlivě 15000 EUR– byla využita metoda šmoulení. Pro vklady byly využity
pobočky bank umístěné v centru Prahy, kde se bankovní úředníci často setkávali
s občany cizích států, a proto cizí státní příslušnost vkladatelů sama o sobě nikde
nevyvolala podezření.
B) Nezkušenost a neznalost bankovních zaměstnanců na přepážce
Navíc většina zaměstnanců na přepážce nebyla dostatečně proškolená či zběhlá
v problematice praní špinavých peněz. V některých bankách sice zaměstnanci měli
možnost v rámci několikadenního obecného školení vyslechnout i hodinový výklad
o problematice praní špinavých peněz, nicméně vzhledem k tomu, že v této oblasti
nedostávali žádné další podněty, informace ani od svých nadřízených nebyli
instruováni v tom smyslu, že by bdělost v tomto směru měla být prioritou.
Nepředpokládali, že by se s podobnými transakcemi mohli ve své praxi setkat.
C) Obavy z nespokojenosti/ztráty klienta
Několik oznámení o podezřelém obchodu přesto dorazilo na FAÚ, avšak pouze 3 z 5
oznamujících bank odložily splnění příkazu o 24 hodin. Ve zbylých dvou bankách se
odpovědný pracovník obával možného rozhořčení či dokonce ztráty klienta, který
banku již delší dobu využíval pro své finanční transakce. Byl si vědom dobrých styků
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daného klienta s vedením banky a nechtěl tak zbytečně ohrozit své dobře placené
zaměstnání.
D) Nedostatek lidských zdrojů FAÚ
Finančně analytický útvar při obdržení oznámení pracoval na množství starších,
několik měsíců zpracovávaných případů, které z důvodu nízkého množství analytiků
nestíhal důkladně připravit a včas předat policii ČR. Mimo jiné i z důvodu letních
dovolených nebyl nikdo schopen se případu věnovat. Nebýt většího počtu oznámení
se stejným scénářem (stejné typy transakcí, destinace, měna a státní občanství
osob), asi by případ byl odložen a nelegální prostředky by tak mohly v Turecku být
použity pro organizaci další drogové zásilky.
E) Odpovědnost státu nést škodu za zdržení provedení příkazu dle odst. 5 §
odst. 6 zákona č. 61/1996 Sb.
Zaměstnanci FAÚ zvažovali o prodloužení odkladu splnění příkazu na 72 hodin
u 3 z 5 podaných oznámení, nicméně se obávali možného postihu, pakliže by se
neprokázal nelegální původ prostředků a klient banky nárokoval škodu plynoucí
ze zdržení převodu na MF ČR. Proto se rozhodli nejdříve kontaktovat ÚONVDK
a vyžádat si informace o zapojených osobách.
F1) Problém střetu s akcí Národní protidrogové centrály
Tento útvar neměl o daných osobách žádné informace, nicméně vyšetřovatelé
v rámci neformálních styků s jinými útvary slyšeli o dlouhotrvajícím monitorování
jistého kosovsko-albánského gangu národní protidrogovou centrálou. Po přímém
dotazování nastalo v Národní protidrogové centrále malé zděšení, neboť měla v akci
několik infiltrátorů, jejichž bezpečnost by byla při aktuální hrozbě odhalení gangu
na základě praní špinavých peněz jistě ohrožena. Navíc směřovala k zadržení
a usvědčení všech osob tohoto gangu, zatímco konfiskace jejich majetku nebyla její
prioritou. Z tohoto pohledu byly jakékoli kroky proti gangu v dané chvíli předčasné
a nežádoucí. Proto využil tento útvar své pozice a přesvědčil náměstka policejního
prezidenta, aby v zájmu dlouhodobé akce zakázal poskytování jakýchkoli informací
směrem k FAÚ. Zde se projevila i typická nedůvěra policejních složek směrem
k civilní informační rozvědce, kterou FAÚ představuje. FAÚ se na základě absence
jakýchkoli informací ze strany policejních vyšetřovatelů rozhodl, neprodloužit lhůtu
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odkladu splnění příkazu. Hypoteticky uvažujme, že by Národní protidrogová centrála
nezastavila vyšetřování ÚONVDK ve věci praní špinavých peněz:
F2) Neschopnost shromáždit dostatek důkazů, nezkušenost v oblasti praní špinavých
peněz
Jak již bylo uvedeno, personální obsazení ÚONVDK neumožňuje postavit v boji
proti praní špinavých peněz zkušeným finančním expertům, pracujícím pro
zločinecké organizace, rovnocenné protivníky. Za předpokladu, že se finanční policii
podaří udržet nově přijaté čerstvé vysokoškolské absolventy, bude za 3-5 let
akceschopná v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Úzké místo není počet,
ale kvalita a zkušenosti vyšetřovatelů. Většina podnětů obdržených od FAÚ končí
jako podnět k stíhání daňových úniků, protože to je snadnější cesta, jak aspoň dílčím
způsobem uspět.
G) Pomalé soudnictví, důkazní břemeno na straně žalobce
I kdyby ÚONVDK zahájilo trestní stíhání, bylo by velmi obtížné přesvědčit státního
zástupce k rozhodnutí o zajištění předmětu podezřelých transakcí. Navíc z celkového
obnosu by se takto dal zachytit pouze zlomek prostředků, protože většina výnosů
prošla bankovním sektorem bez povšimnutí. Problémem je stávající zákonná úprava,
kdy důkazní břemeno je na bedrech orgánů činných v trestním řízení. Není
to podezřelý, kdo by měl dokazovat zákonný původ svých prostředků. Je skutečně
velmi obtížné během několika dní rozplést mnohdy komplexní schémata praní
špinavých peněz až k skutečnému nelegálnímu původu prostředků nebo naopak
až k jejich finálnímu příjemci.
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Tabulka č. 5:

Trestní

statistika

soudů

(legalizace

výnosů

z trestné

činnosti)

2002 - 2004

Trestní statistika soudů
(Legalizace výnosů z trestné činnosti)

2002

2003

1-6 / 2004

Trestné činy celkem

0

0

2

Odsouzené osoby

0

0

2

Nepodmíněný trest

0

0

0

Podmíněný trest

0

0

1

Zákaz činnosti

0

0

0

Peněžitý trest

0

0

1

Trestní opatření

0

0

0

Zproštěno

0

0

0

Zastaveno

0

5

0

Z toho amnestie

0

5

0

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR
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5. ZÁVĚR
Největší hodnotou mladé české demokracie se stala svoboda občana. Jako
odstrašující memento zde po sametové revoluci působila vzpomínka na doby minulé,
především éru socialistickou, ale i za éry protektorátu či Rakouska-Uherska byla
svoboda občana ve velké míře pošlapávána. Při tvorbě legislativy byl mnohdy zvolen
velmi benevolentní až laxní přístup k trestné činnosti. Stalo se tak jen z toho důvodu,
aby nebylo ohroženo soukromí, potažmo svoboda občanů. Do značné míry se zde
rýsuje paralela se skandálem Watergate v USA v roce 1973 a následující legislativní
úpravou, jejíž primárním úmyslem byla ochrana soukromí občanů. Tato úprava
a jí zaručená anonymita však poskytla skvělé podhoubí organizovanému zločinu
právě v oblasti legalizace výnosů a hospodářské kriminality.
V České republice se naplno projevila slabost mladé demokracie, která českému
národu spadla do klína, aniž by na ni byl po etické a morální stránce připraven.
Národ, který žil mnohá léta dle motta „kdo neokrádá stát, okrádá sám sebe“, byl
uvržen do jedinečného ekonomického experimentu, který mnohem více než
ekonomickou transformaci připomínal drancování vojska po vyhrané bitvě. Čím větší
svoboda, tím menší kontrola. Čím menší hrozba postihu, tím větší kriminalita.
Nespoutaná laissez-faire politika ve fázi ekonomické transformace, bez řádu
a pravidel, a z toho plynoucí minimální kontrolovatelností poskytovala vhodné
prostředí pro bujení všech forem hospodářské kriminality. Minimální vynutitelnost
práva, nefungující soudy, špatné zákony a

celková

tolerance společnosti

k evidentním prohřeškům, když ne proti zákonu, tak minimálně zásadním
prohřeškům proti dobrým mravům, umožnily obrovské majetkové přesuny nesoucí
znaky trestné činnosti, které svým rozsahem výrazně přesáhly celkovou bilanci
tradičního organizovaného zločinu (obchod s drogami, pašování, prostituce) na
území ČR. Praní špinavých peněz v České republice bylo v 90. letech, ale ještě
i dnes je, spjato především s hospodářskou kriminalitou – privatizačními podvody,
tunelováním, drancováním společností pomocí konkursních řízení, daňovými úniky
a všudypřítomnou korupcí.
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Je třeba si uvědomit, že celosvětový boj s legalizací výnosů z trestné činnosti,
bohužel pro nás a naši ekonomickou transformaci, nabral dech až po teroristických
útocích na Světové Obchodní Centrum. Tím zdaleka nechci vyjádřit názor, že boj
s praním špinavých peněz je úspěšný, nicméně je zde nebývalý konsensus a vůle boj
v této oblasti zdokonalovat a přitvrzovat. Na černé listině NCCT (non-cooperative
countries and territorries) FATF se nachází již pouze šest států, z našeho pohledu
velmi vzdálených. To by mohl být poměrně dobrý důvod k všeobecnému uspokojení
států vedoucích boj proti legalizaci výnosů. Bohužel opak je pravdou. V praxi totiž
FATF neposuzuje nebezpečnost či využitelnost z hlediska praní špinavých peněz,
ale pouze přizpůsobení lokální legislativy požadavkům FATF. Jakou hodnotu má
legislativa v prostředí všudypřítomné korupce, nefungujících trestních orgánů nebo
obecné společenské tolerance vůči finanční kriminalitě? Kde není žalobce, není ani
soudce.
Ve světě ročně projde procesem legalizace kolem 1000 mld. USD. Je naprosto
nemyslitelné, že by organizovaný zločin dokázal skrýt tak velké množství finančních
prostředků a přemísťovat ho nepozorovaně světovou ekonomikou, aniž by se spolčil
s různými odbornými profesemi - právníky, účetními, auditory či finančními experty,
kteří disponují patřičnými technickými znalostmi světových finančních systémů. Právě
tito experti jsou odpovědni za vytváření a provádění komplexních transakcí,
které znemožňují identifikovat původ a finálního příjemce nelegálních finančních
prostředků.
Současné nastavení boje s praním špinavých peněz v ČR má prioritu v kriminalizaci
tohoto typu hospodářské kriminality, spíše než v naplnění státního rozpočtu. Finanční
policie je podřízena ministerstvu vnitra nikoli financí a těžiště její práce je nastaveno
tak, aby jejím primárním cílem bylo umístění zločinců, kteří perou peníze
na patřičnou dobu do vězení, nikoli konfiskace jejich majetku či nelegálních výnosů.
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Seznam legislativních zdrojů:
Doporučení Rady ES z 27. června 1980 k vytvoření předpokladů pro zabránění
zneužívání finančních institucí pro praní peněz.
Novela zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti, provedená zákonem č. 284/2004 Sb..
Politická deklarace a akční plán proti praní peněz přijatý na speciálním zasedání
Generálního Shromáždění OSN, věnovaného boji se světovým problémem drog,
New York, 10. června 1998.
Rezoluce č. 49/159 o Neapolské politické deklaraci a Globálním programu pro akci
proti potírání organizovaného zločinu přijatá Valným shromážděním OSN dne 23.
prosince 1994.
Směrnice Rady Evropy z 10. června 1991 k zabránění využití finančního systému
k praní špinavých peněz číslo 91/308/EEC.
Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, tzv.
Štrasburská konvence z 8. listopadu 1990.
Vídeňská

úmluva

proti

nezákonnému

obchodu

s omamnými

prostředky

a

psychotropními látkami.
Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1:

Doporučený akční plán pro ČR ke zlepšení souladu s Doporučeními FATF90

Odkaz na doporučení

Doporučené akce

FATF
40 doporučení proti
praní peněz
Rozsah trestného činu

Rozšířit rozsah § 252a trestního zákona, aby byl v souladu

praní peněz

s pojetím praní peněz zavedeným ve Vídeňské, Štrasburské,

(FATF 4-6)

Palermské úmluvě, aby pokrýval „získávání, držbu, užívání nebo
dispozici s majetkem s vědomím, že tento majetek pochází
z trestné činnosti.

Prozatímní opatření a

Zvážit zavedení mandatorní povahy propadnutí věci/konfiskace

konfiskace

(§55 trestního zákona), jak je vysvětleno výše.

(FATF 7)
Pravidla identifikace

Schválit návrh novely zákona proti praní peněz, aby mohly být

zákazníků a uchování

zavedeny nové povinnosti týkající se aktualizace identifikačních

údajů

údajů o klientech, pokud se objeví pochybnosti o jejich identitě

(FATF 10-13)

v průběhu obchodního vztahu a identifikace beneficiárních
vlastníků, pokud je zákazníkem právnická osoba. Zabezpečit,
aby se právníci a notáři nemohli dovolávat své mlčenlivosti vůči
finančním institucím, pokud jednají jménem klienta.

Zvýšit obezřetnost

Zavést

v zákoně

o

praní

finančních institucí

monitorování účtů a transakcí.

peněz

požadavek

průběžného

(FATF 14-19)
Opatření k vyrovnání se

Přijetím novely zákona o praní peněz zavést do právního rámce

zeměmi s nedostatečnými pro oblast boje proti praní peněz a financování terorismu
opatřeními proti praní

90

povinnost

finančních

institucí

věnovat

zvláštní

pozornost

Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Česká republika (2003). Zpráva o dodržování standardů a kodexů a
Doporučení FATF proti praní špinavých peněz a financování terorismu
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špinavých peněz

obchodním vztahům a transakcím s osobami (včetně právnických

(FATF 20-21)

osob) ze zemí, které nemají adekvátní systém prevence
a odrazování od praní peněz a financování terorismu.

Ustanovení a role

Ustanovit Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním

regulátorů a ostatních

připojištění generálním orgánem dohledu pro oblast praní peněz

správních úřadů

a financování terorismu pro sektor pojišťovnictví. Zabezpečit, že

(FATF 26-29)

zde nejsou právní překážky pro spolupráci FAÚ s ostatními
příslušnými dohledovými orgány. Vydat příručku, která by
pomohla finančním institucím při realizaci požadavků boje proti
praní

peněz

a

financování

terorismu

a

při

odhalování

a oznamování podezřelých obchodů.
Administrativní

Přijmout návrh novely zákona proti praní peněz, aby bylo

spolupráce – výměna

Finančnímu

informací vztahujících se

se zahraničními partnery i v případě absence mezinárodní

k podezřelým obchodům

smlouvy nebo úmluvy.

analytickému

útvaru

umožněno

spolupracovat

(FATF 32)
8 zvláštních doporučení
o financování terorismu
I. Ratifikace

Ratifikovat a plně implementovat Mezinárodní úmluvu OSN

a implementace nástrojů

o potlačování financování terorismu.

OSN
II. Kriminalizace

Zavést do právního řádu trestný čin financování terorismu, který

financování terorismu a

bude v souladu s definicí danou Mezinárodní úmluvou OSN

doprovodného praní

o potlačování financování terorismu.

peněz
III. Zmrazování a

Novelizovat legislativu, aby bylo umožněno bezpodmínečné

zabavování teroristického zmrazování majetku v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN.
majetku
IV. Nahlašování

Zavést do právního řádu povinnost nahlašovat finanční transakce,

podezřelých transakcí

u kterých je podezření ze vztahu k financování terorismu.

vztahujících se
k terorismu
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VII. Bezhotovostní

Přijmout opatření, která budou zavazovat finanční instituce,

převody

aby uváděly přesné smysluplné informace o příkazci v rámci
převodů a souvisejících zpráv.

Odkaz
Finanční a personální

Na základě velkého počtu subjektů podléhajících dohledu FAÚ by

zajištění

bylo pro Finanční analytický útvar prospěšné zvýšit počet

dohledů/regulátorů

zaměstnanců,

především

pro

funkci

kontroly.

Vzhledem

ke stupňujícím se snahám na poli boje proti praní peněz
a financování terorismu ze strany dohledu nad pojišťovnictvím, je
třeba zabezpečit více zdrojů a školení pro inspektory (kontrolory),
aby byly posíleny jejich schopnosti provádět šetření a zlepšeny
schopnosti a odborné znalosti v oblasti boje proti praní peněz
a financování terorismu.
Výsledky orgánů činných Účinněji využívat případy a informace poskytnuté Finančním
v trestním řízení

analytickým útvarem. Vytvořit precedenty a soudní praxi, aby bylo
možno otestovat dostatečnost úpravy trestného činu praní peněz
a zjistit postoje soudů k důkazním požadavkům.

Sankce

Tresty za praní peněz by měly přinejmenším odpovídat platným
standardům zavedeným Rozhodnutím Rady EU z června 2001,
které stanoví za trestný čin praní peněz, jako minimum 4 roky.

113

Příloha č. 2:

Počet přijatých oznámení o neobvyklých obchodech / oznámení o
podezřelých obchodech (1996-2004), Finanční analytický útvar Ministerstva
financí ČR

Počet ONO / OPO v letech 1996 - 2004
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Příloha č. 3:

Počet trestních oznámení legalizace výnosů z trestné činnosti předaných
orgánům činným v trestním řízení (1996-2004), Finanční analytický útvar
Ministerstva financí ČR

Počet trestních oznámení v letech 1996 - 2004
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Příloha č. 4:

Počet dožádání FAÚ z a do zahraničí (1998-2004), Finanční analytický útvar
Ministerstva financí ČR

Počet dožádání odeslaných do zahraničí
v letech 1998 - 2004
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