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I. PŘEDMĚT, CÍL, POSTUP Л METODOLOGIE VÝZKUMU
Není sporu o tom, že ekonomická kriminalita představuje fenomén, jehož rozsali
a závažnost v naší společnosti v poslednich letech radikálně vzrostly. Srovnání se
zjištěným stavem této formy kriminality v roce 1989, případně před nim, neni
v podstatě možné vzhledem к následné zásadni změně ekonomických vztahů ve
společnosti. Nicméně zatímco od počátku devadesátých let pódii ekonomické
kriminality na počtu zjištěných trestných činů nepřesáhl až do roku 1994 5 %, činil v
roce 1997 již 7,5 % a v roce 2002 II %. Markantní jsou ovšem škody způsobené
odhalenou ekonomickou kriminalitou, které v absolutním vyjádření představují sumu
14 mld. Kč v r. 1995 a již 44 mld. Kč v r. 2001, což v tomto roce znamenalo téměř 80 %
/.celkové škody způsobené veškerou zjištěnou kriminalitou.1 Přitom lze důvodně
předpokládat, že nikoli nevýznamná část ekonomické kriminality je nadto skryta
v tzv „temných číslech", tj. kriminalitě latentní - neoznámené nebo nezjištěné.
Společenská nebezpečnost ekonomické kriminality je tedy evidentní. Nejde přitom
jen o výši způsobených škod, byť je ohromující. Jde také o to, že případy ekonomické
kriminality působí destruktivně na společenské vědomí, jak přímým poškozováním
občanů (např. jako vkladatelů u napadených finančních institucí, zaměstnanců tzv.
„vytunelovaných" podniků apod.), tak jejich obtížným odhalováním, dokazováním a
stíháním. Negativně může působit
i skutečnost, že mezi pachateli ekonomické
kriminality je zastoupen i nový typ pachatelů - kvalifikovaných odborníků, často
prvopachatelů, zaujímajících (a zneužívajících) odpovědná mista ve struktuře řízení
podniků a institucí. To může navozovat představu praktické nepostižitelnosti některých
těchto případů a pachatelů, což ve svém důsledku vede к oslabování důvěry v instituce a
garance demokratického právního státu.
Je paradoxem, ale pouze zdánlivým, že množství oběti ekonomické kriminality je
vyšší než množství oběti obecné kriminality. Obětmi ekonomické kriminality se totiž
nestávají jen přímé cíle kriminálních útoků, což jsou obvykle právnické osoby působící
v ekonomické sféře, případně stát, ale i občané, nejen jako vkladatelé či zaměstnanci
napadených subjektů, ale i např. jako zákazníci poškozeni cenovými manipulacemi,
nekvalitními výrobky či službami, jako obyvatelé lokality poškozené chováním firem
vůči životnímu prostředí', ale i jako občané stáni, na něž dopadají důsledky chybějících
prostředků ve státním rozpočtu následkem daňových úniků.2
Nové struktury ekonomických vztahů v ČR přinesly také nové formy trestné
činnosti v oblasti ekonomiky. Objevily se formy již sice známé ze společností s tržní
ekonomikou, ale v socialistické plánované a státem kontrolované ekonomice dříve
neexistující, ale také formy do určité míry specifické a charakteristické pro období
přechodu od plánované ekonomiky, postavené na státním vlastnictví, к ekonomice tržní,
postavené na vlastnictví soukromém. Všechny tylo rysy vývoje ekonomické kriminality
v ČR vice než opravňuji výzkumný zájem o tento fenomén.

1Pramen: Slatisiiky Policie ČR
Srov Economic Crime. Council of Europe. Strasbourg 1981. sir. 19
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