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Anotace 

V předloţené bakalářské práci je zpracována problematika padělání a pozměňování 

peněz. V první části je uvedena historie platebních prostředků a historie padělání. Dělení 

padělání a pozměňování peněz, spolupráce v boji proti penězokazectví. V další části je 

zpracováno trestní řízení, představeny trestné činy související s paděláním a popsány 

ochranné prvky českých bankovek. Závěrem je prezentován metodický postup policistů při 

výskytu podezřelých bankovek z padělání nebo pozměňování peněz. 

Klíčová slova: bankovka, padělek, padělání a pozměňování peněz, penězokazectví 

Summary 

In this bachelor work there is problem of the forgery and doctoring of money 

processed. The first part is about the history of medium of payments and the history of 

forgery, the sorting of the forgery and doctoring of money, cooperation in fight against 

money forging. Next part includes the criminal procedure, crime associated with forgery 

and the protective elements of the Czech banknotes. In conclusion the methodical process 

of policemen in occurrence of suspicious banknotes from forgery or doctoring of money is 

presented. 

Keywords: banknote, forgery, forgery and doctoring of money, money forging 
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1 ÚVOD 

Padělání a pozměňování peněz se od pradávna povaţovalo za těţký zločin, jedná se o 

jednu ze závaţných forem trestné činnosti na úseku hospodářské kriminality. Padělatel 

působí škodu nejen jednotlivci, ale i samotnému státu. V současné době se velmi často 

jedná o latentní a organizovanou trestnou činnost, v mnoha případech s mezinárodním 

prvkem, proto také bylo a je přísně trestáno. V minulosti byly za padělání peněz velmi 

drastické tresty, kdy se trestalo deportací, usekáváním rukou, hozením za ţiva do vařící 

vody nebo popravou. U nás se v této době trestalo padělatelství zabavením majetku, 

trestem ohněm, škrcením nebo smýkáním. I přes to byli, stále jsou, a nebojím se říci, 

nadále budou padělatelé unášeni vidinou svého zisku, kterého by mohli dosáhnout směnou 

bezcenného papíru, a proto nadále a neustále riskují a porušují zákon. Trendem současné 

doby je zvyšující se padělání peněz mezi mládeţí. Většina mladých lidí, mnohdy 

mladistvého věku mají snadný přístup k počítačové technice, vlastní multifunkční tiskárny, 

scannery a kopírovací stroje. Zprvu ze zvědavosti vytvoří kopii bankovky, pochlubí se 

svým kamarádům a pak společně vyrobí několik padělaných bankovek. Opět ze zvědavosti 

nebo pouhé legrace se pokusí tyto bankovky směnit například za krabičku cigaret a 

mnohdy se jim to povede. Bohuţel si nikdo z nich neuvědomuje, ţe tím porušuje zákon a 

hrozí jim příliš vysoké trestní sazby. Mnohdy si ani neuvědomují, ţe svým jednáním 

páchají trestnou činnost.  

Jen obtíţně si dovedeme představit svět bez existence peněz. Bezmála kaţdá země 

světa má svou vlastní měnu, kterou si střeţí zákonem. Trestní zákon České republiky na 

tuto problematiku pamatuje také. Chrání svoji měnu proti kaţdému jednání, které by ji 

mohlo poškodit, mohlo otřást důvěrou v její pevnost a stálost a poškodit tak hospodářský 

vývoj celé společnosti. Dle tohoto zákona je poskytována stejná právní ochrana nejen 

tuzemským penězům, ale také penězům cizozemským, tzn. penězům, které jsou zákonnými 

platidly a jsou dosud v oběhu v cizí zemi. V České republice jsou to především peníze 

měny EUR, USD, GBP. 

Současný mezinárodní politický vývoj otevřel hranice mezi státy, především pak na 

základě Schengenské dohody, kdy mohou osoby překračovat hranice smluvních států na 

kterémkoliv místě, aniţ by musely projít hraniční kontrolou. Česká republika do tohoto 

prostoru vstoupila v roce 2007. Vznikl zde velký prostor pro organizované skupiny 
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zabývající se právě paděláním a pozměňováním peněz. Česká republika se tak stává nejen 

cílovou zemí distribuce padělků dovezených z jiných zemí, ale také tranzitní zemí při 

převozu padělků zejména měny EUR do dalších zemí Evropy.  

Vzhledem k tomu, ţe téma padělání a pozměňování peněz je velmi obsáhlé, ve své 

práci jsem se zaměřil pouze na peníze české měny. Stejný obsah práce bych mohl věnovat 

na téma měny EUR a také americkému dolaru. 

Ve své dlouholeté pracovní činnosti se jiţ dvanáctým rokem zabývám odhalováním a 

objasňováním trestné činnosti proti penězokazectví, a to na úrovni útvaru 

s celorepublikovou působností – Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu sluţby 

kriminální policie a vyšetřování. Za tu dobu se tento obor, jakoţto i numismatika stali 

nejen mým „zdrojem obţivy“, ale také velkým koníčkem. Ve své bakalářské práci jsem 

vyuţil svých znalostí, a to jak čtením odborné literatury, tak ze seminářů a školení, kterých 

jsem za tuto dobu absolvoval nespočet. 

Cílem mé bakalářské práce je seznámení s problematikou padělání a pozměňování 

peněz, představení ochranných prvků českých bankovek a vytvoření metodického postupu 

policistů při výskytu podezřelých peněz z padělání. 
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2 HISTORIE PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Vývoj peněz je spojen s nejstaršími písemnými záznamy o činnosti lidí. Se vznikem 

lidské civilizace se objevila potřeba směny různého zboţí a sluţeb. Setkáváme se s tzv. 

barterovým obchodem, který je typický právě tam, kde neexistuje peněţní systém. Barter 

představuje druh obchodu, při němţ se určité zboţí nebo sluţby vyměňují za určité 

mnoţství jiného zboţí nebo sluţeb. Jedná se o velmi problematický obchod, vzhledem 

k tomu, ţe pokud někdo chtěl získat nějaké zboţí či sluţbu, nejdříve musel sehnat někoho, 

kdo sluţbu nebo zboţí nabízí a zároveň je ochoten akceptovat nabízenou protihodnotu. To 

se nemuselo vţdy podařit. Právě tento obchod vedl ke vzniku peněz jako prostředku 

směny. 

Jako peníze se nejdříve pouţívaly věci, které v dané společnosti byly vysoko ceněné, 

nebyl tedy problém je směnit za jakékoli zboţí nebo sluţby. Velký význam zde nejčastěji 

sehrál dobytek, sůl, koţešiny, mušle nebo plátno. Zde se i předpokládá, ţe slovo platit 

vzniklo právě od slova plátno. S vývojem společnosti významnou roli jako prostředek 

směny získaly kovy, zejména zlato a stříbro. Předností pouţívání kovů jako prostředku 

směny byla jejich trvanlivost, tvárnost a dělitelnost. Peníze v podobě drahých kovů 

vznikaly někdy v sedmém století před naším letopočtem. V počátcích se jednalo o nepříliš 

přesně odváţené kousky zlata nebo stříbra. Nejstarší známé pouţití váţeného stříbra jako 

platidla pochází z Mezopotámie z oblasti dnešního Iráku. Od váţeného stříbra byl jiţ krok 

k vyhotovení mincí. [3] 

2.1 Mince 

Za první mince bývají povaţovány lýdské mince z elektra (přírodní směs zlata a 

stříbra), které byly raţeny v 7. století př. n. l. v Malé Asii. Název mince byl Startér. 

Vládci a později vlády stanovili podmínky raţby mincí, obsah drahého kovu, podobu 

a podmínky oběhu. Vyvinul se mincovní regál, tzn. právo na minci, kdy nikdo jiný 

v daném území nesměl bez zvláštního písemného souhlasu razit mince. Své právo na 

vydávání mincí se přísně střeţilo a za padělání vládních mincí byly velmi přísné tresty. 

Počátek mincovnictví se na našem území připisuje Keltům. Ti v 1. století n. l. razili 

mince ve středních Čechách a hlavně pak na území Bratislavy. První české peníze byly 
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stříbrné denáry z 10. století a z kvalitního stříbra je razili Přemyslovci. Později se objevily 

groše a florény (dukáty), poté tolary. Dle tohoto rozeznáváme tři základní měnová období: 

denárové, grošové a tolarové, které skončilo aţ roku 1892 zavedením korunové měny. [3] 

Mince mají rovněţ prvky technické ochrany, jejich počet je s ohledem na tradiční 

technologii uţší a ustálenější. Z hlediska zkoumání pravosti se omezujeme na barvu 

materiálu, hmotnost, průměr, výšku a úpravu hrany. Barva je dána materiálem, který se 

k raţbě pouţije. Pouţívá se barevných kovů a jejich slitin (nikl, měď, hliník, zinek). 

Důleţitým znakem materiálu je tón, který mince vydává při úderu na skleněnou nebo 

kovovou desku. Tlakem několika desítek tun při raţbě se materiál mince podstatně zhutní a 

vzniká tak zvonivý zvuk mince. Padělky raţené z jiných materiálů mají pak zvuk odlišný a 

zcela jiný zvuk mají padělky litých mincí. 

2.2 Papírové peníze 

S papírovými penězi se setkáváme prvně v Číně kolem roku 650 n. l., ale za 

všeobecnou měnu jsou zde uznány aţ od 10. století. Do té doby zde jako platidlo byly 

pouţívány těţké kovové mince. Pouţívání těchto mincí bylo obtíţné, lidé se je proto 

uschovávali u obchodníků, kteří jim vydávali ručně psané potvrzení, ţe jsou peníze u nich 

uloţeny. Tyto stvrzenky byly pak pouţívány k samotnému obchodu. V 11. století tento 

systém převzal i stát a začal vydávat obdobné stvrzenky v pevně stanovených hodnotách. 

V Evropě se papírové peníze prvně objevily v Benátkách roku 1171. 

Na území dnešní České republiky byly papírové peníze v tehdejším Rakousko – 

Uhersku zavedeny dekretem císařovny Marie Terezie v roce 1762, vydáváním papírových 

zlatek konvenční měny zvaných „bankocedule“ byla zmocněna Vídeňská městská banka. 

[3] 

2.2.1 Státovky 

Státovky mají starší původ neţ bankovky. Byly a někde ještě jsou doménou 

ministerstev financí. Nominální hodnota do oběhu vydaných státovek se stává příjmem 

státního rozpočtu, z něhoţ jsou hrazeny náklady na jejich tisk. Představují dluh státu vůči 

obyvatelstvu. Platnost našich posledních papírových státovek byla ukončena v roce 1972, 
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státovkou reţim, který zahrnoval i mince, skončil v roce 1990. Jako zdroj příjmů státního 

rozpočtu byl však nevýznamný, jednalo se o 2 – 3% celkového hotovostního oběhu. 

Z dochovaných nálezů jsou známy císařské státovky z doby dynastie Mingů, ve 

shodném časovém souběhu u nás s vládou Lucemburků. Jednalo se o státovky v provedení 

nezvyklé velikosti 215 x 335 mm. Název pak byl jeden kuan, coţ bylo deset šňůr, rovnající 

se stovce měděných kešů. Jiţ zde byla vytištěna pohrůţka trestu smrti pro padělatele a 

příslib udavači. [1] 

2.2.2 Bankovky 

V novověku uţ bankovky nesměl na svůj vrub vydávat kdokoli, ale jen zákonem 

zmocněný peněţní ústav, který se stal bankou emisní, nazývanou také bankou cedulovou. 

Zákon stanovil, za jakých podmínek můţe vykonávat své funkce a jak nebo čím musí být 

podloţena hodnota emitovaných peněz. Hlavním úkolem cedulové banky je zabezpečovat 

stabilitu měny. 

Pro běţného účastníka peněţního oběhu je tedy rozdíl nepodstatný. Jedná se o rozdíl 

majetkově právní. Z tohoto je tedy zřejmé, ţe státovky vydává stát, oproti tomu bankovky 

emisní banka. [1] 

2.3 Historie padělání 

Od doby, kdy existují peníze, se setkáváme s jejich paděláním. Ve všech státech se 

padělání peněz povaţovalo za těţký zločin. V minulosti se padělání peněz trestalo 

deportací, usekáváním rukou, hozením za ţiva do vařící vody nebo popravou. U nás se 

padělatelství trestalo zabavováním majetku, trestem ohněm, škrcením nebo smýkáním. 

V Dráţďanech se například vypichovaly oči, nebo se useknutá ruka padělatele připevnila 

na mincovnu. 

Padělatel vyhotovením svého padělku podvedl nejen běţného občana, ale hlavně 

napadl měnový regál, výhradní právo vydávat bankovky a mince, zákonem svěřené emisní 

bance. Společenská nebezpečnost je zde vysoká a tomu odpovídají i trestní sazby. 

Jedním z historicky nejznámějších padělatelů naší historie je Václav Hanka. 

Pracovník Národního muzea, kterého však nevedla touha po penězích, ale snaha o 
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povznesení národní hrdosti, kdyţ se spolu se dvěma rukopisy (Královédvorským a 

Zelenohorským) pokusil vyrobit padělky mincí, které měly platit na Velké Moravě. 

Dalším známým padělatelem naší historie je dosud ţijící jednadevadesátiletý Adolf 

Burger, který padělal více neţ sto milionů liber v rámci nacistické operace „Bernhard“ 

v koncentračním táboře Sachsenhausen. Adolf Burger byl k padělání nacisty donucen a 

jeho profese tiskaře mu tím zachránila ţivot, jako ţid byl nacisty zajat a v koncentračním 

táboře zařazen mezi skupinu vězňů, kteří pro nacisty utajeně vyráběli padělané peníze (viz 

obrázek 1). [4] 

 

Obrázek 1 – Padělaná librová bankovka z dílny Adolfa Burgera 
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3 PADĚLÁNÍ A POZMĚŇOVÁNÍ PENĚZ 

Padělání měny (neboli penězokazectví) celkově přináší značné škody a potíţe 

celému národnímu hospodářství. Velké mnoţství padělaných peněz v oběhu můţe narušit 

důvěru v měnu a zeslabit tak její stabilitu. Padělky narušují plynulý peněţní oběh. Nutí 

předkládané peníze zkoumat, zda se jedná o pravé peníze, coţ zpomaluje hotovostní 

operace. Kaţdý stát má zájem o ochranu vlastní měny před paděláním. V České republice 

nastal zvrat v padělání a pozměňování peněz po roce 1989, kdy se situace výrazně změnila. 

V roce 1993 bylo zadrţeno více neţ 30.000 ks padělků bankovek a mincí naší i cizí měny. 

O pět let později v roce 1998 to bylo jiţ přes 86.000 ks padělků. [5] 

3.1 Dělení penězokazectví 

3.1.1 Padělání 

Padělání je zhotovení takového úplného platidla, které je od základu zhotoveno 

neoprávněnou osobou a je detailní kopií zákonného platidla. 

3.1.2 Pozměňování 

Pozměňování je změna nominální hodnoty pravé bankovky niţší hodnoty na vyšší 

hodnotu, hovoříme zde výhradně o pravých bankovkách. Nejčastěji se pozměňuje grafická 

úprava označení nominální hodnoty u měny USD, např. 1 USD (viz obrázek 2) na 10 USD 

(viz obrázek 3). Zde na bankovce nominální hodnoty 1 USD je správný portrét prezidenta 

George Washingtona, na pozměněné bankovce jiţ na nominál 10 USD je stejný portrét 

prezidenta, přestoţe na bankovce této hodnoty, má být portrét prezidenta Alexandera 

Hamiltona. 

 

Obrázek 2 – Pravá bankovka 1 USD 



Roman Vik: Padělání a pozměňování peněz 

2009 8 

 

Obrázek 3 – Pozměněná bankovka na 10 USD 

3.1.3 Změna platnosti 

Změna platnosti spočívá v grafické úpravě jiţ neplatného pravého platidla, které je 

následně moţno zaměnit s platidlem pravým a platným. Například odstraněním kolku. 

3.1.4 Změna měny 

Změna měny je změna platné bankovky jiného státu a jiné měny menší nominální 

hodnoty na bankovku měny jiného státu větší nominální hodnoty. Často se pouţívají 

bankovky států, jejich měny nejsou volně směnitelné (viz obrázek 4). 

 

Obrázek 4 - Změněná bankovka měny Polska 

3.1.5 Složení z pravých bankovek 

Sloţení z pravých bankovek, tzv. „Shapirův řez“, který spočívá v horizontálním nebo 

vertikálním rozřezání několika pravých bankovek a následném sloţení tak, ţe kaţdé 

bankovce chybí nepatrná část. Sloţením takto ořezaných bankovek vznikne jedna 

bankovka navíc, a to podle toho, kolik se bankovek pouţije. Typické pro takto pozměněné 

bankovky je to, ţe jsou uţší nebo kratší neţ pravé bankovky. Jejich tiskový obrazec je 

vzhledem ke způsobu úprav deformovaný. Nejedná se o příliš frekventovaný způsob 

úpravy platidel. 
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3.1.6 Zlehčování mincí 

Dnešní trestní zákon tuto formu jiţ prakticky nezná, jednalo se o dřívější trestnou 

činnost jako odbrušování, odstřihnutí části mince ze zlata či drahého kovu. 

3.2 Spolupráce v boji proti penězokazectví 

Padělání a pozměňování peněz patří mezi závaţné formy hospodářské trestné 

činnosti. Ve většině případů se jedná o latentní, organizovanou trestnou činnost mnohdy 

s mezinárodním prvkem. Z tohoto důvodu v boji proti této trestné činnosti je důleţitá 

spolupráce nejen všech orgánů Policie České republiky, ale i spolupráce s Českou národní 

bankou. 

3.2.1 Policie České republiky 

Vyšetřování trestné činnosti související s paděláním a pozměňováním peněz na 

území České republiky přísluší Národní centrále proti penězokazectví, Útvaru pro 

odhalování organizovaného zločinu sluţby kriminální policie a vyšetřování Praha a jeho 

expoziturám, které jsou zřízeny v kaţdém kraji. Na kaţdém krajském ředitelství policie, 

jakoţto na kaţdém bývalém okrese jsou rovněţ kriminalisté, kteří jsou zařazeni na této 

problematice. Navzájem pak spolu úzce spolupracují od „okresní“ úrovně, aţ po 

republikovou součást Policie České republiky. Neopomenutelná je i spolupráce s policií 

v rámci Evropské unie cestou českého EUROPOLU. 

3.2.2 Česká národní banka 

Česká národní banka a její postavení upravuje zákon České národní rady č. 6/1993 

Sb., o České národní bance. Hlavním cílem ČNB je zabezpečovat stabilitu české měny. Má 

výhradní právo vydávat bankovky. Česká národní banka také shromaţďuje všechny 

padělané a pozměněné peníze zadrţené na území České republiky. Zadrţené padělky 

bankovek se však neničí, ale archivují a kaţdý padělek musí nejprve projít rukama 

pracovníků odboru ochrany platidel Zkušebny platidel. Ke kaţdému padělku se pak vydá 

odborné vyjádření, kde je uvedeno o jaký typ padělku se jedná, způsob jeho vyhotovení, 

pouţitý materiál, způsob napodobení ochranných prvků, stupeň nebezpečnosti. Toto 

odborné vyjádření zasílá Česká národní banka policii a je nutnou součástí kaţdého 

vyšetřovacího spisu. 



Roman Vik: Padělání a pozměňování peněz 

2009 10 

Česká národní banka rozlišuje pět stupňů nebezpečnosti padělků, pro zajímavost lze 

uvést, ţe jiţ za Rakouska – Uherska byl tehdejší národní bankou zaveden systém řazení 

padělků do typů a uvádění stupně nebezpečnosti. Tento systém převzala a pouţívá Česká 

národní banka dodnes. 

Stupně nebezpečnosti padělků dle ČNB: 

1. velmi nebezpečný – velmi obtíţně rozeznatelný padělek od pravé bankovky, jsou pouţity 

stejné tiskové techniky, ochranné prvky jsou napodobeny, padělatelem je převáţně 

odborník, 

2. nebezpečný – identifikovatelný padělek za pomocí různé techniky, jsou pouţity jiné 

tiskové techniky, ochranné prvky jsou napodobeny částečně, velmi dobrý je však barevné 

provedení bankovky, 

3. zdařilý – lepší barevné provedení, opatřen vodotiskem, jiné tiskové techniky, ochranné 

prvky částečně napodobeny nebo chybí, 

4. méně zdařilý – převáţně vyhotoven na kopírovacích strojích, tiskové techniky i 

ochranné prvky jsou napodobeny velice nedokonale, 

5. neumělý – kreslený, černobílý, nebo dokonce vybarvený pastelkami [2] 

Dle České národní banky předkládám počty zadrţených padělaných bankovek (viz 

tabulka 1, tabulka 2 a tabulka 3). [6] 

Tabulka 1 - Zadržené padělané bankovky v roce 2008 

Měna Počet kusů 

CZK 2.813  

EUR 1.028 

USD 244 

Ostatní 154 
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Tabulka 2 - Zadržené padělané bankovky v roce 2008 dle stupňů nebezpečnosti 

Stupeň nebezpečnosti CZK EUR USD 

1 - velmi nebezpečný 0 0 18 

2 - nebezpečný 23 78 16 

3 - zdařilý 152 869 182 

4 - méně zdařilý 2.335 76 27 

5 - neumělý 303 5 1 

Tabulka 3 - Zadržené padělané bankovky CZK v roce 2008 dle nominální hodnoty 

Nominální hodnota Počet kusů 

20 0 

50 37 

100 300 

200 415 

500 869 

1.000 957 

2.000 134 

5.000 101 
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4 TRESTNÍ ŘÍZENÍ 

V rámci Policie České republiky je postup orgánů činných v trestním řízení v oblasti 

padělaných platebních prostředků upraven zejména zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním (trestní řád). Závazným pokynem vycházejícím z trestního řádu je Závazný 

pokyn policejního prezidenta č. 130/2007, kterým se upravuje postup Policie ČR při plnění 

úkolů v trestním řízení. 

4.1 Ochrana měny v České republice - právní 

Kaţdý stát si chrání vlastní měnu před paděláním. Nejinak je tomu i v České 

republice. Po vzniku Československé republiky v roce 1918, vstoupil v platnost zákon č. 

269/1919 Sb., o padělání peněz a cenných papírů, který zároveň zrušil ustanovení 

rakouského trestního zákona. Tato právní úprava byla v platnosti aţ do roku 1950, kdy byl 

schválen trestní zákon č. 86/1950 Sb. 

Současná právní úprava je obsaţena v trestním zákoně č. 140/1961 Sb. Trestné činy 

proti měně jsou zakotveny v hlavě druhé, která postihuje hospodářské trestné činy. Ve 

třetím oddílu hlavy druhé jsou zařazeny trestné činy proti měně. Jednotlivá úprava 

trestných činů proti měně je obsaţena v § 140 aţ § 144 trestního zákona. [7] 

Česká republika je však na základě podpisu Mezinárodní úmluvy o potírání 

penězokazectví zavázána poskytovat právní ochranu i cizozemským penězům. Tato 

úmluva o potírání penězokazectví byla uzavřena v roce 1929 v Ţenevě, Československou 

republikou byla ratifikována v roce 1931 a vydaná ve Sbírce zákonů č. 15/1932. Tato 

úmluva je plně platná i pro současnou Českou republiku. 

4.2 Ochrana měny v České republice - technická 

Technickou ochranou měny rozumíme pouţívání ochranných prvků. Při výrobě 

bankovek se pouţívá řada speciálních technologií, při nichţ vznikají i speciální ochranné 

prvky, část z nich je z pochopitelných důvodů utajena. Existuje však celá řada ochranných 

prvků, které jsou všeobecně známy. Stejně jako bankovky mají i mince svoji technickou 

ochranu, jen v menším měřítku. 
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4.3 Trestné činy proti měně a související trestné činy 

§ 140 – Padělání a pozměňování peněz 

Dle ustanovení § 140 tr. zákona lze povaţovat skutkovou podstatu tohoto trestného 

činu za nejnebezpečnější. Trestným je v tomto případě jednání pachatele, který sobě nebo 

jinému opatří padělané nebo pozměněné peníze, rovněţ tak pokud takové peníze 

přechovává a v úmyslu udat je jako pravé nebo platné takové peníze udá do oběhu. 

Padělanými nebo pozměněnými penězi jsou zde české i cizozemské peníze, které byly 

padělány. Opatřením je zde jakýkoliv způsob nabytí padělaných nebo pozměněných peněz, 

ať je to jiţ zakoupením, výměnou za jinou věc, darem, krádeţí či jiným způsobem. Mezi 

přitěţující okolnosti tohoto trestného činu patří spáchání trestného činu jako člen 

organizované skupiny nebo ve značném rozsahu. Organizovanou skupinou se rozumí 

sdruţení nejméně tří osob, kde je zřejmá dělba úkolů mezi jednotlivými členy a jejich 

činnost se vyznačuje plánovitostí a koordinovaností. Skupina nemusí mít trvalý charakter, 

lze takto spáchat i jednorázový trestný čin, dále nemusí být vysloveně přijetí za člena 

skupiny. Značný rozsah je srovnatelný se značnou škodou, která představuje částku 

nejméně 500.000 CZK, v takovém případě hrozí pachateli odnětí svobody v rozmezí deseti 

aţ patnácti let. Musí se zde projevit objektivní i subjektivní stránka trestného činu a ve 

všech formách se zde vyţaduje úmyslné zavinění. 

§ 141 - Udávání padělaných a pozměněných peněz 

Skutková podstata tohoto trestného činu je odlišná od výše uvedeného trestného činu 

tím, ţe osobě, která padělané nebo pozměněné peníze udá jako pravé, bylo před tím 

placeno jako pravými penězi. Pokud by tyto padělky nebo pozměněné peníze osoba získala 

jiným způsobem, například nálezem, darováním, nákupem nebyla by splněna tato 

podmínka a osoba je pak trestná podle přísnějšího trestného činu dle § 140 tr. zákona. 

§ 142 - Výroba a držení padělatelského náčiní 

Trestný je v tomto případě pachatel, který vyrobí, sobě nebo někomu jinému opatří 

anebo přechovává nástroj nebo jiný předmět určený k padělání a pozměňování peněz. 

Jedná se o zvláštní formu přípravy trestného činu, která je samostatně postiţitelná. 

Nástrojem je zde jakýkoli nástroj nebo jiný předmět, který je technicky způsobilý 

k padělání a pozměňování peněz, např. tiskařský lis, raznice k raţení mincí, forma 
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k odlévání mincí. Mezi přitěţující okolnosti zde patří spáchání tohoto trestného činu při 

výkonu svého povolání, kdy zde rozlišujeme povolání od zaměstnání. Povolání v sobě 

zahrnuje kvalifikační poţadavky související se znalostí techniky výroby speciálního 

reprodukčního náčiní nebo povolání umoţňující si takové náčiní opatřit, přechovávat jej a 

pachatel toto své povolání vyuţil pro spáchání trestného činu. 

§ 143 - Společné ustanovení 

V ustanovení tohoto trestného činu je vyjádřen závazek poskytovat právní ochranu 

téţ jiným penězům neţ tuzemským, tuzemským a cizozemským bezhotovostním platebním 

prostředkům, dále pak i tuzemským a cizozemským cenným papírům. Jedná se zde tedy o 

příkazy k úhradě, příkazy k inkasu, šeky, směnky, bankovní platební karty, podílové listy 

nebo dluhopisy. 

§ 144 - Ohrožování oběhu tuzemských peněz 

Ustanovení tohoto trestného činu poskytuje ochranu peněz, z pohledu moţného 

narušení oběhu peněz je třeba věnovat pozornost podílu zadrţených padělaných a 

pozměněných peněz z oběhu na celkovém mnoţství. Ze statistického hlediska lze však 

konstatovat, ţe nehrozí peněţnímu oběhu ţádné zvláštní nebezpečí. Pokud jde o náhraţky 

tuzemských peněz, je toto ustanovení trestního zákona spíše z historického důvodu. 

Vyhláška České národní banky č. 37/1994 Sb. stanovuje podmínky o odmítání tuzemských 

peněz, shromaţďování drobných tuzemských peněz bez hospodářské potřeby a 

poškozování tuzemských peněz. 

§ 167 – Nepřekažení trestného činu 

Na trestný čin padělání a pozměňování peněz se vztahuje ustanovení tohoto 

paragrafu, který v sobě obsahuje povinnost překazit přípravu nebo páchání takto 

kvalifikované trestné činnosti. 

§ 168 – Neoznámení trestného činu 

Na trestný čin padělání a pozměňování peněz se vztahuje také ustanovení § 168 tr. 

zákona, ve kterém je oznamovací povinnost. Oznámit tuto skutečnost musí kaţdý, kdo se 

hodnověrným způsobem doví, ţe jiný spáchal uvedený trestný čin a to bez rozdílu, zda zná 

osobu pachatele, nebo osobu pachatele nezná. Oznamovací povinnost je směrem 

k orgánům činným v trestním řízení. [7] 



Roman Vik: Padělání a pozměňování peněz 

2009 15 

5 OCHRANNÉ PRVKY BANKOVEK 

Centrální banky začaly hledat prostředky, jak ochránit svou produkci před padělateli, 

kteří v dnešní době mají k dispozici moderní reprodukční techniky. Barevná analogová i 

digitální kopírovací zařízení, inkoustové i laserové tiskárny, to vše představuje hrozbu 

výroby kvalitních padělků bankovek. Ochranné prvky se začaly dělit do tří skupin – pro 

veřejnost, pro odbornou veřejnost a pro specializovaná zařízení. Největší pozornost bank, 

tiskáren a vývojových firem se soustředí právě na ochranné prvky pro veřejnost. K těmto 

prvkům patří všechny ochranné prvky, které se dají kontrolovat lidskými smysly, zejména 

pak zrakem a hmatem. Ochranné prvky pro odbornou veřejnost jsou takové, které se dají 

kontrolovat běţně dostupnými pomůckami, jako jsou lupy, ultrafialové lampy, detekční 

prvky pracující na principu chemických reakcí materiálu pouţitého při výrobě bankovek. 

Do třetí skupiny patří ochranné prvky, které jsou identifikovatelné mimo oblast vnímání 

lidských smyslů, patří sem např. fosforescence, fluorescence barev v neviditelných 

oblastech světelného spektra, magnetismus. 

Hlavním smyslem ochrany bankovek je, aby padělky byli schopni rozpoznat 

především ti, kteří je denně pouţívají při placení. 

5.1 Ceninový papír 

Ceninový papír je nejhmotnější část bankovky, nejedná se však o obyčejný papír, ale 

o speciální papír vybaven určitými specifickými vlastnostmi. Pod pojmem ceninový papír 

rozumíme i bankovkový papír. Vyrábí se pod přísnou ochranou, musí být neustále 

odpočítáván. Jsou na něj kladeny náročnější poţadavky, neţ by plnil běţný papír. Musí mít 

větší pevnost a pruţnost, odolnost vůči přehýbání, musí snést několik tisíc ohybů, vydrţet 

vysoký tlak tiskových válců a mít nízkou opacitu (průsvitnost), aby se potisky líce a rubu 

navzájem nerušily. Výroba bankovkového papíru je povaţována za přísně důvěrnou. 

Význačnou vlastností papíru je omak. Tato vlastnost papíru je první informací, kterou 

získáme při uchopení bankovky. Rozdílný omak papíru bankovky v mnoha případech 

vzbudí první podezření, a to mnohdy i při rychlém počítání. 

K výrobě bankovkového papíru se uţívá směsi bavlny a lnu nebo pouze čisté bavlny. 

V této podobě je to nenahraditelný materiál, který se v tomto sloţení pouţívá do dnešní 
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doby, i kdyţ v některých zemích se přechází na plasty, jedná se několik málo zemí. 

Nejdéle se plasty pouţívají v Austrálii. Do papíru se před samotným tiskem musí umístit 

ochranné prvky, jako je vodoznak, nebo bezpečnostní vlákno. [1] 

5.2 Vodoznak 

Jedná se o nejdéle uţívaný ochranný prvek. Někdy se také nazývá vodotisk, ale 

s tiskem nemá nic společného. Vzniká v mokré fázi výroby, kdy tekoucí masa papírní 

hmoty dospěla do fáze zplstění. Tedy v okamţiku, kdy většina vody odtekla síty. Zplstěná 

vlákna jsou přitlačena válcem, tzv. egutérem. Ten nese plastický obrazec budoucího 

vodoznaku. Budou-li některá místa egutéru vystupovat, papírní hmotu zmáčknou a v těchto 

slabších místech bude papír více prosvítat a v pozdějším průhledu bude světlejší. Jsou-li 

některá místa naopak prohloubena, uloţí se v těchto místech papírní hmoty víc a výsledek 

bude tmavší.  

Druhy vodoznaků lze popsat jako: 

 negativní – kreslící místa jsou světlejší neţ okolní papír, 

 pozitivní – kreslící místa jsou tmavší, 

 stupňovitý – mezi světlými a tmavými místy jsou plynulé přechody. 

Vodoznaky je moţné rozlišovat i podle způsobu jejich umístění, kdy rozeznáváme 

ornamentální vodoznaky, procházející celou plochou bankovek, bez vztahu k tištěným 

obrazcům. Těmito vodoznaky byly vybaveny všechny československé bankovky od roku 

1953 aţ do zavedení dnešních bankovek České republiky. Ty jiţ pouţívají figurální 

(portrétní) vodoznaky, které jsou lokalizovány do určitého místa (viz obrázek 5). 

 
Obrázek 5 - Vodoznak 
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Vodoznak je zřetelně viditelný, jestliţe se na bankovku podíváme proti světlu. Je 

pouţit tzv. lokální stupňovitý (tj. kombinace pozitivního - tmavého a negativního - 

světlého s různými stupni odstínů mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí) vodoznak umístěný 

ve střední části širokého nepotištěného okraje a tvoří ho vţdy portrét osobnosti vyobrazené 

na bankovce. Při pohledu z lícní strany je stranově obrácený oproti portrétu vytištěnému. 

Vedle něj negativní hodnotové číslo 1000 s lipovým listem. 

Způsoby padělání vycházejí z moţnosti a dovednosti padělatele. Nejjednodušší 

padělky vodoznak prostě nemají, v průhledu proti světlu chybí zcela. Padělky vyšších 

stupňů mají vodoznak napodoben kresbou bílou pastelkou, razítkem s bílou barvou. [1] 

5.3 Ochranná vlákna 

Byla uţívána jiţ v minulém století, jsou obvykle výrazně barevná. Dříve byly 

pouţívány přírodní vlákna jako zvířecí chlupy, bavlna nebo hedvábí. Byla sypána do 

mokré papíroviny chaoticky. Dnešní ochranná vlákna mají mnohé navíc, jsou to umělá 

vlákna, syntetická (barevná a fluorescenční), kovová a magnetická. Část jich můţe být 

v normálním světle neviditelná a rozsvítí se v pásmu UV záření (viz obrázek 6). U 

současných bankovek jsou rozptýlena po celé ploše bankovky a jsou umístěny ve hmotě 

papíroviny. Jedinou spolehlivou metodou na detekci vlákna je jeho preparace z papíroviny. 

Vlákna bývají cca 5 – 10 mm dlouhá a nebývají rovná. Nejlépe zřetelná jsou na bílých 

okrajích bankovky (viz obrázek 7). 

 

Obrázek 6 - Fluorescenční ochranná vlákna v UV záření 
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Obrázek 7 – Barevná ochranná vlákna 

Nejčastějším způsobem padělání ochranných vláken je jejich přímá kopie dle pouţité 

bankovky. Více bankovek pak vykazuje shodné rozmístění a tvar ochranných vláken. Dále 

jsou vlákna nakreslena fluorescenčními popisovači nebo tuţkami. [1] 

5.4 Ochranný okénkový proužek 

Spolu s vodoznakem jsou nejvíce nápadnou ochrannou papíru. Poprvé byly pouţity 

na librách Bank of England po druhé světové válce. Při výrobě papíru byl do papírní masy 

vpraven kovový prouţek, patrný po vysušení jen v průhledu. Postupně byl kov nahrazen 

umělou hmotou, prouţek byl opatřen mikrotexty. Nejdále v účinnosti dospěl ochranný 

okénkový prouţek, kterým jsou vybaveny i všechny české bankovky. Je vytvořen tak, aby 

na lícní stranu vystoupily v pravidelném odstupu lesklé části eloxovaného prouţku 

s mikrotextem, části zůstávají zanořeny. Prouţek prochází celou kratší stranou bankovky. 

Jeho padělání není jednoduché, nejčastěji se jedná o nalepení ústřiţku staniolu na místa, 

kde u originální bankovky vystupuje lesklá část prouţku na povrch. U našich bankovek je 

na tomto prouţku čitelný negativní mikrotext s logem ČNB a označením nominální 

hodnoty bankovky. Při pohledu na bankovku je vidět pouze vystupující část prouţku na 

lícní straně, při pohledu proti světlu je prouţek vidět z obou stran jako souvislá tmavá linka 

s prosvítajícím mikrotextem. Vystupující části mění svoji kovově lesklou barvu v závislosti 

na úhlu dopadu světla z hnědofialové na zelenou.  Okénkový efekt je zaloţen na překrytí 

prouţku pásky papírové hmoty – v průsvitu viditelný pravidelný praţcový (stromečkový) 

obrazec (viz obrázek 8). 
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Obrázek 8 – Ochranný okénkový proužek 

Padělané bankovky mívají ochranné prouţky napodobeny různými způsoby, tiskem 

dle předlohy bez další úpravy, dokreslením stříbrnou barvou nebo lakem na nehty, 

nalepením prouţků staniolu, protaţením nastřiţené fólie prořízlými otvory, vlepením 

pravého vypreparovaného ochranného prouţku z bankovky niţší hodnoty, např. z 20 CZK 

nebo 50 CZK na padělek bankovky vyšší hodnoty. [1] 

5.5 Soutisková značka 

Soutisková průhledová značka je ochranný tiskový prvek vyplývající z technologie 

plošného tisku. Vzniká tak, ţe určitý grafický prvek je rozdělen na dvě části a kaţdá část je 

na jedné ze stran bankovky. Při tisku jsou obě strany tištěny v přesném soutisku současně. 

Při pohledu proti světelnému zdroji se obě části grafického prvku doplní, sečtou a vytvoří 

určitý obrazec. U současných českých bankovek tvoří soutiskovou značku kruh s písmeny 

„ČR“ (viz obrázek 9). 

 

Obrázek 9 – Soutisková značka 

U padělaných bankovek, kde je tištěna kaţdá strana zvlášť, dochází k posunu 

jednotlivých částí soutiskové značky, která se většinou nedoplní (nesečte) a příslušný 

grafický symbol se tak nevytvoří. [1] 

5.6 Skrytý obrazec 

Viditelný je tehdy, kdyţ bankovku sklopíme ve výši očí do vodorovné polohy proti 

zdroji světla. Z tohoto důvodu se mu někdy říká sklopný efekt. Tvoří jej vţdy číslo 
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označující nominální hodnotu bankovky. Z delší strany bankovky je obrazec pozitivní, tzn. 

tmavý, z kratší strany negativní, tj. světlý. Je umístěn vţdy na lícních stranách bankovek 

v ornamentech na rameni portrétu, popř. nad ním (viz obrázek 10). [1] 

 
Obrázek 10 – Skrytý obrazec 

5.7 Opticky proměnlivá barva - OVI 

Tento ochranný prvek je zaloţen na optickém efektu. Segment vytištěný speciální 

tiskovou barvou mění své zbarvení v závislosti na tom, v jakém úhlu se bankovka sklopí 

proti dopadajícímu světlu. Barva, kterou vidíme při běţném čelním pohledu na bankovku, 

se při sklopení bankovky proti světlu změní na barvu zcela jinou, např. zlatá na zelenou. 

Tato speciální tisková barva OVI je finančně velmi nákladná, proto bývá pouţita jen na 

malých útvarech. Pro padělatele je prakticky nedostupná a tak tento ochranný prvek 

ignorují. U českých bankovek byla nejdříve pouţita u nominálních hodnot 2.000 CZK a 

5.000 CZK. U bankovky nominální hodnoty 1.000 CZK aţ u vzoru 1996 (viz obrázek 11). 

Padělané bankovky postrádají barevnou proměnlivost, většinou bývá pouze jeden odstín 

barvy. [1] 

 
Obrázek 11 – Opticky proměnlivá barva 

5.8 Iridiscentní pruh 

Ochranný iridiscentní (duhově proměnlivý) pruh o šířce cca 20 mm je umístěn na 

lícní straně blíţe pravému okraji bankovky. Při běţném pohledu na bankovku se jeví jako 
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průhledný, slabě okrově zbarvený pruh. Při sklopení bankovky proti světlu získává slabý 

zlatý a fialový nádech s kovovým odleskem. Na iridiscentním pruhu mohou být negativně 

(tj. jako světlá) vyznačena čísla označující nominální hodnotu bankovky. Při sklopení 

bankovky se tato čísla jeví proti lesklému pruhu jako tmavá (viz obrázek 12). [1] 

 
Obrázek 12 – Iridiscentní pruh 

5.9 Mikrotext 

Mikrotext je tištěn jak tiskem z hloubky, tak tiskem z plochy. Jeho umístění u 

jednotlivých bankovek je individuální, na lícní straně bývá ve velkém hodnotovém čísle, v 

podtisku textů na levé straně, kolem portrétu apod. Na všech bankovkách je vţdy na lícní 

straně v pruhu základní barvy vybíhajícím do pravého bílého okraje skryt mikrotext číselně 

označující hodnotu bankovky, na rubové straně rovněţ v pruhu základní barvy u pravého 

okraje je skryt mikrotext slovně nebo číselně označující hodnotu bankovky (viz obrázek 13 

a obrázek 14). [1] 

 
Obrázek 13 - Mikrotext 
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Obrázek 14 - Mikrotext 

5.10 Techniky tisku 

Schopnost rozlišit tiskové techniky, je pro zkoumání pravosti bankovek rozhodující. 

Mezi pravou bankovkou a padělanou vzniká evidentní rozdíl v technologických postupech, 

ale i v uţití tiskových technik. Rozdíl pak představuje základ pro konečné posouzení, zda 

jde o legální bankovku nebo padělek. Základní tiskové techniky jsou tři: 

 tisk z výšky 

 tisk z plochy 

 hlubotisk 

Na moderních bankovkách, mezi které se řadí i české bankovky je najdeme všechny, 

musíme ale umět rozeznat jejich charakteristiky. 

Tisk z výšky 

Jedná se o nejstarší tiskovou techniku, vynálezce Jana Guttenberga. Je známa také 

jako „knihtisk“, pojmenování tisk z výšky vystihuje skutečnost, ţe na tiskové desce jsou 

tisknoucí místa vyvýšena, podobně jako u běţně uţívaných gumových razítek. 

Charakteristika linky vytištěna tiskem z výšky je dána roztlakem barvy. Na bankovkách 

jsou takto tištěna například sériová čísla (viz obrázek 15). [1] 
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Obrázek 15 – Tisk z výšky 

Tisk z plochy 

Mezi starší názvy patří kamenotisk, litografie, později pak ofset. Tisková i netisková 

místa jsou ve stejné výšce tiskové desky. Tiskové prvky nevykazují ţádný tiskový roztlak 

nebo plasticitu. U bankovek se pouţívá na tisk barevných podtisků a ploch. Pracuje na 

principu odpudivosti vody a mastné barvy, tzv. mokrý ofset, samozřejmě známe i suchý 

ofset, tato technika umoţňuje dokonalé sladění tisku přední i zadní strany bankovky, proto 

se pouţívá zejména při tisku soutiskové značky (viz obrázek 16). [1] 

 

Obrázek 16 – Tisk z plochy 

Hlubotisk 

Tisknoucí místa jsou pod úrovní povrchu tiskové desky. Tisknoucími místy jsou 

vrypy rydla anebo jehly a místa jsou i odleptána. U bankovek je hlubotisk pouţíván pro 

tisk hlavních nápisů, portrétů, textů, označení nominální hodnoty a také slepecká značka 

(viz obrázek 17). [1] 
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Obrázek 17 - Hlubotisk 
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6 METODICKÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU 

PENĚZOKAZECTVÍ 

Při prověřování, vyšetřování a odhalování trestných činů souvisejících s paděláním a 

pozměňováním peněz, by měly všechny útvary Policie České republiky postupovat 

jednotně. Jen tak lze dosáhnout účinnějšího postupu při boji s touto závaţnou kriminalitou 

a zlepší se součinnostní spolupráce policejních orgánů, včetně zahraničních subjektů. 

Vymezí se povinnosti příslušníků policie při prověřování, vyšetřování a odhalování této 

trestné činnosti. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o jednu ze závaţných a pro stát 

nebezpečných forem trestné činnosti, navrhuji tento metodický postup. 

6.1 Orgány Policie České republiky 

Policejními orgány příslušnými k prověřování a vyšetřování trestných činů 

v případech výskytu penězokazectví jsou: 

 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), odbor padělání – národní 

centrála (dále „národní centrála“) 

 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), expozitury zřízené 

v jednotlivých krajích (dále „expozitura“) 

 Krajské ředitelství jednotlivých krajů, odbory hospodářské kriminality (dále 

„krajské pracoviště“) 

 Územní odbory krajských ředitelství (bývalé okresní ředitelství), oddělení 

hospodářské kriminality (dále „okresní pracoviště“) 

 Základní útvary jednotlivých krajských ředitelství - obvodní oddělení, oddělení 

hlídkové sluţby, oddělení dopravní a cizinecké policie - oblast přímého výkonu 

sluţby (dále „základní útvary“) 

6.1.1 Povinnosti a úkoly národní centrály 

Národní centrála prověřuje a vyšetřuje trestné činy proti penězokazectví, odhaluje 

pachatele, zejména se zaměřením na trestné činy páchané ve zločinném spolčení, 

organizovaně a s mezinárodním prvkem. 
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Pořádá metodická zaměstnání pro policisty zařazené na problematice padělání a 

pozměňování peněz na jednotlivých expoziturách, krajských a okresních pracovištích. 

Vydává metodické a instruktáţní materiály k této problematice. 

Úzce spolupracuje s odborem mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezídia 

České republiky v oblasti penězokazectví, sleduje vývoj v České republice i ve světě. Za 

Českou republiku vypracovává hodnotící zprávy, zejména o počtu zajištěných padělaných 

a pozměněných peněz. 

Je garantem informačního systému Policie České republiky „IS BANKA“, kde se 

vedou hlášení o zadrţení padělaných a pozměněných peněz, včetně jejich odborných 

vyjádření zpracovaných zkušebnou platidel České národní banky. 

Jednotlivý pracovníci národní centrály zpracovávají orientační a předběţné 

posouzení pravosti peněz, u nichţ je podezření z padělání, a to před zahájením trestního 

stíhání. 

6.1.2 Povinnosti a úkoly expozitur 

Expozitury prověřují a vyšetřují trestné činy proti penězokazectví, odhalují 

pachatele, zejména se zaměřením na trestné činy páchané ve zločinném spolčení, 

organizovaně a s mezinárodním prvkem. 

Plní úkoly hlásné sluţby při výskytu padělaných a pozměněných peněz směrem 

k národní centrále. Zároveň postupuje vyšetřované případy zasahující území dvou a více 

expozitur a spolupracuje na těchto případech s národní centrálou. 

Přijímají hlášení o případech z jednotlivých okresních pracovišť, vedou podrobnou 

evidenci zadrţených padělaných a pozměněných peněz na území expozitury, lustrují 

drţitele a zajištěné padělané a pozměněné peníze v informačních systémech policie. 

Spolupracuje s krajskými a okresními pracovišti, vzájemně se informují o stavu 

problematiky vyšetřování trestné činnosti penězokazectví, provádí a organizují 

součinnostní porady. 

Jednotlivý pracovníci expozitur zpracovávají orientační a předběţné posouzení 

pravosti peněz, u nichţ je podezření z padělání, a to před zahájením trestního stíhání. 
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6.1.3 Povinnosti a úkoly krajských pracovišť 

Krajská pracoviště prověřují a vyšetřují trestné činy proti penězokazectví, odhalují 

pachatele v rámci své věcné a místní příslušnosti jednotlivého krajského ředitelství. 

Plní úkoly hlásné sluţby při výskytu padělaných a pozměněných peněz směrem 

k národní centrále a expozituře zřízené na území krajského ředitelství. 

Přijímají hlášení o případech z jednotlivých okresních pracovišť, vedou evidenci 

zadrţených padělaných a pozměněných peněz na území jednotlivého kraje. Po provedení 

nezbytných opatření ze strany okresního pracoviště přebírají spisové materiály 

k jednotlivým případům. 

Spolupracují s expoziturou a okresními pracovišti, vzájemně se informují o stavu 

problematiky vyšetřování trestné činnosti penězokazectví, provádí a organizují 

součinnostní porady. Podílí se na přípravě a realizaci preventivně bezpečnostních opatření 

v oblasti penězokazectví na území svého kraje. 

Jednotlivý určení policisté krajského pracoviště zpracovávají orientační a předběţné 

posouzení pravosti peněz, u nichţ je podezření z padělání, a to před zahájením trestního 

stíhání. 

6.1.4 Povinnosti a úkoly okresních pracovišť 

Okresní pracoviště prověřují a vyšetřují trestné činy proti penězokazectví, odhalují 

pachatele v rámci své věcné a místní příslušnosti jednotlivého bývalého okresního 

ředitelství. 

Plní úkoly hlásné sluţby při výskytu padělaných a pozměněných peněz směrem 

k národní centrále, expozituře a krajského pracoviště. Po dohodě s krajským pracovištěm či 

expoziturou plní prvotní úkony trestního řízení před postoupením případu krajskému 

pracovišti. 

Přijímají hlášení o případech zadrţení padělaných nebo pozměněných peněz 

z jednotlivých peněţních ústavů, obchodů a jiných právnických či fyzických osob. Vedou 

evidenci zadrţených padělaných a pozměněných peněz na území svého okresu. 

V rámci plnění úkolů Policie České republiky kontaktují minimálně jedenkrát ročně 

peněţní ústavy, finanční instituce a jiné právnické osoby a zajišťují vzájemné spojení jejich 
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vedoucích pracovníků a odpovědného pracovníka za oblast penězokazectví okresního 

pracoviště. 

6.1.5 Povinnosti a úkoly základních útvarů 

Základní útvary po dohodě s okresním pracovištěm plní úkoly dle pokynu 

pracovníka zabývajícího se problematikou penězokazectví. V případě výskytu padělaných 

či pozměněných peněz v rámci své sluţby plní úkoly hlásné sluţby směrem k dozorčímu 

útvaru, operačnímu důstojníkovi a okresnímu pracovišti. 

6.2 Postup policistů při podezření z výskytu padělaných či 
pozměněných peněz 

Po přijetí oznámení o zajištění podezřelé bankovky z padělání policista vykonávající 

sluţbu operačního důstojníka Policie České republiky územního odboru Krajského 

ředitelství policie, popř. dozorčí sluţbu základního útvaru vyšle neprodleně na místo činu 

hlídku policie a vyrozumí okresního pracovníka. 

Policista vykonávající sluţbu v terénu ihned informuje dozorčí sluţbu základního 

útvaru nebo operačního důstojníka na základě vyhodnocení situace a po dohodě provede 

neodkladné a neopakovatelné úkony, zejména: 

 zjistí totoţnost předloţitele podezřelé bankovky, jsou-li dány zákonné 

důvody, omezí jej na svobodě, 

 zjistí totoţnost svědků a další důkazní prostředky, zejména pak případný 

kamerový systém, 

 zjistí přesné označení odebírající právnické nebo fyzické osoby, která 

oznámila zadrţení podezřelé bankovky 

V rámci dalších prověřování oznámení o zadrţení podezřelé bankovky ţádá 

předloţitele o vysvětlení ke způsobu nabytí podezřelé bankovky, dle situace případně 

předloţitele zadrţí k provedení dalších procesních úkonů. V případě odebrání podezřelé 

bankovky právnickou osobou, vyţádá kopii potvrzení o odebrání podezřelé bankovky. 

Vyzve drţitele k vydání věci, nebo věc odejme. Dále cestou dozorčího základního útvaru 

nebo operačního důstojníka ověřuje správnost získaných údajů v informačních systémech 
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policie. Plní hlásnou povinnost směrem k okresnímu pracovišti, neprodleně předá spisový 

materiál spolu s případně zajištěnou bankovkou okresnímu pracovišti. 

Pokud získá policista základního útvaru v rámci plnění svých sluţebních povinností 

podezřelou bankovku z padělání nebo pozměňování je povinen ihned vyrozumět 

pracovníka okresního pracoviště, který dále o věci informuje další sloţky zde uvedené. Po 

nezbytných opatřeních podezřelou bankovku odešle do zkušebny platidel České národní 

banky. 

6.3 Spolupráce s ostatními orgány a organizacemi 

Národní centrála spolupracuje s odborem ochrany měny České národní banky na 

vytváření legislativních a technických ochranných opatřeních týkajících se národní měny, 

v oblasti preventivních opatření a na vzniku a doplňování informačního systému „IS 

BANKA“, zejména pak posudky k jednotlivým bankovkám. 

Dále spolupracuje s určenými pracovníky Státní tiskárny cenin na zpracování 

posudků zadrţených padělaných peněz z hlediska pouţitého materiálu a výrobních 

technologií. Se soudními znalci v oboru padělání a pozměňování peněz. 
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7 ZÁVĚR 

Ve své práci jsem se snaţil představit zejména ochranné prvky tuzemských 

bankovek, seznámit s problematikou padělání a pozměňování peněz vůbec. Ve své 

kaţdodenní praxi se setkávám s různými lidmi, jednak s pachateli této trestné činnosti, ale 

hlavně s lidmi, kteří si do té doby řekli, ţe se jim nic podobného nemůţe stát, ţe padělků 

zase není v oběhu tolik, a ţe by se padělek mohl objevit právě v jejich okolí je prakticky 

nemoţné. Některým připadá trapné si prohlíţet přijímanou bankovku, dívat se proti světlu, 

ale jde přeci o naše peníze. V dřívějších dobách bylo přeci zcela běţné kousnout do mince, 

aby příjemce zjistil, zda je skutečně z drahého kovu. Znát dobře naše peníze a jejich 

ochranné prvky není vůbec zbytečné. Kolik lidí na dotaz, kdo se nachází například na 

bankovce nominální hodnoty 500 CZK by ihned bez rozmýšlení odpovědělo správně? 

Přesto se najdou lidé, včetně školených pokladních, kteří přijmou jako pravé peníze i 

jednostranné kopie bankovek, kopie zhotovené na černobílé kopírce a dodatečně 

vybarvené, dokonce i bankovky ručně nakreslené. 

Jednou z moţností, jak padělání peněz předcházet, je zvyšování počtu ochranných 

prvků platidel. To však s sebou přináší i značné finanční náklady na vývoj a hledání 

nových nebo vylepšených ochranných prvků. Samotná výroba jedné bankovky není drahá, 

přijde na jednu aţ dvě koruny. Ochranné prvky mají dvojí význam, znesnadnit padělatelům 

práci a umoţnit rozeznání padělku od pravé bankovky. Ochranné prvky mají tři úrovně, 

určené pro laickou veřejnost, odbornou veřejnost a prvky určené pro elektronické 

vyhodnocování. Ochranné prvky pro laickou veřejnost musí být jednoduché, zřetelné a 

snadno rozeznatelné bez jakýchkoliv pomůcek. 

Ve své práci jsem vyuţíval převáţně své dvanáctileté zkušenosti v oblasti padělání a 

pozměňování peněz, jelikoţ za tuto dobu jsem se setkal s mnoha pachateli, předloţiteli 

padělků bankovek, pracovníky bank a různých peněţních institucí, soudními znalci. Prošel 

jsem nespočet školení a seminářů, ze kterých jsem si odnesl cenné poznatky a zápisky, 

zejména pak od soudního znalce v oboru kriminalistika, pravost platidel a cenin RNDr. 

Miloslava Musila. Získal jsem rovněţ certifikát, na jehoţ základě jsem oprávněn dle 

stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství České republiky podávat orientační a 

předběţné posouzení pravosti platebních prostředků. 
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