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      ANOTACE       

          Jedním z osobních dokladů vydávajících se v České republice je řidičský 

průkaz, který patří mezi průkazy slouţící k identifikaci jednotlivce a v případě 

právě řidičského průkazu k prokázání oprávnění k řízení motorových vozidel. 

Počátky, i kdyţ v jiné podobě, jsou zřejmé od vzniku motorových vozidel jezdících 

na našich cestách a silnicích a s tímto související administrativní agendě o řidičích 

způsobilých k jízdě na motorových strojích. Pro člověka, který není „majitelem“ 

řidičského průkazu, ať uţ z jakéhokoliv důvodu a má potřebu, či musí  řídit vozidlo  

se nabízí, jak si tento doklad obstarat nelegálně a vyhnout se tak obvyklému 

vydání řidičského průkazu dle zákona. Úlohou této bakalářské práce je nastínit 

vývoj bezpečnostních prvků tohoto dokladu od jeho vývoje po současnost.  

           Klíčová slova :  řidičský průkaz, řidičské oprávnění, bezpečnostní prvky, 

ochranné prvky, padělání řidičského průkazu.   

 

      ANOTATION  

           One of the personal documents being issued in the Czech Republic is the 

driving license, which is the kind of document helping with the identification of an 

individual and mainly in the case of the driving license it proves the permission to 

drive motor vehicles. Its origin, even if not in this precise form, are clear when first 

motor vehicles had been appearing on our roads. The administrative agenda 

about all drivers qualified to drive motor vehicles closely relates. For an individual 

who for whatever reason does not have a driving license and has the need to 

drive a motor vehicle there is a possibility to get the driving license illegally and to 

avoid the standard procedure in accordance with the law. The aim of this thesis is 

to outline the development of a driving license security elements from its 

beginnings to nowadays. 

           Keywords: driving license, driving permission, security elements, 

protective elements, forgery of driving licence. 
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1  ÚVOD 

        Lidé dlouhou dobu vyuţívali k dopravě hospodářských zvířat. Po vynálezu 

kola a parního stroje znamenající zásadní převrat v dopravě, pak v devadesátých 

letech minulého století začíná éra automobilismu. Především ve Spojených 

státech automobilizace postupovala velice rychle. Automobil se stal v americké 

společnosti nedílnou součástí ţivota, kdy v roce 1910 bylo v zemi jiţ registrováno 

půl milionu vozidel. Na rozdíl od Evropy bylo ve stejné době vlastnictví automobilu  

výsadou pouze lidí z nejbohatších vrstev společnosti. 

        Vývoj automobilismu se rozvíjí do takové roviny, ţe se stává vůz spojnicí 

k vyřizování běţných potřeb a přepravy v kaţdodenním ţivotě a mnoho z nás si 

nedokáţe ţivot bez něj představit. Neustále se zvyšuje počet vozidel na silnicích. 

Není jiţ raritou vlastnictví dvou vozidel v jedné rodině. K tomu, aby člověk mohl 

řídit vozidlo úzce souvisí prokazování jeho osoby prostřednictvím řidičského 

průkazu. Řidičský průkaz tak dokládá oprávnění a způsobilost řídit takové vozidlo.  

        Jako jeden z osobních dokladů vedle občanského průkazu a cestovního 

dokladu, či jinak cestovního pasu je právě řidičský průkaz, opatřený fotografií 

totoţnou s drţitelem tohoto dokladu, osobními údaji a technickými informacemi.  

        Vzhledem k tomu, ţe řidičský průkaz obsahuje osobní data, je tedy identický 

a zcela logicky opatřen bezpečnostními prvky, které by měly znemoţnit, či jinak 

ztíţit padělání tohoto dokladu. Cílem bakalářské práce je doloţit, jak se to daří a 

do jaké míry jsou bezpečnostní prvky bezpečnými.        
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2  HISTORIE ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 

        Nejstarší zjištěná zmínka o vydání prvního řidičského průkazu se datuje od 

roku 1888 a to k vynálezci automobilu  - Karlu Benzovi. Ovšem stíţnostmi na hluk 

a zápachem od jeho vozu byl donucen, aby zaţádal o písemné svolení orgánů 

města Mannheimu v dnešním Německé spolkové republice o řízení automobilu.  

        Řidičský průkaz, jak je znám dnes, se objevil v roce 1903 v Prusku. V USA v 

důsledku nehodovosti a úmrtí na silnicích byla zákonodárci zavedena povinnost 

řidičských průkazů od roku 1910. Vzorem se staly právě systémy z Evropy. Dne 

1. srpna 1910 v Severní Americe vstoupil v platnost první zákon o řidičském 

průkazu, a to ve státě New York a pouze pro profesionální řidiče. Ve státě New 

Jersey v červenci 1913 začali jako první stát poţadovat, aby všichni řidiči museli 

sloţit povinné zkoušky, dříve předtím neţ obdrţí řidičský průkaz [8].  

     

2.1      Osobní doklady 

        Osobními doklady v naší společnosti všeobecně chápeme zejména na 

prvním místě občanský průkaz, cestovní doklad, neboli více pouţívaný název 

cestovní pas a řidičský průkaz.  Všechny tyto doklady jsou si podobné v tom, ţe 

obsahují fotografii, jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo drţitele 

dokladu. 

 

2.2      Řidičské oprávnění  

 

        Řidičské oprávnění opravňuje drţitele k řízení motorového vozidla 

zařazeného do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění  - A, B, 

C, D, B+E, C+E, D+E, AM, T. Podskupinami řidičského oprávnění jsou A1, B1, 

C1, D1, B1+E, C1+E, D1+E. Podmínky pro získání řidičského oprávnění jsou 

následující: můţe to být osoba, která dosáhla věku stanoveného zákonem, je 

zdravotně i odborně způsobilá k řízení motorových vozidel, má na území ČR 
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trvalý nebo přechodný pobyt v trvání nejméně 185 dnů, není ve výkonu sankce 

nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel a 

splňuje další podmínky stanovené zákonem. K získání řidičského oprávnění je 

třeba absolvovat předepsaný výcvik završený zkouškou [8]. 

 

2.3      Řidičský průkaz 

        Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje udělení řidičského 

oprávnění k řízení motorových vozidel, zařazených do příslušné skupiny nebo 

podskupiny řidičského oprávnění. Nesmí být ponecháván a přijímán jako zástava. 

Jen vlastník platného řidičského průkazu, v němţ jsou vyznačena získaná řidičská 

oprávnění, můţe řídit motorové vozidlo na pozemních komunikacích. V České 

republice je moţné řídit vozidlo také na základě potvrzení o oznámení ztráty, 

odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu [14]. 

 

   2.3.1    Řidičský průkaz - období 1905 - 1935 

        Předchůdce dnešního řidičského oprávnění či řidičského průkazu nalezneme 

jiţ v období Rakouska Uherska. 

        Na základě platného právního nařízení [12] byla na území tehdejšího 

Rakouska Uherska vydávána Jízdní licence. Listina měla podobu papírového 

archu o rozměru 34 x 21 cm. V roce 1910 je postupně nahrazena vůdčím listem. 

Vůdčí list se vydával na papírovém archu, současně s vysvědčením o zkoušce 

[49]. Jednalo se o papírový list, který byl přeloţen na polovinu a vlepen do desek 

z pevného papíru. Tyto desky měly modrou barvu a rozměr 10 x 12,5 cm. Výše 

poloţená část pevně přilepená jednou stranou k vnitřní části desek obsahovala 

vysvědčení o zkoušce, spodní volná pak vůdčí list. Vysvědčení o zkoušce 

prohlašuje danou osobu za způsobilou k řízení osobních vozů s výbušným 

motorem. Na jeho základě byl potom vydán vůdčí list [23], jenţ byl úředním 

povolením k řízení osobních automobilních vozů s výbušným motorem. Tato část 

byla opatřena fotografií majitele s přetiskem razítka zkušebního komisaře.   
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Obrázek č. 1  - Vůdčí list z roku 1931 – vnější a vnitřní strana  [22] 

 

   2.3.2    Řidičský průkaz - období 1935 - 1945  

        V roce 1935 byl silniční provoz upraven jednotně pro celé území 

Československé republiky. Stalo se tak zákonem a prováděcím vládním 

nařízením [4]. V souladu s těmito právními normami se začínají vydávat řidičské 

průkazy. Jde o typ kníţka, s tmavomodrými deskami z tvrzeného papíru o 

rozměru 10 x 14,5 cm. Přední strana desek nese název republiky, státní znak a 

nadpis řidičský průkaz. Celkem obsahuje 8 stran. Během okupace německými 

vojsky byly na území protektorátu Čechy a Morava od roku 1941 vydávány 

dvoujazyčné protektorátní průkazy - Fürhreeschein. Jednalo se šedé plátěné 
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desky o rozměru 10,5 x 15 cm. Na titulní straně byl název a nacionále drţitele. 

Uvnitř na levé straně bylo povolení řídit motorové vozidlo dané třídy se 

spalovacím motorem. Na pravé straně se pak nacházela fotografie drţitele a jeho 

podpis. Svým vzhledem byl podobný protektorátnímu průkazu totoţnosti - 

kenkarte. 

 

   2.3.3    Řidičský průkaz - období  1945 - 1964   

        Po roce 1945 jsou z důvodu urychlené výměny protektorátních řidičských 

průkazů a ekonomické situace po II. Světové válce vydávány řidičské průkazy 

několika barev. Byly tvaru na polovinu přeloţeného kartónu o rozměrech 17 x 

12,5 cm. Na titulní straně byl černý nápis, číslo a razítko evidenčního úřadu. 

Uvnitř pak nacionále spolu s fotografií s oprávněním řídit motorové vozidlo dané 

třídy. V době vydávání těchto průkazů byly rozlišovány čtyři kategorie motorových 

vozidel:  

1) Motorová vozidla (přívěsný vozík), s obsahem válců přes 250 ccm 

2) Motorová vozidla s váhou 3,5t a vleky o více neţ třech nápravách bez 

ohledu na třídu taţného vozidla    

3) Ostatní motorová vozidla (osobní automobil a lehké nákladní automobily do 

3,5t) 

4) Motorová vozidla s obsahem válců do 250ccm,  jejíchţ rychlost nepřevýší 

20km/h (traktory)  

 

        V roce 1953 vstupuje v platnost vyhláška [16]. V souladu s touto vyhláškou 

byly vydávány řidičské průkazy několika druhů – průkazy řidičů z povolání I., II., 

III. třídy, průkaz řidiče amatéra, průkaz motocyklisty, průkaz řidiče traktoru, průkaz 

řidiče trolejbusů a městských kolejových vozidel a o osvědčení řidiče ve zkušební 

době. Řidičské průkazy tohoto typu obsahovaly téţ kupón, opravňující k řízení 

motorových vozidel po dobu 6 dnů ode dne odebrání řidičského průkazu. Řidičský 
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průkaz měl jednotný tvar růţových desek v plátěné vazbě, o rozměrech 10,5 x 8 

cm.  

 

 

Obrázek č. 2 - Řidičský průkaz amatéra z roku 1953    [18] 

 

        Dnem 1. září 1956 nabyla účinnosti nová vyhláška [15]. Jsou vydávány nové 

řidičské průkazy, stejných rozměrů, ale jiţ v tmavě modré barvě. Poskytovaly tato 

řidičská oprávnění:  

1) pro řidiče I. třídy 

2) pro řidiče II. třídy 

3) pro řidiče III. třídy 

4) pro řidiče osobních automobilu a dodávkových do 900 kg 

5) pro motocyklistu 

6) pro řidiče traktoru 

7) pro řidiče trolejbusu 

8) pro řidiče městských kolejových vozidel 

 

 

Podobně jako u předchozích průkazů je vydáváno i osvědčení pro učitele 

řidičů motorových vozidel. Stejně jako dříve je k průkazu přidán i kupón k řízení 
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ještě 6 dnů po odebrání řidičského průkazu. Odborná způsobilost k řízení malého 

motocyklu a motorových kol do obsahu válců 50 ccm se prokazovala zvláštním 

oprávněním. 

 

   2.3.4    Řidičský průkaz - období 1964 - 1986 

        V roce 1964 jsou podle vyhlášky [17] zavedeny nové typy řidičských průkazů 

- rozkládací třídílné růţové desky z PVC o rozměrech 22,2 x 10,5 cm s 

papírovými stránkami rozměru 9,9 x 7,3 cm, přilepené na ohebném plastovém 

obalu. Byl vyrobený v sériích AA aţ AF s typovým označením MV 566 A 

s platností do data 31. prosince 2007. Došlo ke změně dělení skupin, nové 

průkazy opravňovaly k řízení vozidel skupiny A – motocykly, motorové tříkolky; 

skupiny B – motorová vozidla nepřesahující váhu 3500 kg; skupiny D – motorová 

vozidla pro dopravu osob, pokud nepatří do skupiny A, B; skupiny E – motorová 

vozidla skupin B, C, D s jiným neţ lehkým návěsem; skupiny M – malé motocykly 

do 50 ccm a skupiny T – zemědělské stroje. K průkazu náleţela vloţka, kde 

orgány Veřejné bezpečnosti vyznačovaly závaţnější přestupky [21]. Touto 

vyhláškou došlo ke zrušení platnosti modrých řidičských průkazů z roku 1956 i 

vydávání oprávnění k řízení motorových kol do 50 ccm.  

                           

 

 

 

                         

Obrázek č. 3 -  Řidičský průkaz typ MV  566 A     1964 – 1986    [24] 
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2.3.5    Řidičský průkaz - období  1986 - 2000  

        Vyhláška z roku 1964 [28] byla na dlouhou dobu vyhláškou poslední, která 

upravovala podobu řidičských průkazů. Přesto se v roce 1986 poprvé objevuje 

řidičský průkaz typu karta. Do roku 2000 se postupně prostřídalo celkem 4 druhy 

řidičských průkazů karet. 

Období 1986 - 1991 – první typ průkazu - karty vycházel v české i slovenské 

verzi. Byla to růţová karta velikosti 10,5 x 7,4 cm situovaná na výšku. Vkládán byl 

do plastového pouzdra.  Revers karty obsahuje skupiny řidičského oprávnění – A, 

B, C, D, E, T.  Karta vyráběna v sériích AG a AH s typovým označením MV 566 B 

s platností do data 31. prosince 2007. 

                              

 

 

 

Obrázek č. 4  - Řidičský průkaz typ MV 566 B   1986 – 1991  [24] 

Období 1991 -  1993 (do rozpadu ČSFR) – druhý typ průkazu - karty vycházel téţ 

v českém i slovenském jazyce. Byl však situován na šířku. Růţová karta měla 

rozměr 10,5 x 7,4 cm a laminovala se do termoplastické fólie.  Řidičský průkaz 

vyrobený v sériích AI s typovým označením MV 566 C platil do 31. prosince 2007. 

Skupiny řidičských oprávnění, uvedených na reversu průkazu přinášely malou 

změnu – oprávnění pro skupinu A bylo dále děleno na podskupinu A/50  - 

motocykly do 50 ccm.                              

 

 

 

Obrázek č. 5 -   Řidičský průkaz typ MV 566 C   1991 – 1993  [24] 
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Období 1993 - 1996 – tento typ průkazu – karty, bílé aţ světle růţové barvy, se 

státním znakem nově vzniklé České republiky v rastru ve dvou variantách - znak 

slabý a znak plný. Karta se laminovala do termoplastické fólie. Vyráběl se 

v sériích AJ a AK. Vydával se od roku 1994 aţ do vyčerpání zásob v roce 1996.  

Typové označení MV 566 D, s platností do 31. Prosince 2010.  Rozdělení skupin, 

pro které se vydávalo řidičské oprávnění zůstalo stejné.                 

          

 

 

 

                            Obrázek č. 6 -  Řidičský průkaz typ MV 566 D   1993 – 1996  [24]   

 

Období 1996 - 2000 – jedná se o průkaz typu karta rozměru 10,5 x 7,4 cm. 

Průkaz situován na výšku, zalaminován do oboustranné termoplastické fólie.      

Typové označení STC s ochrannými prvky vyrobený v sériích AL, vydáván od 

dubna roku 1996 do roku 2000, platnost do 31. prosince 2010.  V rozdělení skupin 

řidičského oprávnění mizí podskupina A/50.  

 

 

 

 

 

                           

Obrázek č. 7 -  Řidičský průkaz typ STC   1996 – 2000  [24]   
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2.3.6    Řidičský průkaz - období  2001 - 2004  

        Od 1. ledna 2001 je vydáván nový typ řidičského průkazu – typ karta o 

rozměrech 9,9 x 6,8 cm, je to oboustranně laminovaná papírová karta typového 

označení ID 2. Má aversní stranu situovanou na šířku, reversní stranu na výšku.  

Skupiny řidičských oprávnění jsou podstatně zpřesněny. Jsou vytvořeny 

podskupiny – A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D E, DE, AM, T. Tento typ 

dokladu byl vydáván do 30. dubna 2004 s platností do 31. prosince 2013.  

 

                                  

 

 

 

                             Obrázek č. 8 -  Řidičský průkaz typ ID 2     2001 – 2004  [24]   

 

2.3.7    Řidičský průkaz - současnost 

        V České republice se po vstupu do Evropské unie – dále jako EU od 1. 

května 2004 začal vydávat nový typ řidičského průkazu. Průkaz je vydáván podle 

vzoru Evropských společenství a je uznávaný pro řízení vozidla v rámci Evropské 

unie i v ostatních státech „Úmluv o silničním provozu“ [11]. Tento dokument je 

typu plastové polykarbonátové karty velikosti 5,4 x 8,6 cm. Je totoţný s velikostí 

bankovních či telefonních karet, s typovým označením normalizovaná ID 1. 

Podklad je laděn do růţové barvy pozvolna přecházející v modrou a bílou barvu. 

Na přední straně v levém horním rohu je logo Evropské unie, ve střední části je 

nápis „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ ČESKÁ REPUBLIKA“. V pravém horním rohu je znak 

vydávajícího státu „CZ“.  Dále na přední části dokumentu najdeme údaje k drţiteli 

řidičského průkazu a to příjmení, jméno, datum a místo narození, datum vydání 

řidičského průkazu, datum platnosti řidičského průkazu, název vydávajícího 
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úřadu, rodné číslo, série a číslo řidičského průkazu, černobílá digitalizovaná 

fotografie, digitalizovaný podpis drţitele, obec pobytu, udělení (pod)skupiny 

řidičského oprávnění. Na zadní části dokumentu jsou v tabulkovém provedení 

v prvním sloupci v tištěné formě vyznačené (pod)skupiny, ve druhém sloupci 

datum udělení řidičského oprávnění, ve třetím sloupci pak datum platnosti 

řidičského oprávnění a ve čtvrtém sloupci harmonizační kódy. Poslední dva údaje 

slouţí pro jiné záznamy a omezení řidičského oprávnění. Řidičský průkaz má 

platnost na dobu 10 let z důvodu ţivotnosti a čitelnosti plastové karty, anebo na 

dobu kratší z důvodu omezení odborné nebo zdravotní způsobilosti řidiče.     

 

                          

 

 

 

 

Obrázek č. 9  - Řidičský průkaz  typ ID 1  od 1.5.2004 – dosud  [24]   
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3  ZÁKONY A LEGISLATIVA 

      Řidičský průkaz, který je dokumentem  vydávaným státem České republiky 

podléhá z hlediska jeho nabytí, vydání, drţení a odebrání určitým  právním 

předpisům. Tyto jsou povinny dodrţovat jak „správci“ řidičských průkazů, jimiţ 

jsou příslušné obce s rozšířenou působností – dále jen ORP, orgány Policie ČR a 

v neposlední řadě i ţadatelé či drţitelé řidičského průkazu.   

 

3.1      Zákon o provozu na pozemních komunikacích 

        Tomuto zákonu [8] v České republice v průběhu let předcházelo vydání 

mnoţství vyhlášek a nařízení související s pravidly silničního provozu. Na 

samotném počátku byl vynález parního stroje, jehoţ jízda byla upravena ve 

vyhlášce z roku 1875 [13].  Vývoj motorizmu a rozšiřování sítě silniční dopravy na 

území celého státu v průběhu období protektorátu, aţ po současnou dobu byl 

koordinován v oblasti zavádění poznávacích značek vozidel, samotné jízdy 

motorových vozidel, dopravního značení. V zákoně o provozu na pozemních 

komunikacích je kromě stanovení povinností řidiče, získání a odebrání řidičského 

oprávnění vymezen v § 105 aţ v § 118c tohoto zákona pojem řidičského průkazu, 

údaje, které jsou v něm uvedeny, druhy řidičských průkazů včetně mezinárodního 

řidičského průkazu, vydání, vrácení, odebrání a zadrţení řidičského průkazu.  

 

3.2      Vyhláška   o řidičských průkazech a o registru řidičů                    

         Dalším prováděcím předpisem je vyhláška o řidičských průkazech a o 

registru řidičů [14]. V té najdeme náleţitosti pojící se k řidičskému průkazu, 

k mezinárodnímu řidičskému průkazu, konkretizaci harmonizačních kódů registru 

řidičů.  
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3.3      Ochrana osobních údajů  

        Řidičský průkaz obsahuje identifikační údaje občana -  jméno, příjmení, 

rodné číslo a fotografie drţitele. Při manipulaci s těmito údaji je nutné dodrţovat 

standardní postupy spjaté s ochranou osobních údajů. 

        V roce 1992 po obnově samostatného českého státu byla Českou národní 

radou vydána Ústava České republiky [1]. V článku 3 je zakotveno, ţe součástí 

ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.        

        V článku 10, odstavci 3 v Listině základních práv a svobod [2], se hovoří, 

cituji: „Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, 

zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě“. 

        K naplnění a zamezení porušení výše uvedené citace z Listiny základních 

práv a svobod se dne 4. dubna 2000 Parlament České republiky usnesl na 

zákoně o ochraně osobních údajů [5]. Předmětem je právo kaţdého na ochranu 

před neoprávněným zásahem do soukromí a povinnosti při zpracování osobních 

údajů a jejich předání do jiných států v souladu s právem Evropského 

společenství a mezinárodních smluv.  Podle § 2 tohoto zákona byl zřízen Úřad 

pro ochranu osobních údajů - dále jako ÚOOÚ se sídlem v Praze. Jedná se o 

nezávislý orgán, jehoţ působnost je charakterizována v § 3 aţ § 29.  

        Úřad pro ochranu osobních údajů provádí dozor nad dodrţováním 

stanovených povinností při zpracovávání osobních údajů. Přijímá podněty a 

stíţnosti na porušení zákona, registruje místa povolených ke zpracování osobních 

údajů a poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů. Úřad je správcem 

informačních systémů veřejné správy podle zákona [9]. Dozoruje dodrţování 

zpracování osobních údajů v oblasti elektronických komunikací podle zákona [6].  

        Nezadrţitelný rozvoj informačních technologií a mnohdy výhradně 

elektronické zpracování osobních údajů, tak zaručené právo na ochranu občana 

před neoprávněným nakládáním, shromaţďováním, zveřejňováním nebo jiným 

zneuţíváním je potlačováno a narušováno.       
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        Dne 21. prosince 2007 se Česká republika stala součástí schengenského 

prostoru. Členství v Schengenu předpokládá plné zapojení do schengenské 

spolupráce. Zahrnuje to pravidla týkající se ochrany vnějších hranic, vízových a 

konzulárních záleţitostí, policejní součinnost i ochranu osobních údajů k zajištění 

bezpečnosti a veřejného pořádku v České republice v důsledku volného pohybu 

osob v tomto prostoru. 

 

        Na základě Schengenské prováděcí úmluvy - dále jako SPÚ, která byla 

zúčastněnými zeměmi uzavřena dne 19. června 1990 byl zřízen Schengenský 

informační systém - dále jako SIS. Slouţí pro zamezení vzestupu kriminality a  

přílivu nelegálních migrantů. Jeho úkolem je shromaţďování, sdílení, vkládání a 

vyuţívání pouze vybraných údajů a záznamů o osobách a věcech důleţitých pro 

bezpečnost společného prostoru s orgány ostatních schengenských států. Jedná 

se o osoby hledané za účelem zatčení, osob zájmových pro trestní řízení, 

neţádoucích státních příslušnících třetích zemí, či hledaných věcech. Těmi se 

můţou stát ztracené nebo odcizené doklady, automobily, střelné zbraně, 

padělané bankovky a další.  

 

        Česká republika má přístup do SIS od 1. září 2007 a to na základě zřízení a 

udrţování národní sekce Schengenské databáze - dále jako N.SIS. Kaţdý 

z členských států Schengenu má za povinnost zajistit a spravovat tento 

vnitrostátní systém N.SIS. Jakýkoliv nový záznam, změna, oprava nebo výmaz 

záznamu na úrovni národní sekce je automaticky zařazen za vyuţití centrální 

jednotky Schengenského informačního systému - dále jako C.SIS do databáze a 

předán dalším národním součástem na území smluvních stran. Informace jsou 

tedy stále aktualizovány.    

 

        Za udrţování centrální jednotky Schengenského informačního systému - 

C.SIS je odpovědna Francie, Jednotka je umístěna ve Štrasburku. Centrální 

jednotka obsahuje datový soubor, který díky přenosu informací on-line zajišťuje, 

ţe datové soubory národních částí jsou propojeny a jsou stále identické.                
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        Velké mnoţství důvěrných dat, jak o osobách zemí EU, tak osobách tzv. 

třetích zemí, které jsou zavedeny do SIS mohou vést k neoprávněnému 

zpřístupnění nebo chybnému zpracování. Tímto by mohla být dotčena práva té 

konkrétní osoby, jíţ se údaje týkají. Proto jsou nastavena jasná kriteria pro 

zpracování osobních údajů v SIS, a to v Schengenské prováděcí úmluvě, 

konkrétně v ustanovení článku 102 aţ 118.      

 

        Schengenská prováděcí úmluva také stanovuje obecná pravidla pro 

předávání osobních údajů v rámci spolupráce příslušných orgánů. Tyto jsou 

obsaţena v článku 126 aţ 129 SPÚ. V souladu s úmluvou Rady Evropy o 

ochraně osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů ze dne 

28. ledna 1981 poţaduje Schengenská prováděcí úmluva, aby docházelo 

k takové úrovni ochrany dat, jakou stanovuje tato úmluva. Kontrolu nad 

dodrţováním zásad nakládání s daty, jeţ jsou obsaţeny v národních částech SIS 

provádějí jednotlivé národní dozorové úřady - obdoba Úřadu pro ochranu 

osobních údajů. Na kontrolu centrální jednotky - C.SIS a řešení případných 

konfliktů mezi národními dozorovými úřady byl pověřen Společný kontrolní orgán  

- JSA ( Joint Supervizory Authority). Ten sdruţuje zástupce národních dozorových 

úřadů, za ČR se setkání JSA účastní Úřad pro ochranu osobních dat.   

 

 3.4      Trestná činnost      

         

         Trestná činnost ve spojení s osobními doklady, čili padělání a pozměnění 

dokladů není v dnešní době ničím výjimečným. Setkáváme se s tímto druhem 

kriminality poměrně často a to v podobě většinou organizovaného zločinu, který 

se zabývá krádeţemi draţších vozidel i na objednávku, výrobou, prodejem a 

distribucí drog nebo jiných návykových látek, obchodem se zbraněmi, obchodem 

s tzv. bílým masem souvisejícím s organizovanou prostitucí. Mezi členy 

organizovaných skupin se nejhojněji řadí osoby z Balkánu, dále ze zemí bývalého 

Sovětského svazu a také z Asie, především z Vietnamu. Jejich komunita se na 

území České republiky rok od roku velice rozrůstá a proniknutí do jejich uzavřené 

společnosti je velice obtíţné. 
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        V oblasti osobních dokladů v návaznosti na trestnou činnost známe pojem 

falešný doklad a rozlišujeme následující typy falešných dokladů: 

1)  Pseudodoklad - vypadá jako úřední doklad, ale není vydán ţádným stávajícím 

právně uznaným úřadem, tudíţ nemá právní základ a platnost.   

2) Fiktivní doklad - jeden z druhů pseudodokladu, doklad nese název stávajícího 

státu nebo organizace, ale neodpovídá stávajícím skutečným dokladům uvedené 

země. 

3) Pozměněný doklad – neoprávněné pozměnění pravého dokladu – po 

právoplatném vydání byl původní stav pravého dokladu změněn – podvodné, 

neoprávněné vyplnění bianko dokladu – pravý doklad – bianko verze byla 

odcizena a neoprávněnou osobou personalizována  a doklad byl přímo vyplněn 

padělatelem.      

4) Padělaný doklad – nepovolená kopie či reprodukce pravého dokladu, který je 

zabezpečený [19].   

 

        Do 31. prosince 2009 byl v platnosti trestní zákon [7], který podle ustanovení 

§ 176 tohoto zákona postihoval za padělání a pozměňování veřejné listiny trestem 

peněţitým, aţ po trest odnětí svobody na horní hranici 5 let. Horní hranice trestu 

mohla být uloţena v případě osobě, pokud byla členem organizované skupiny, či 

takovým činem byla způsobena škoda nejméně 500.000 Kč. Dále ustanovení § 

176a tohoto zákona pomýšlí i na osoby, které neoprávněně vyrobí, opatří anebo 

přechovávají státní pečeť nebo razítko orgánu veřejné správy, jehoţ otisk je 

povinnou součástí veřejné listiny. Za toto jim hrozí trest odnětí svobody aţ na 1 

rok, nebo zákaz činnosti nebo peněţitý trest.  

 

        Se schválením trestního zákoníku [3], který platí a je v působnosti od  1. 

ledna 2010 je tato problematika více rozšířena a tresty jsou poněkud přísnější. 

Ustanovení § 348 tohoto zákoníku ukládá základní sazbu trestu odnětí svobody 

aţ na tři léta nebo zákazem činnosti, pokud pachatel byl členem organizované 

skupiny a svým činem způsobil škodu nejméně v hodnotě 500.000 Kč. Horní 

sazba trestu je odnětí svobody aţ na 6 let, v případě ţe pachatel je členem 

organizované skupiny působící ve více státech a svým jednáním způsobí škodu 
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velkého rozsahu, tedy částka nejméně ve výši 5,000.000 Kč, můţe být odsouzen 

k trestu odnětí svobody při horní hranici sazby aţ na 10 let. § 349 trestního 

zákoníku, zabývající se nedovolenou výrobou a drţení pečetidla státní pečeti a 

úředního razítka nedosáhl takové změny ohledně uloţení trestu v souvislosti 

s přijetím nového trestního zákoníku a za spáchání takového činu můţe být 

potrestán odnětím svobody aţ na 1 rok nebo peněţitým trestem.   

 

        Jedním ze způsobů, jak je moţné si obstarat falzifikát řidičského průkazu je 

na černém trhu či prostřednictvím internetu. Organizovanou skupinou zabývající 

se nelegálním obchodem s padělanými či pozměněnými doklady jsou nabízeny 

falešné řidičské průkazy. Můţeme uvést příklad, kdy skupina v Rakousku za 

vyřízení všech procedur spojených s vydáním řidičského průkazu u příslušných 

úřadů v České republice inkasovala za jeden kus 3.000 EUR (asi 84.000,-Kč). 

Tyto byly zcela falešné, v ţádném případě nepřišel „objednavatel“ nebo-li 

zákazník do přímého kontaktu s pachateli a samotný řidičský průkaz byl zaslán 

poštou.  

 

        V praxi se v České republice běţně vyskytuje nová moţnost jak dosáhnout 

legalizace padělaného či pozměněného řidičského průkazu, a to tak, ţe cizinec – 

národnostně nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci, Bulhaři, Vietnamci  a Poláci  

s takovým falzifikátem dokladu své rodné země přijde na příslušný úřad a ţádá o 

vydání českého řidičského průkazu, přitom spoléhá, ţe úřednice neodhalí nebo 

nepozná padělek dotyčnou osobou předloţený od pravého dokladu a dojde tak k 

vydání českého průkazu, který navíc platí ve všech zemích Evropské unie. Totiţ 

cizinci pobývající v České republice déle neţ jeden rok, mají povinnost vyměnit si 

svůj řidičský průkaz za český. Cizinci, kteří získají v České republice povolení 

k trvalému pobytu mají za povinnost provést výměnu svého rodného řidičského 

průkazu ve lhůtě do tří měsíců. Navíc převáţná část ţadatelů – cizinců o vydání 

českého řidičského průkazu předkládající falešný řidičský průkaz ve své 

domovské zemi neabsolvovala řidičský kurz a při neodhalení padělku na 

příslušném úřadě není povinností sloţit řidičské zkoušky, rázem se tak stane 

například řidičem kamionu mezinárodní přepravy s absencí jakékoliv praxe a 
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stává se z něj na silnicích „neřízená střela“. Nejpodstatnější však je, ţe cizinec 

takovouto cestou získá originál doklad, který pak můţe dále zneuţít. Ale i český 

občan vyuţívá sluţeb moţnosti získání padělku řidičského průkazu na 

objednávku.  Pokud pomineme u této osoby účely dalšího kriminálního jednání, 

tak se jedná o vyhnutí podrobení se řidičskému kursu v autoškole, jehoţ cena 

stále vzrůstá. Z tohoto důvodu jsou úředníci Magistrátů měst a obcí s rozšířenou 

působností přicházející do styku s řidičskými průkazy a dalšími osobními doklady 

proškolovány k odhalení falešných dokladů. 
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4  PŮSOBNOST DOKLADU – MINISTERSTVO VNITRA  
 

     VERSUS MINISTERSTVO DOPRAVY 
 
 
        Po vzniku samostatné Československé republiky, tedy po 28. říjnu 1918 byl 

zřízen Úřad pro správu vnitřní. Později přejmenován na Ministerstvo vnitra, 

přebírající veškerou agendu týkající se vedle státní správy, otázky bezpečnosti, 

četnictva, státního občanství a pasů, sčítání populace, statistiky a také 

záleţitostmi automobilismu a vzduchoplavectvím. V této době byla vydávána 

vysvědčení o zkoušce a vůdčí listy. V následující době – období protektorátu bylo 

ministerstvo vnitra podřízeno úřadu říšského protektora a byly vyráběny 

dvoujazyčné řidičské průkazy. V poválečném období došlo k výrazné politizaci 

ministerstva vnitra a ke dni 30. června 1945 byl zřízen jednotný Sbor národní 

bezpečnosti, v jehoţ rámci fungovala pořádková, kriminální a dopravní sluţba. 

Tato měla pod záštitou vydávání a dodrţování všech regulí nad řidičskými 

průkazy.  V roce 1968 byla Ústavním zákonem [10] zřízena československá 

federace. Vzniklo Federální ministerstvo vnitra a dvě republiková ministerstva – 

Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo vnitra Slovenské republiky.  

Kompletní správní agenda, jako evidence pasů, víz, občanských a řidičských 

průkazů spadala do kompetence tehdejší Státní bezpečnosti. Do konce této éry, 

tj. do roku 1992 se řidičské průkazy vypisovaly výhradně ručně, v letech 1986-

1987 dokonce přímo v autoškole po úspěšném vykonání zkoušek. Dne 31. 

prosince 1992 došlo k rozpadu federace a působnost Federálního ministerstva 

vnitra převzalo nově vzniklé Ministerstvo vnitra České republiky – dále jako MV 

ČR.  V období let 1992 aţ 1993 s příchodem počítačové techniky do České 

republiky se zaváděl centrální registr obyvatel. Veškeré údaje o obyvatelích 

přecházely z papírové podoby – jmenných kartoték do počítačů. Poté následovala 

evidence cestovních dokladů a počínaje roku 1994 také evidence řidičských 

průkazů. Od září 1996 byly řidičské průkazy tištěny jiţ počítačovou technikou a 

laminovány přímo na oddělení správní agendy Dopravního inspektorátu Policie 

České republiky – dále jako PČR.  
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        Po opakovaných stíţnostech MV ČR a PČR z důvodu zavalení 

administrativní činností s omezením věnovat se především dohledu nad 

bezpečností silničního provozu došlo dne 1. ledna 2001 k přechodu kompetencí 

Ministerstvu dopravy České republiky – dále jako MD ČR. Oficiálně se to 

jmenovalo zcivilnění dopravně správních agend – DSA. Příprava probíhala asi rok 

a půl, déle se však o této chystané změně hovořilo. Řidičské průkazy a další 

osobní doklady byly spravovány, tištěny a vydávány na tehdejších příslušných 

Okresních úřadech – dále jako OÚ. Změna působení dokladu z jednoho rezortu 

do druhého rezortu měla za následek vyšší nápor na vyškolení nových pracovníků 

na OÚ, protoţe značná část policistů a občanských pracovníků zabývající se 

problematikou osobních dokladů zůstala u PČR. 

 

        Po reformě územní veřejné správy a zrušení Okresních úřadů převzaly od 1. 

ledna 2003 evidenci osobních dokladů statutární města a obce s rozšířenou 

působností – ORP. Od 1. května 2004 dochází k centrální výrobě a personalizaci 

řidičských průkazů a to ve Státní tiskárně cenin – dále jako STC, státní podnik se 

sídlem Praha - Nové město, Růţová 943/6 [20].       

 

        Ţádosti o vydání řidičského průkazu se na příslušném úřadě zpracují téhoţ 

dne a následujícího dne se hromadně zasílají do STC, vyhotovené doklady jsou 

pak v rámci interních bezpečnostních opatření rozváţeny na jednotlivé úřady 

k jejich vydání. 1. července 2006 je zaveden celou ČR jednotný centrální registr 

řidičů a řidičských průkazů s názvem Eliška, pojmenovaném po české 

automobilové závodnici Elišce Junkové.  

 

        Snahou z mé strany bylo i zjištění výrobní ceny jednoho kusu řidičského 

průkazu např. nejnověji vydávaného v podobě platební karty s typovým 

označením ID 1, a to s ohledem na zdokonalování a zařazování více 

bezpečnostních prvků v porovnání s řidičským průkazem jiného typu v časové 

přímce, sdělení však takové informace bylo striktně odepřeno zainteresovaným 

pracovníkem MD ČR, z důvěryhodného zdroje, který ovšem nechci 
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z pochopitelných důvodů uvádět bylo zjištěno, ţe cena takového dokladu se odvíjí 

především na právě vyráběném mnoţství, hodnota cestovní dokladu se pohybuje 

kolem částky ve výši 2.000 Kč za jeden kus a cena občanského průkazu 

v rozmezí 600 aţ 700 Kč za jeden kus. 
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5  TYPY BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ  

     

         Potřeba chránit ceninové výrobky proti padělání a zabezpečit údaje na nich 

uvedených proti pozměňování je výsadou kaţdé společnosti. Na samotném 

počátku byl vznik a zahájení výroby papírových bankovek. Poté se připojují 

doklady a osobní dokumenty státního významu, cenné papíry prezentující určitou 

hodnotu a ceninové výrobky, mezi které se řadí osobní doklady. Dochází k vývoji 

stále nových a dokonalejších ochranných prvků, jimiţ jsou doklady zajištěny. 

V obecné rovině můţeme hovořit o několika bodech slouţících k zabezpečení 

dokladů proti falzifikaci. Spočívají v grafickém návrhu, v potiskovaném materiálu, 

v tiskových barvách, v tiskových technikách a dokončovacím zpracování.    

 

        Rozeznáváme tři úrovně ochrany proti falzifikaci: 

 1) na nejniţším stupni jsou prvky určené pro veřejnost -  obsahují opticky 

viditelné a rozeznatelné prvky - plastický tisk, hologramy, vodoznak, omak papíru, 

sklopný efekt 

 2) na pomyslné druhé příčce jsou prvky rozeznatelné na inspekční úrovni -  jsou 

odhalitelné pomocí technických pomůcek např. UV lampou, lupou - s těmito jsou 

obeznámeni zaměstnanci bank, spořitelen, poštovních úřadů, pokladní v 

obchodech 

 3) na nejvyšším stupni jsou prvky rozeznatelné jen fyzikálními nebo chemickými 

analytickými metodami k ověření 100% pravosti dokladu -  tyto jsou známy pouze 

úzké skupině pracovníků a jsou hluboce utajovány. 

 

5.1      Ochranné prvky v období 1905 – 1964 

 

Zabezpečovacím prvkem se stalo nejdříve pouţití dutého nýtování na 

vnějších deskách tehdejšího vůdčího listu. Později lepená fotografie drţitele 

speciálním lepidlem byla k podkladu průkazu zachycena nýty. Odstranění nýtů a 

následné výměny fotografie bylo vizuálně zřetelné. Podobenka byla dále jištěna 

otiskem vydávajícího orgánu – mokrým razítkem, dnes také nazývaným 
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inkoustovým razítkem. Je to přenos tekuté barvy prostřednictvím razítka. Při 

samotném razítkování přes fotografii došlo k částečnému přerušení otisku 

závisející na síle fotografie. Další formou zabezpečení byly ručně vypisované 

údaje černým inkoustem. Sloţení inkoustu bylo takové, aby odolalo odstranění  

rozpouštědly a zajistilo si stálost na světle.   

   

5.2      Ochranné prvky v období 1964 – 1986 

        Zde se objevuje podtisk, čili barevný podkladový list určující pozadí a 

předtisk – text tištěný do dokladu v rámci podtisku ofsetem, který pracuje na 

principu odpudivosti vody a mastné barvy. Číslo dokladu je opatřeno knihtiskem, 

nebo také zvaným tiskem z výšky. Knihtisk patří k nejstarším technikám a pouţívá 

se převáţně u číslovacích strojů, princip tkví v tom, ţe je tisková deska opatřena 

vrstvou barvy pouze na vyvýšených místech a barva se přenáší tlakem na papír. 

Na růţových deskách se setkáme s dalším ochranným prvkem - raţbou, ta je 

výsledkem zahřáté raznice a tlaku do plochy a stane se tak trvale zapuštěnou a 

nesmazatelnou.  Na podkladovém nosiči – papíru je vytvářen ochranný rastr. 

Jedná se spojení různé struktury a orientace linek. Spolu s vhodně zvoleným 

odstínem barev je jeho kontinuita při pořízení kopií narušena, nebo rastr úplně 

zmizí.        

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10  - Způsob jištění fotografie – mokré razítko + nýty [25]   
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5.3      Ochranné prvky v období 1986-1996 

        V tomto období nebyl zaznamenán ţádný zvrat v ochraně řidičského 

průkazu, na rozdíl od zvyšování jištění bezpečnostními prvky občanského 

průkazu a cestovního dokladu. Údaje do dokladu se nadále psaly ručně a 

vyuţívala se moţnost psaní na stroj. Průkaz byl nejdříve vkládán do plastového 

pouzdra a později laminován. Samotná laminace slouţila ke zlepšení funkčních 

vlastností a ochranu dokladu proti vnějšímu prostředí. 

 

 

 

 

Obrázek č. 11 -  Detail tisku - předtisk,  detail tisku - podtisk , detail čísla dokladu – knihtisk [25] 

 

5.4      Ochranné prvky v období 1996 – 2004 

        S novým typem řidičského průkazu s označením STC přichází nové 

bezpečnostní prvky.  

Giloše - ornamentální jemné vzory sloţené z komplikovaných vlnovitých, 

nepřerušovaných, mnohdy se kříţících linií, tvořených do geometrických vzorců. 

Rozeznáváme gilošové vzory pozitivní – tištěné linie na nepotištěném podkladě a 

negativní – linie bez barvy na barevném podkladu.  Pouţití ochranného prvku 

giloše se často kombinuje s duchovým přechodem barev. Dochází ke spojení 

jedné barvy do druhé – slinutí barev a výslednou změnou barvy. Cílem je zvýšit 

obtíţnost napodobení, reprodukci a kopírování.   

Hologram – opticky proměnlivý obrazový prvek, který při různém úhlu pohledu a 

osvětlení znázorňuje konkrétní vyobrazení, obsahuje dále mikroprvky, nanoprvky, 

dále kinematické efekty a skryté prvky kontrolované laserem. Design ceninových 

hologramů je mezinárodně registrován  
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Irisový tisk – technologie tisku vyznačující se plynulým přechodem jednotlivých 

odstínů barev, irisový přechod barev se nesnadně tiskne na strojích, které k tomu 

nejsou přizpůsobeny. V kombinaci s gilošovým motivem nebo podtiskovým 

rastrem zvyšuje stupeň zabezpečení.    

Kinegram - obsahuje zvláštní typy počítačem vytvořených difrakčních optických 

prvků, které nesou na povrchu symetrické i asymetrické reliéfy. Pokud se 

z různého úhlu podíváme na kinegram, ten prioritně mění barvy, toto nazýváme 

transluminescenční efekt.     

 

 

 

 

Obrázek č. 12 – Kinegram „CZ“ [25] 

 

Minitisk, Mikrotisk -   jedná  se o linie nebo vzory, které jsou tvořeny drobnými 

písmeny nebo čísly, nejsou téměř rozpoznatelné lidským okem, minitisk je 

viditelný pouze při zvětšení, mikrotisk lze přečíst pomocí klenotnické lupy.  

Nejčastějším typem mikrotisku je Nekonečný text – jsou to opakující se řádky 

textu většinou bez mezer.  

 

  

 

 

Obrázek č. 13 - Detail tisku – mikrotisk „Česká republika“ a Giloše  [25] 

Ochranná vlákna – opticky viditelná nebo neviditelná vlákna s fluorescencí 

v ultrafialové oblasti spektra. Syntetická vlákna jsou rovnoměrně rozloţená ve 
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hmotě papíru při jeho výrobě, viditelně září v UV oblasti spektra a jsou snadno 

identifikovatelná pomocí běţné UV lampy.   

Soutisková značka, Soutisk – tiskový prvek „CZ“ se přesně kryje na přední i 

zadní straně, v průchozím světle je viditelný kompaktní motiv, vytištění takového 

prvku na základní vrstvě evokuje ke zdánlivě nahodilému umístění.  U 

padělaného dokladu se nedokonalý soutisk projeví jako rozmazaný obrázek.     

 

 

 

 

 

Obrázek č. 14 -  Soutisková značka „CZ“   [25] 

   

Vodoznak - představuje obrazec, který je integrován do papíru během výroby 

vytlačením papírových vláken a vede ke změně tloušťky papíru, je viditelný proti 

zdroji světla, není patrný v UV světle, můţe být negativní - napodobuje  se 

vynecháním barvy a pozitivní - napodobuje se natištěním mastné barvy. 

 

5.5      Ochranné prvky v dnešní době 

        Řidičský průkaz model EU 2004 jiţ vykazuje nové technologie zabezpečení 

řidičského průkazu. Jsou to:  

Fólie - vrstva umělé hmoty na povrchu dokladu připevněna tlakem – aplikovaná 

za studena, nebo ohřevem – aplikovaná za tepla. Fóĺie mohou obsahovat zvláštní 

zajišťovací prvky, které nejsou na trhu běţně dostupné. Raţením jsou do 

zajišťovací fólie zapuštěny komplexní obrazce a vzory z jemných čar nebo 

mikrotisk a tyto jsou hmatatelné.  
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Chemická ochrana – jedním ze způsobů chemické ochrany je chemická citlivost 

potiskovaného papíru. Při kontaktu papíru s chemickými látkami se na povrchu 

papíru objeví zřetelné barevné změny. Jiný způsob chemické ochrany je 

zabezpečení tiskové barvy, která při neautorizované změně pomocí chemických 

činidel při chemické reakci vykáţe barevné odlišnosti.    

Laserové gravírování – pomocí laseru dochází k zápisu údajů do umělohmotné 

fólie prostřednictvím zčernání (zuhelnatění) fólie citlivé na laserové záření.  

Laserový tisk – technika digitálního přenosu obrazce pomocí toneru na základní 

vrstvu, jako je tomu u kopírovacího stroje.  

Integrování osobních údajů -  technikou integrování je inkoustový tisk, laserové 

gravírování, laserový tisk, fotografický postup, tepelná barevná sublimace, tepelný 

přenos, jejichţ prostřednictvím se zobrazuje fotografie drţitele, podpis nebo 

textová část s osobními údaji do základní vrstvy či fólie během personalizace 

dokladu.  

Ochranný rastr – je vytvářen kombinací různé struktury a orientace linek. Spolu 

s vhodně zvoleným odstínem barev je jeho kontinuita při pořízení kopií narušena, 

nebo rastr zcela zmizí. Rastr lze uzpůsobit tak, ţe se na kopii objeví skrytý nápis, 

který je vytvořen na originále odlišnou hustotou linek nebo jejich směrem.  

Opticky proměnlivá barva, OVI – tisková barva, která obsahuje opticky 

proměnlivé částice, na nichţ jsou patrné barevné změny. Výrazné barevné rozdíly 

jsou závislé na úhlu pohledu, či osvětlení.    

Sekundární, stínová fotografie – stínové zobrazení fotografie drţitele 

integrované do dokladu  

Sklopný efekt - obrazec, znaky, které lze vidět nebo které se mění při naklonění 

dokladu. 
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6  FORMY PADĚLÁNÍ DOKLADŮ 

      Tisk cenin se řadí k nejnáročnějším oblastem polygrafické výroby. Nejen 

sloţitostí designu a speciálním výběrem obtíţně kopírovatelných barevných 

odstínů, ale především nezbytností pouţití různých tiskových a dokončovacích 

postupů s maximálními poţadavky na tiskovou kvalitu.  

      Aby doklady byly chráněny proti padělání musí být tištěny na speciálním 

materiálu a barvami se zaručenou dlouhodobou trvanlivostí a vysokou odolností 

proti mechanickému poškození. Způsob a stupeň chránění dokladů je úměrný 

ceně tiskoviny, aby náklady na ochranné prostředky nepřevýšily samotnou 

hodnotu ceniny.  

       Dnes téměř kaţdá domácnost je vybavena počítačem a dalšími jejími 

komponenty. Obstarání výpočetní techniky díky poměrnému sníţení cen na trhu 

není nic neobvyklého a s počítači vyrůstají děti, které se stávají v mnoha 

případech zdatnějšími, neţ jejich rodiče. Běţná dostupnost počítačových 

programů a přístup k Internetu tak nekladou vysoké nároky na znalost uţivatele.   

      A toto se stává pro padělatele otevřenou cestou k výrobě falzifikátů – 

dostupnost pořízení odpovídající počítačové sestavy včetně kvalitní laserové 

tiskárny a nelegálně opatřeného kvalitního grafického softwaru. Dochází tak 

neustále ke zvyšujícímu se zabezpečení a ochraně dokladů. Vyuţívá se 

kombinace několika tiskových technik a ochranné prvky se vzájemně překrývají 

k zamezení proti jejich padělání či pozměňování.   

       Jiţ v grafickém návrhu ceniny se objevují barvy nekopírovatelné a 

nesnímatelné skenery a běţnými kopírovacími stroji. Sloţení papíru pro výrobu 

dokladu se skládá ze směsi různých typů vláknin - obvykle 50 procent bavlny a 

dále pak len, konopí, sisal, hedvábí, bezbarvá nebo barvená.  Můţu zde uvést 

k některým ochranným prvkům konkrétnosti a to: falešný vodoznak vzniká tiskem 

transparentními barvami na jiţ hotový papír, lze ho z povrchu smýt. Padělatelé 

často napodobují vodoznak kresbou olejem nebo bílou barvou nebo sítotiskem 

nebo pomocí bílého toneru v kopírovacích strojích. Nevýhodou pouţívání 

hologramů je jejich dodatečná aplikace, lze je sloupnout a moţnost pak jeho 
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přelakování nebo laminace. Zařazení ochranného prvku kinegram zajišťuje jeho 

nekopírovatelnost.             

      Z důvodu utajení nelze přesně uvést a definovat umístění jednotlivých 

bezpečnostních prvků řidičského průkazu a přesně stanovit, jakým způsobem 

dochází k jejich padělání. Můţeme zde hovořit o ochranných prvcích určených pro 

veřejnost. Ukázka několika příkladů, kdy se odlišuje originál dokladu s markanty 

od falzifikátu či pozměněného dokladu [26].                                     
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7  MOŢNÝ VÝVOJ DOKLADU 

        Se vstupem České republiky do EU je po vzoru Evropského společenství od 

roku 2004 vyráběn a vydáván řidičský průkaz v podobě plastové karty velikosti 

shodné s bankovními kartami. Evropská unie v současné době čítá 27 států.  

Téměř dvě třetiny ze 450 miliónů Evropanů jsou drţiteli řidičských průkazů. V EU 

v současné době nalezneme asi 110 různých druhů platných dokladů k řízení 

vozidel.  Liší se od sebe vzhledem, poţadavky na jejich udělení, délkou platnosti 

a zejména rozsahem oprávnění. Největším problémem je takový stav, ţe 

v případě odebrání či ztráty průkazu, ve správním nebo v trestním řízení můţe 

osoba, které byla odňata moţnost řídit motorové vozidlo v jednom státě, poţádat 

a jednoduše získat jiný, ze stovky vydávaných průkazů v Evropě. Tomuto se 

obecně říká turistika za řidičskými průkazy.    

 

7.1      Jednotný evropský řidičský průkaz 

         Evropský parlament v roce 2006 na návrh Evropské komise o zavedení 

shodného řidičského průkazu schválil směrnici o zavedení jednotného 

evropského  řidičského průkazu.  Jednotný evropský řidičský průkaz ve formátu 

kreditní karty se zesílenými bezpečnostními prvky by se měl vydávat od počátku 

roku 2013. Volbou kaţdého členského státu pak bude, zda řidičský průkaz opatří 

mikročipem obsahujícím informace k řidiči. Hraniční datum pro platnost starých 

průkazů byl stanoven rok 2032. Od následujícího roku 2033 by jiţ měly být 

všechny řidičské průkazy v Evropě unifikované. Tím by mělo být docíleno 

společných evropských pravidel, lepší definice rozsahu pouţití různých kategorií 

řidičských průkazů. Z dokladu bude jasné, jaké vozidlo je kdo přesně oprávněn 

řídit. Zavedením jednotného evropského dokladu je očekáváno nejen zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu, přehlednost v dokladu, ale i zabránění, či 

omezení podvodů s řidičskými průkazy a staţení z oběhu falešné doklady.   
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7.2      Spojení v jeden doklad  

      Zkusme provést výčet dokladů, které jsou v současnosti u nás vydávány, a my 

jsme z větší části jejich vlastníci – jsou to občanský průkaz, cestovní doklad, 

řidičský průkaz, průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny a zbrojní průkaz.  Slouţí 

k identifikaci osoby a nosíme je většinou všechny při sobě. Nabízí se otázka, zda 

by nestačil pouze jeden průkaz, který by nahradil všechny jmenované. Uţ ani 

nevnímáme běhání po úřadech a vyřizování formalit spojených s vydáním 

dokladů. Pro člověka obtěţující záleţitost, aby se mu naplnila peněţenka různými 

kartičkami, které pak jednotlivě, nebo v duálu na poţádání předkládá při 

prokazování totoţnosti, při kontrolách, při lékařském ošetření. V důsledku se 

takováto evidence projevuje i na výdajích ze státního rozpočtu, finanční 

zatíţenosti a administrativní potřebnosti zajištění takového chodu. Kaţdý jedinec 

by tak mohl vlastnit pouze jedinou univerzální kartu s čipem, obsahující informace 

k jeho osobě a uloţeným oprávněním. Došlo by tak k provázání počítačových 

systémů majoritních vlastníků příslušných databází. Karta by také mohla zastat 

funkci platebních karet, umoţnění vstupů na předem chválená místa – 

zaměstnání, sportovní areály. To vše s vysokým zajištěním bezpečnosti při ztrátě, 

poškození, zneuţití.  

        Vydání dokladu v národním měřítku by pak mohl nahradit jedinečný doklad 

společný pro Evropu, jako je tomu zamýšleno u řidičského průkazu, nebo ještě 

dále na území celého světa.  

        Naprostý zánik a existenci „papírového“ dokladu pro ověření totoţnosti by 

znamenalo výlučné pouţívání biometrických identifikátorů, kam tradičně patří 

otisk prstu, ale i geometrie obličeje, nosu, ruky, dlaně, snímek duhovky, DNA. 

Osoba pak bude identifikována pomocí scanneru a kamerového zařízení 

například při procházení kontrolní zónou, kdy záznam bude vyhodnocen a 

srovnán s databází. Nebo jedinci bude změřen biometrický znak a na základě 

výsledku měření – biometrie zjištěna, či ověřena jeho totoţnost.                                        
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8  ZÁVĚR 

            

        Má bakalářská práce byla zaměřena na obor státní správy a samosprávy, 

dopravně – správní agenda a z té pak vyňat doklad řidičského průkazu. Z pohledu 

však jako dokumentu slouţícího nejen k prokázání oprávnění drţitele, ale i ke 

zjištění identity se všemi náleţitostmi, které takový doklad předpokládá.  Osobní 

doklad, který je z hlediska ochrany a zabezpečení pečlivě a důsledně sledován jiţ 

při své samotné výrobě s cílem zamezení jeho padělání či pozměnění.  

 

        Vznik řidičského průkazu nás zavedl do období Rakouska Uherska, kdy se 

vydávala jízdní licence a následně pak vůdčí list. Pak se jiţ dalo hovořit o 

předchůdci dnešního průkazu. V kaţdém časovém úseku je doklad 

charakterizován podle vzhledu a obsahu. S vydáváním a drţením řidičského 

průkazu je spjata řada zákonů, nařízení a vyhlášek, které vrcholí ochranou 

osobních údajů. Je zde také nastíněn přechod řidičského průkazu z Ministerstva 

vnitra do rukou Ministerstva dopravy v roce 2001.  

 

        V další části jsem věcnou formou popsala zabezpečení ceninového dokladu 

– řidičského průkazu od jeho počátků aţ po současnost s vývojem a aplikací 

nových prvků ochrany před paděláním nebo pozměňováním. Názornými 

ukázkami v detailech jsem potom nastínila rozdíly v originálu dokladu a 

padělaného dokladu. Z tohoto vyplývá, ţe technologie ochranných prvků ruku 

v ruce se špičkovou výpočetní technikou je na velmi vysoké úrovni. Pořízení 

falzifikátů je tak zcela vyloučené, a pokud se vyskytnou, jsou svou úrovní méně 

zdařilé a odhalitelné pouhým okem, nebo pomocí technických pomůcek. Neustálé 

školení pracovníků, kteří se dostávají do styku s řidičskými průkazy a jeho 

kontroly, vede k zamezení následné legalizace falzifikátu. V případě jakýchkoliv 

pochybností vizuálního charakteru, neoprávněně zapsaných údajů, nedovolené 

manipulace, odchylek je předáno specializovaným oddělením k dalšímu 

zkoumání.  
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PŘÍLOHY 
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Padělaný řidičský průkaz – typ MV 566 D 

                        

Originál                                                     Padělek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    číslo - vysoký tlak tisku (knihtisk)     číslo – neostré kontury (kopie)  

                                                  

Podtisk i předtisk je tvořen 

skládáním barev – kopie. 
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             Originál                                                     Padělek 

 

 

 

 

 

                                                          Otisk padělku úředního razítka PČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdíl originál dokladu a padělku pod UV světlem 
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Padělaný řidičský průkaz – model 2004 

 

Originál                                                     Padělek 

 

 

 

 

 

 

Pod UV světlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srovnání reakce OVI – opticky proměnlivá barva  soutisková značka „CZ“ 

                                                                               detail „CZ“ – tonerová technika 
                                                                                                        bez změny barvy 
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Originál                                                     Padělek 
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Originál                                                     Padělek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail fotografie – laserové                         detail fotografie – inkoustová 
gravírování                                                   tiskárna             

 

 

Padělek ŘP není polykarbonátová karta, ale oboustranně laminované papírové jádro. 

Formát padělku je menší neţ ID-1 

  

                               Polodetail - reliéf fólie nad fotografií u padělku chybí 
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Originál                                                     Padělek 

 

 

 

 

Srovnání kvality tisku zadní strany, odlišná barva předtisku čísel 

 

 

 
 
 
 

Srovnání kvality tisku zadní strany a chybějící – nečitelný mikrotisk kolonky 
č. 12 u padělku 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Chybějící část podtisku  

 

 

 

 

                                                       Odlišný řez rohu 
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Originál                                                     Padělek 

 

 

 

 

 

Vybělené místo podtisku 

 

 

 

 

 

Detail tisku oka podobenky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochranné prvky reagující v UV světle – zadní část dokladu 
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Padělaný řidičský průkaz – typ ID 2 

 

Originál                                                     Padělek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnání metalických hologramů u srovnávacího  

a zkoumaného ŘP (zvětšeno).  

V případě zkoumaného ŘP byl pouţit hologram z pravého dálničního kupónu z roku 2003.  

 

 

 

 

                        Originál  - tisk z výšky                Zkoumaný – inkoustová tiskárna 
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Originál                                                     Padělek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neoprávněně vyplněný bianco doklad – odlišný font písma originál dokladu a 

neoprávněně vyplněného dokladu 
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Padělaný řidičský průkaz – model 1996 

Originál                                                     Padělek 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

Doklad v UV světle 
lipový list, barevná vlákna                   bez ochranných prvků 

 

 

 

 

                                                Odlišná reprodukční tisková technika 

 

 

 

 

 

Detail hologramu 


