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Anotace: 
 Obsahem této bakalářské práce je přehled jednotlivých ochranných prvků, které 

jsou používány na bankovkách české měny. Předmětem bakalářské práce je seznámení 

laické veřejnosti s používanými ochrannými prvky a právními předpisy, které chrání 

českou měnu. Cílem bakalářské práce je zhodnotit, zda používané ochranné prvky na 

bankovkách a mincích jsou dostatečnou ochranou před paděláním, jakož i poukázat na 

motivy a způsoby padělání. Závěrečná část bakalářské práce je věnována vlastním 

návrhům na zlepšení ochrany české měny před paděláním. 
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Summary: 
 

The thesis contents the summary of particular protective elements which are being 

used at Czech banknotes. The object of this thesis is to acquaint the general public with 

actual protective elements and with the legislation both protecting the Czech currency. The 

aim of the thesis is to review the fact whether the actual protective elements at the Czech 

banknotes and coins are sufficient protection against its forgery, as well as to refer about a 

motivation and forms of forgery. The final part of the thesis gives up the authors´ 

suggestions to improve the protection of the Czech currency against its forgery.   
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1 Úvod 
 Padělání a pozměňování bankovek a mincí je stejně staré jako výroba bankovek a 

mincí samotné. V této myšlence nás utvrzuje několik dochovaných nálezů historických 

mincí, které byly odborníky označeny jako padělky. Mince se začali jako platidla používat 

v 7 stol. př. n. l., papírové peníze se poprvé objevily v Číně za vlády císaře Hien Tsunga v 

letech 806–821. Společně s vývojem platidel šel ruku v ruce vývoj padělání a pozměňování 

vydávaných bankovek a mincí. 

 Padělání a pozměňování mincí bylo a stále je považováno za velmi závažný zločin. 

Tresty za padělání se odvíjeli dle místních zvyklostí, například zabavení majetku, trest 

smrti upálením, vaření v oleji, vypichování očí, či useknutím ruky. Z tohoto je patrné, že 

každý panovník či stát si svou měnu vždy chránil, přičemž tato ochrana přetrvává dodnes. 

Stát provádí ochranu před padělání dvěma způsoby a to pomocí právní ochrany a technické 

ochrany měny. V současné době je padělání bankovek a mincí mezinárodní problém, nejen 

vzhledem k postupnému přijímání společné měny Euro v rámci evropské unie, ale také 

díky otevření hranic v rámci schengenského prostoru, což přináší volný pohyb osob, věcí, 

ale také kapitálu. 

 Ve své bakalářské práci se budu zabývat historií, vznikem a funkcí peněz, dále pak 

ochrannými prvky bankovek a mincí české měny, právní ochranou české měny, způsoby 

padělání a pozměňování bankovek a mincí. Součástí bakalářské práce budou statistické 

údaje České národní banky, týkající se zajištěných padělaných bankovek a mincí a právní 

ochrana české měny. Cílem práce je zhodnotit, zda jsou ochranné prvky používané 

v současnosti na českých bankovkách a mincích dostatečnou ochranou před paděláním, 

jakož i poukázat na motivy páchání trestné činnosti na úseku padělání a pozměňování 

peněz. Dalším cílem bakalářské práce je seznámení laické veřejnosti se všemi ochrannými 

prvky používanými na českých bankovkách. Při vypracování bakalářské práce jsem mimo 

uvedené literatury vycházel ze své praxe u Policie České republiky, neboť pracuji na 

službě kriminální policie a vyšetřování, odbor hospodářské kriminality na linii odhalování 

trestné činnosti na úseku padělání bankovek a mincí. 
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2 Historie, vznik a funkce peněz 

2.1 Historie mincí 
 Před vznikem mincí zaujímaly ve směně zprvu důležitou úlohu ekvivalenty, 

zvolené z různých druhů potravy – hlavně dobytek. Mnohostranná užitečnost skotu (maso 

– tuk – kosti – kůže) byla předpokladem pro jeho rozšíření jako oblíbeného směnného 

prostředku. V řecké oblasti dokládají funkci dobytka ve směně slovní obraty jako např. bús 

epi glóssé (tj. doslova: býk na jazyku; v řeckém přísloví přeneseně o člověku, jehož jazyk 

byl umlčen penězi, tedy podplaceném). U Římanů se pro směnnou funkci dobytka 

uchovalo výrazné svědectví přímo v etymologii slova pecunia - pecus (=peníze – dobytek). 

Římské zákony vyjadřovaly pokuty zprvu též v kusech dobytka, teprve od druhé poloviny 

5. století př. n. l. v kovu. [3] 

 Vzrůstající složitost směny si postupně vynucovala praktičtější druhy platidel, 

v řeckém světě zvláště rozmanité formy ozdob a nářadí. V homérských eposech měly 

funkci platidel poháry a trojnožky, stejně jako sekery a polosekery. Tyto předměty jsou 

jednak uváděny v množství, jež vylučuje jejich užitnou funkci, jednak archeologické 

nálezy dokládají tvarovou degeneraci u jednotlivých druhů směnného nářadí v takové míře, 

jež vylučuje jejich užití v původní funkci. 

 Přechod od primitivních platidel k minci je podmiňován nejen stupněm 

hospodářské vyspělosti, ale i rozvojem technických znalostí při zpracování kovu a 

vynálezem vah. Nejprve se začalo užívat místo ozdob a nářadí surového kovu, který se 

posléze začal odlévat do tvaru slitků nabývajících předmincovní (oválné až okrouhlé) 

podoby. Zpracování kovu bylo na výši již ve starém Orientě, v Mezopotámii a Egyptě. Již 

ve 2. tisíciletí př. n. l. se v těchto oblastech užívalo ve směně zcela běžného kovu – 

v Mezopotámii to bylo především stříbro, z Egypta jsou známy zlaté kotoučky. 

 Nejstarší mince byly raženy v 7. století př. n. l. v západní Malé Asii, na západě 

dnešní Anatolie, tedy ve styčné oblasti mezi řeckými pobřežními městy a lýdským 

královstvím. Archeologicky jsou první mince doloženy z Lýdie a iónských měst na 

západním pobřeží Malé Asie. Technické prostředky pro vznik mince, znalost zpracování 

kovu a vynález vah, se mohly v západní Malé Asii nejsnáze rozšířit z lýdské říše 

k maloasijským Řekům. 
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V západní Anatolii se nejprve razily slitky [fthois], ještě bez mincovního obrazu. 

Někteří tyto první ražby pokládají za soukromé, tedy nikoliv za platidla, jejichž kvalitu by 

zaručoval stát. Zhotovovaly se stejně jako pozdější lýdské mince z tzv. bílého zlata, 

élektronu, přírodní směsi zlata a stříbra s kolísajícím obsahem 40-70%. Posléze vzniká 

mince, vyznačující se těmito přednostmi: malými nároky na prostor, nepotřebnost 

udržovacích nákladů (ve srovnání např. s dobytkem), neomezenou uchovatelností (ve 

srovnání např. s potravinami a oděvy) a především tavitelností kovu a tedy libovolnou 

dělitelností, umožňující ražbu různých nominálů. 

 
obr. 1 – Statér z elektronu (Lydie, 6. stol. př. Kr.) 

 Obecné a ekonomické předpoklady pro vznik mince rovněž odpovídají tomu, že 

nejstarší ražby se objevily právě v západní Malé Asii. V 7. - 6. století př. n. l. se tato oblast 

rychle hospodářsky rozvíjela. Na nejstarších élektronových iónských mincích se objevují 

různé obrazy, jako např. přední část kozoroha, dva lví skalpy, přední část koně, beraní 

hlava apod. Za jednu z nejranějších ražeb se pokládá i elektronový statér s obrazem jelena, 

nad nímž je umístěn nápis „Faenos emi séma“ (Jsem znamení Faenovo). Je to nejstarší 

řecká mince s nápisem, která se běžně připisuje jinému významnému hospodářskému 

středisku – Efesu.[3] 

Současná numismatika klade ražbu prvních českých mincí do doby po r. 955 tedy do 

vlády Boleslava I.. Opírá se přitom o zprávu arabsko-židovského obchodníka ze Španělska 

Ibrahima Ibn Jakúba ze 60 let 10. století, což je první písemný doklad, o tom čím se zde 

platilo. První česká mince byl denár. Denár je stříbrná mince Až do mincovní reformy 

Břetislava I. roku 1050 byly denáry tzv. velkého střížku tj. průměr 18 – 20 mm a hmotnosti 

více než 1 g. Ražba denáru u nás zanikla roku 1300 mincovní reformou Václava II., kdy už
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mezi lidem málo oblíbený denár nahradil později velmi slavný pražský groš. Byla zřízena 

mincovna v Kutné Hoře [16]. 

2.2 Historie bankovek 
Papírové peníze se poprvé objevily v Číně za vlády císaře Hien Tsunga v letech 806–

821. Impulsem pro jejich zavedení byl nedostatek mědi, ze které se vyráběly mince. 

Dalším impulsem byl fakt, že praktické používání těchto mincí bylo poměrně obtížné, lidé 

si je uschovávali u obchodníků, kteří jim vydávali ručně psané potvrzení, že jsou peníze u 

nich uloženy. Tyto stvrzenky byly pak používány k obchodu. V 11. století tento systém 

převzal stát a začal vydávat obdobné stvrzenky v pevně stanovených hodnotách. Po roce 

1020 veřejnost díky hyperinflaci začala k bankovkám ztrácet důvěru a vydávání bylo v 

polovině 15. století zastaveno. V Evropě se první bankovky objevily poprvé ve Švédsku v 

roce 1662, kdy je ve Švédsku z důvodu nedostatku stříbrných mincí začala vydávat 

Stockholmská banka. V průběhu následujících sto let se přidaly Anglie, Francie a 

Rakousko. V 19. století se pak papírové bankovky staly běžným platidlem ve většině zemí 

tehdejšího světa. 

Papírové peníze ale neměly, kromě hodnoty papíru, na kterém byly vytištěny, 

žádnou vnitřní hodnotu. Po případech mnoha státních bankrotů, bylo nutné zvýšit důvěru 

veřejnosti k těmto penězům. Proto v roce 1816 Anglie zavedla tzv. zlatý standard libry. 

Banka se zavázala, že kdykoliv na požádání své bankovky vymění za zlato. Později zlatý 

standard zavedly další státy (Německo, Francie, Japonsko, Spojené státy). Až hospodářská 

deprese ve 30. letech 20. století způsobila konec zlatého standardu. 

První evropskou bankou byla Bank of England, založená v roce 1694. Téměř ihned 

začala vydávat potvrzení o vkladech. Tyto ručně psané stvrzenky mohl jejich doručitel 

vyměnit za zlato nebo mince. Zněly vždy na přesně stanovenou částku vyjádřenou v 

librách a pencích. Od roku 1745 byly tyto stvrzenky tištěny v hodnotách od 20 do 1000 

liber. V USA byla centrální banka založena v roce 1791. Americký dolar – USD – vznikl v 

roce 1865. Název „dolar“ byl převzat z Čech. V Jáchymově se těžilo od 15. století stříbro. 

Zde ražené mince byly nazývané „thaler“ nebo „tolar“, se používaly k placení na celém 

území Svaté říše římské v letech 1528–1671. Jen v letech 1521–28 se vyrazilo více než 3 

250 000 tolarů. 
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Díky své kvalitě se tolary používaly k placení v celé Evropě, včetně Španělska, 

odkud se dostaly dále do španělských kolonií v Latinské Americe. Jejich původní název se 

zde změnil na „dollar“. 

Československá měna vznikla 3.-9.března 1919 okolkováním rakousko-uherských 

bankovek. Kolky v hodnotě 10h, 20h, a 1k vytiskla grafická unie v Praze a tiskárna Haase 

ve Vídni. Okolkované bankovky byly prohlášeny za první československé státovky. 

Okolkované bankovky byly 10, 20, 50, 100, 1000 korun. Neokolkované 1 a 2 korun. 

2.3 Funkce peněz 
Peníze jako takové, ať se jedná o bankovky či mince, mají a měli vždy několik funkcí 

• prostředek směny - schopnost peněz zprostředkovat směnu, díky ochotě všech 

ekonomických subjektů přijímat peníze k úhradě závazků 

• míra hodnoty či zúčtovací jednotka - spojena se schopností peněz být mírou 

ocenění všech ostatních statků a služeb. Peníze se stávají nástrojem porovnávání a 

měření hodnot různých statků a služeb 

• uchovatel hodnot - v této funkci slouží peníze k přenášení hodnoty do budoucna = 

uskutečnění pozdějších nákupů 

a) oběživo = bankovky a mince 

b) depozitní peníze = bezhotovostní peníze na účtech [1] 



Aleš Březina 
 Problematika padělání a pozměňování bankovek a mincí 

 

2010  6 

3 Právní úprava a ochranné prvky na bankovkách a mincích 
české měny 
Používání ochranných prvků na bankovkách a mincích české měny se vyvíjí společně 

s vydáváním nových bankovek a mincí. Potřeba chránit peníze proti padělání vyžaduje 

vývoj stále nových a lepších ochranných prvků. Ochranné prvky mají dvojí význam a to 

jednak znesnadnit padělatelům práci, ale také umožňují rozeznání padělku od pravé 

bankovky.  

Ochranné prvky jsou tří úrovní: 

- určené pro laickou veřejnost 

- určené odborné veřejnosti (např. pokladníkům) 

- určené pro elektronické (strojové) vyhodnocování 

Při výrobě peněz jsou používány nejmodernější technologie tisku, při nichž vznikají i 

ochranné prvky. Některé z těchto ochranných prvků jsou všeobecně známy, kdy jsou 

prezentovány prostřednictvím agitace pracovníků České národní banky. Některé ochranné 

prvky však vyžadují použití speciálních přístrojů, jako jsou např. UV lampy, mikroskopu. 

Mezi technickou ochranu měny lze zařadit také speciální tiskové techniky, které jsou při 

výrobě bankovek používány, jakož i druh použitého papíru. Snaha o usnadnění práce a tím 

i zvýšení kvality nákladu a kvality tisku, vedly stejně jako u mincí k výrobě důmyslných 

strojů. Nejprve opět na lidský pohon, později poháněné parou a nakonec přišly elektrické 

stroje, které se používají dodnes[1]. 

3.1 Tiskařské metody: 
- knihtisk – typické je vytlačení barvy k obvodu písmen a číslic 

- ofset – tisk plošný, není do papíru vtlačen ani z něj zjevně nevystupuje, hmatem se 

jeví jako hladký 

- hlubotisk – vystupuje na povrch papíru, hmatem lze rozpoznat např. slepecká 

značka 

- sítotisk
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 Shora uvedené tiskařské metody se při výrobě bankovek používají kombinovaně. 

Na jedné bankovce je tedy použito více druhů tisku. Nejvíce je používán hlubotisk.

 Důležitým faktorem při tisku je i výběr barev. Při tisku jsou používány jak klasické 

barvy, tak barvy magnetické, metalické, opticky proměnlivé, UV a IR senzitivní.  

3.2 Bankovní papír 
Papír, který se používá k výrobě bankovek, se liší od běžného kancelářského papíru. 

Zpravidla se jedná o směs bavlny a lnu nebo pouze a čistou bavlnu. Díky tomu snese 

mnohem větší mechanické namáhání, ohýbání atd. V této podobě je nenahraditelným 

materiálem a používá se v tomto složení do dnešní doby (v některých zemích však již byl 

nahrazen plátny např. v Austrálii). Do papíru se ještě před samotným tiskem musí umístit 

ochranné prvky, jakými jsou vodoznak, nebo bezpečnostní vlákno. Vlákna jsou viditelná 

pouhým okem, nejlépe je uvidíme na bílých nepotištěných plochách. Do papíru se 

přidávají při jeho usychání. Při bělení papírní hmoty se nepoužívají optická bělidla. Papír 

pak zůstává v UV paprscích tmavý, oproti běžnému kancelářskému papíru, který po UV 

lampou září. Používaný papír je jedním z nejdůležitějších a nejhůře napodobitelnějších 

ochranných prvků měny. Bankovní papír pro české bankovky se vyrábí v SRN[14]. 

Při padělání je jedním z největších problémů napodobit právě bankovní papír, který 

se od běžného papíru liší na omak. Hmat je jedním z prvních varovných signálů, který se 

objeví při převzetí padělané bankovky. Padělatelé jsou si vědomi, že koupit na černém 

trhu, nebo napodobit pravý bankovní papír je velmi obtížné a proto používají různé metody 

k zamaskování. Při předávání padělků uvádějí, že se jedná o vypranou bankovku, kterou 

zapomněli v kapse, nebo se bankovku snaží předat různými způsoby jako je například 

přehnutí, nebo vložení mezi pravé bankovky. 

3.3 Ochranné prvky 

Pomocí ochranných prvků rozeznáváme pravou bankovku od padělku. Ochranné 

prvky mají dále ztížit padělatelům jejich práci. Nelze se však domnívat, že použitím 

nejmodernějších technik při výrobě bankovek a použití nejsložitějších ochranných prvků, 

zajistí dokonalou ochranu před paděláním a bankovky a mince se již nebudou padělat. 

Padělatelé se vždy budou snažit tyto nejmodernější ochranné prvky napodobit.
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Vodoznak 
 Vodoznak (průsvitka) je ochranný prvek umístěný na listu papíru, viditelný 

především při pohledu proti světlu a proto je nekopírovatelný sebemodernějšími 

kopírkami. Přes tento prvek lze přitom bez problémů tisknout běžnými tiskárnami. 

Vodoznak je součástí papíru a vzniká již při jeho výrobě zeslabením nebo zesílením 

papíru. U českých bankovek je vodoznak na bankovkách totožný s portrétem na bankovce 

[12], [14]. 

 
obr. 2 – vodoznak – bankovka 50,-Kč 

 

Ochranný okénkový proužek 
Jde o kovový nebo pokovený plastový proužek, který je zapracován do papírní hmoty 

během výroby. Ten může být v papíru zcela skryt, nebo jako u současných bankovek může 

částečně vylézat na povrch, poté mluvíme o tzv. okénkovém ochranném proužku. Proužek 

často obsahuje i mikropísmo nebo hologram [12], [14]. 

 
obr. 3 – ochranný okénkový proužek 
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Ochranná vlákna 
 Jedná se o 6 mm dlouhá, okem viditelná vlákna reagující na UV světlo. Vlákna jsou 

na bankovkách chaoticky rozmístěna po celé ploše bankovky. Vlákna jsou vkládána do 

papíru již při jeho výrobě [12], [14]. 

 
obr. 4 – ochranná vlákna 

 

Soutisková značka 
 Soutisková značka (průhledka) je jedním z ochranných prvků technologie plošného 

tisku. Vzniká tak, že obě strany bankovky jsou tištěny současně. Z jedné strany bankovky 

je viditelná pouze jedna část značky, z druhé strany část zbývající. V průhledu proti světlu 

je značka vidět celá a její jednotlivé linky na sebe přesně navazují. Na českých bankovkách 

je soutisková značka kruhová. Na novějších vzorech (počínaje bankovkou 1000 Kč z roku 

1996) tvoří soutiskovou značku písmen "ČR". Na vzorech dřívějších je tvořena písmenem 

"C", do kterého je vloženo písmeno "S" [12], [14]. 

  
obr. 5 – soutisková značka 

 

Skrytý obrazec 
Je založen na optickém efektu vyvolaném specifickým uspořádáním plastických 

linek hlubotisku, na které dopadá světlo. Hovoříme také o tzv. “sklopném efektu”. Skrytý 

obrazec se stane neviditelným tehdy, sklopíme-li bankovku ve výši očí do vodorovné 

polohy proti zdroji světla. Z delší strany bankovky je obrazec pozitivní (tmavý), z kratší 

strany negativní (světlý). 
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 Skrytý obrazec je umístěn na lícních stranách bankovek v ornamentech na rameni 

portrétu, případně nad ním a tvoří ho vždy číslo označující nominální hodnotu bankovky 

[12], [14]. 

 
obr. 6 – skrytý obrazec

Opticky proměnlivá barva 
 Tento ochranný prvek, je založen na optickém efektu, který závisí na úhlu dopadu 

světla na speciální tiskovou barvu. Segment vytištěný speciální tiskovou barvou mění své 

zbarvení v závislosti na tom, v jakém úhlu se bankovka sklopí proti dopadajícímu světlu. 

Tento ochranný prvek je použit u bankovek s hodnotou 1000 Kč (barva stylizovaného 

lipového listu se mění ze zlaté na zelenou), 2000 Kč (struny lyry a mění se ze zlaté barvy 

na zelenou) a 5000 Kč (šestiúhelníková ploška s hlavou lva se mění také ze zlaté na 

zelenou, u vzoru 1993 z purpurové přes zlatou na zelenou). U všech tří bankovek je tento 

ochranný prvek umístěn na lícní straně [12], [14]. 

 

   
obr. 7 – opticky proměnlivá barva 

 



Aleš Březina 
 Problematika padělání a pozměňování bankovek a mincí 

 

2010                11 

Iridiscentní pruh 
 Je další ochranný prvek založený na optickém efektu, který závisí na úhlu dopadu 

světla na speciální barvu. Tato speciální barva se stává součástí bankovky již při výrobě 

papíru. Ochranný iridiscentní pruh (iridiscentní znamená duhově proměnlivý) o šířce cca 

20 mm je umístěn na lícní straně blíže pravému okraji bankovky. Při běžném pohledu na 

bankovku se jeví jako neprůhledný, slabě okrově zabarvený pruh, při sklopení bankovky 

proti světlu získává slabý barevný nádech (u 1000 Kč modrý) s kovovým leskem. 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 [12], [14]. 

 

 
obr. 8 – iridiscentní pruh 

   

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

jednotlivých bankovek je individuální, je skrytý zpravidla v drobném dezénu bankovky, 

který je součástí jednotlivých vyobrazení na bankovce, nebo je doplňuje. Pouhým okem 

bez lupy je rozeznatelný jen z části.  

Na lícní straně bývá ve velkém hodnotovém čísle, v podtisku textů na levé straně, 

kolem portrétu apod. Vždy je na lícní straně v pruhu základní barvy u pravého okraje 

bankovky skryt mikrotext v podobě hodnotových čísel bankovky (s výjimkou 50 Kč vzoru 

1993, kde se mikrotext skládá z písmen "A"), na rubové straně bývá zpravidla rovněž v
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pruhu základní barvy u pravého okraje bankovky skryt mikrotext slovně označující 

hodnotu bankovky [12], [14]. 

 

  
obr. 9 - mikrotext 

 

Číslování bankovek 
 Všechny bankovky jsou na zadní straně číslované. Při levé straně svisle, vpravo 

dole vodorovně. Série je vždy označena velkým písmenem abecedy a dvojmístným číslem, 

pořadové číslo šestimístné. U svislého čísla jsou všechny číslice stejně velké, vodorovné 

číslice jsou v řadě vzestupné. Každá bankovka má své číslo, neexistují bankovky se 

stejným číslem¨[12], [14]. 

 
obr. 10 – číslování bankovek 

 Padělky u českých bankovek jsou vyhotovovány jako kopie pravé bankovky, 

padělky se vyrábí v sériích a to vždy po několik desítkách kusů (např. 10, 50, 100 kusů). 

Z tohoto důvodu mají padělky od jednoho padělatele stejné sériové číslo. 

K ochranným prvkům používaných na českých mincích můžeme uvést např. 

netypický tvar mince v hodnotě 20,-Kč, nebo použití dvou různých kovů u mince 

v nominální hodnotě 50,-Kč. Použití netypického tvaru, nebo použití dvou různých kovů
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do sebe navzájem slitých znesnadňuje padělání těchto mincí. Mince obecně se padělají 

velmi zřídka, a to z důvodu, že zisk není adekvátní úsilí, které je třeba vyvinout při výrobě 

padělku. V roce 2009 bylo v České republice zadrženo celkem 73 kusů padělaných mincí 

[13]. 

Ze shora uvedeného vyplývá, že Česká národní banka používá při výrobě bankovek 

širokou škálu nejmodernějších ochranných prvků, které jsou na bankovkách vždy 

kombinovány. Technologie tisku, ale i vývoj ochranných prvků se stále zlepšuje 

v závislosti na technickém vývoji. V současné době se víjejí technologie znemožňující 

digitální padělání. Jedná se o technologie, které znemožňují počítačům a digitálním 

zařízením zachycovat a reprodukovat vyobrazení chráněných bankovek. 

 Česká národní banka získala od International Association of Currency Affairs - 

světové asociace odborníků zabývajících se hotovostí - ocenění Bankovka roku 2008. 

Prestižní ocenění obdržela nová tisícikorunová bankovka s inovovanými ochrannými 

prvky, kterou centrální banka vydala do oběhu v dubnu letošního roku [11]. 

 
obr. 11 – ocenění bankovka roku 2008
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3.4 Právní ochrana bankovek a mincí 
Při padělání bankovek a mincí dochází vždy k finanční škodě. Výrobou bankovky a 

následným udáním do oběhu pak při jejím zadržení vznikne předložiteli bankovky škoda, 

která odpovídá nominální hodnotě bankovky, která byla zadržena [2]. Pokud by se objem 

padělků v oběhu zvýšil natolik, že by došlo ke ztrátě důvěry v měnu, došlo by k narušení 

ekonomiky daného státu. Ekonomické důsledky souvisí s monetární politikou České 

národní banky, která řídí cenovou hladinu a množství peněz v oběhu. Růst peněžní zásoby, 

ke kterému by došlo zaplavením trhu velkým množstvím padělků, by se v dlouhém období 

projevilo růstem cenové hladiny – inflací. Uvedený případ lze znázornit i matematicky 

pomocí kvantitativních rovnicí peněz: Q x P = V x M. 

Q-množství směnované produkce   M-peněžní zásoba    

P-cenová hladina     V- rychlost obratu peněz 

 Prudkým zvýšením peněžní zásob (M) by se musela buď nížit rychlost obratu peněz 

(V), nebo na druhé straně rovnice zvýšením cenové hladiny (P), nebo množství směnované 

produkce (Q). Ke snížení oběžné rychlosti V v této situaci pravděpodobně nedojde, protože 

lidé budou mít pod vlivem pocitu bohatství spíše tendenci více utrácet. Možnost zvýšení 

množství nabízených statků Q je, díky omezenosti výrobních kapacit, zanedbatelné. Pro 

dosažení rovnováhy pravděpodobně přispěje růst cen statků P, schématicky vyjádřeno 

(M↑V = P↑Q). Bezmezné tištění peněz pravděpodobně povede k růstu cen (inflaci). 

 Na základě shora uvedených skutečností je zřejmé, že společenská nebezpečnost

padělání bankovek a mincí je velmi značná. Z tohoto důvodu stát chrání svou měnu 

postihy za padělání. Tyto postihy jsou pak rozděleny podle společenské nebezpečnosti na 

správní delikty a trestné činy. Trestné činy se pak dále dělí na přečiny a zločiny. Aby stát 

mohl postihovat konkrétní osobu za porušení povinností, musí být tyto povinnosti nejprve 

stanoveny. Česká národní banka má v systému právní ochrany hlavní úlohu. Má jako 

jediná právo vydávat bankovky a mince, dále má právo stahovat bankovky a mince 

z oběhu a také má právo shromažďovat a posuzovat padělky a provádět jejich analýzu. 

Zadržovat bankovky a mince, které jsou podezřelé z padělání, mají dle § 21 odst. 1 zák. č. 

6/1993 Sb. o České národní bance v platném znění právnické osoby, které jsou povinny je 

předat České národní bance k posouzení. Tuto povinnost mají dle odst. 2 i fyzické osoby 

provozující směnárenskou činnost. 
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Fyzické osoby mohou dle § 2 odst. 2 vyhlášky České národní banky č. 37/1994 Sb. přijetí 

bankovky nebo mince, u které je podezření, že se jedná o padělek odmítnout [10]. 

3.4.1 Správní delikty a přestupky proti měně 
Povinnosti, které je nutno dodržovat při platebním styku jsou stanoveny zejména 

v zák. č. 6/1993 Sb. o České národní bance v platném znění. Dle § 46c tohoto zákona se 

právnická osoba dopustí správního deliktu a fyzická osoba přestupku tím, že tím, že při 

reprodukci symbolů peněz a jejich napodobenin zhotoví reprodukci bankovky, mince, 

platebního prostředku nebo cenného papíru, znějících na koruny české nebo cizí měnu 

anebo zhotoví, prodá, doveze nebo rozšiřuje za účelem prodeje nebo pro jiné obchodní 

účely. Za uvedené jednání lze uložit pokutu do výše 500.000,-Kč [10]. 

Mezi další velmi důležité právní předpisy je třeba zařadit vyhlášku České národní 

banky č. 37/1994 Sb. v platném znění, kterou se stanoví postup při příjmu peněz a 

nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince. Tato 

vyhláška mimo jiné upravuje postup fyzických a právnických osob při předložení 

bankovky nebo mince, která je padělaná, nebo je podezřelá z padělání. Fyzická osoba 

může přijetí takovéto bankovky nebo minci odmítnout. Právnické osoby pak takovéto 

bankovky nebo mince bez náhrady odeberou. O odebrání bankovky nebo mince vystaví 

předložiteli potvrzení (viz. Příloha č. 1). Podezřelou bankovku nebo minci poté odešlou do 

České národní banky, společně s kopií potvrzení o odebrání bankovky nebo mince. 

Odebrání bankovek nebo mincí právnická osoba, která je odebrala, bezodkladně oznámí 

orgánům policie, nebo státního zastupitelství. Pokud odborné posouzení prokáže, že 

odebrané bankovky nebo mince byly padělány nebo pozměněny, zašle Česká národní 

banka oznámení o výsledku odborného posouzení právnické osobě, která bankovky nebo 

mince odebrala. Předložitele vyrozumí právnická osoba, která bankovky nebo mince 

odebrala, na jeho žádost. Zjistí-li Česká národní banka, že odebrané bankovky nebo mince 

jsou pravé, vrátí je neprodleně předložiteli. Za porušení těchto povinností pak hrozí postih 

za správní delikt [10]. 

Zjistí-li Česká národní banka že jde o padělek, nenáleží předložiteli náhrada za 

bankovku. Padělek pak v České národní bance odborní pracovníci zkoumají, kdy 

výsledkem je vyhotovené odborné vyjádření (viz. Příloha č. 2). Odborné vyjádření 

obsahuje jméno předložitele, jméno zadržitele, datum zadržení a dále velmi podrobné
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informace o padělku. Padělky se pak rozdělují podle způsobu jejich výroby, podle způsobu 

napodobení ochranných prvků do typů a vzorů. Padělek je dále označen dle stupně 

nebezpečnosti. Toto odborné vyjádření slouží pro policii jako jeden ze základních 

listinných důkazů při hledání osoby pachatele, neboť každý pachatel při výrobě padělků 

používá stejné techniky napodobení ochranných prvků, které pak opakuje. 

Stupně nebezpečnosti padělků: 

1 – velmi nebezpečný (napodobenina, kde jsou napodobeny všechny ochranné prvky 

včetně bankovního papíru) 

2 – nebezpečný (napodobenina, kde je napodobena většina ochranných prvků)  

3 – zdařilý (napodobenina, kde je snaha napodobit alespoň některý z ochranných prvků) 

4 – méně zdařilý (napodobenina bez ochranných prvků, nebo s náznaky ochranných prvků) 

5 – neumělý (neumělá napodobenina bez ochranných prvků) 
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obr. 12 – graf rozdělení zadržených padělků dle stupně nebezpečnosti za rok 2008
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 Z obrázku č. 12 a č. 13 je patrné, že nejvíce zadržených padělků bylo v roce 2008 a 

v roce 2009 označeno stupněm nebezpečnosti č. 4 – méně zdařilý. Jedná se tedy o 

bankovky, kde je pouze snaha o napodobení pouze některých ochranných prvků. Tyto 

padělky však v drtivé většině nemají vodoznak, opticky proměnlivou barvu ani iridiscentní 

pruh [9]. 
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obr. 13 – graf rozdělení zadržených padělků dle stupně nebezpečnosti za rok 2009

Dalším zajímavým grafem je statistický výčet zadržených padělaných a 

pozměněných bankovek na obr. č. 14 [8], které byly zadrženy policií, nebo v oběhu. Počet 

zadržených bankovek policií se odvíjí od počtu bankovek, které buď některý z předložitelů 

přinesl na některou služebnu policie a dále od počtu padělaných bankovek, které byly 

zajištěny při vyšetřování trestné činnosti a které byly zajištěny u některého z padělatelů.
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obr. 14 – graf počet zadržených bankovek v oběhu a policií v období 2000-2009 

 Z obrázku č. 14 [8] je patrné, že počty zadržených padělků od roku 2003 potupně 

klesají. Tento jev je dán, buď zavedením nových ochranných prvků na nově vydávaných 

bankovkách, nebo faktem, že padělatelé vyrábějí tak dokonalé padělky, že tyto nejsou 

zadrženy a stahovány z oběhu. Tomuto tvrzení však neodpovídají výsledky z obrázku č. 12 

a č. 13, neboť většina padělků je označena stupněm nebezpečnosti č. 4 – méně zdařilý, 

naopak stupněm nebezpečnosti č. 1 – velmi nebezpečný nebyl označen ani jeden padělek. 

3.4.2 Trestné činy proti měně 
Dalším právním předpisem tvořící právní ochranu bankovek a mincí české měny je 

zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, kde v hlavě VI, 1. Díl zvláštní části, kde jsou 

uvedeny trestné činy proti měně [4]. 

§ 233 Padělání a pozměnění peněz 

Tento § postihuje jednání za opatření, přechovávání padělaných, nebo 

pozměněných peněz nebo prvky peněz sloužící k jejich ochraně. Za toto jednání hrozí trest 

odnětí svobody 1 rok až 5 let. V odst. 2 tohoto § je pak uveden postih za padělání nebo
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pozměnění peněz v úmyslu je udat jako pravé nebo platné. Za toto jednání je uveden trest 

odnětí svobody 3roky až 8 let [4]. 

§ 234 Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku 

 Tento § postihuje opatření, zpřístupnění, přijmutí, nebo přechovávání platebního 

prostředku jiného bez jeho souhlasu, zejména nepřenosné platební karty, elektronické 

peníze, příkaz k zúčtování, cestovní šek, nebo záruční šekovou kartu, kdy za toto jednání 

hrozí trest odnětí svobody až na 2 léta, nebo zákazem činnosti. V odst. 2 tohoto §  je pak 

uveden postih za opatření, zpřístupnění, přijmutí, nebo přechovávání padělaného nebo 

pozměněného platebního prostředku, kdy za toto jednání hrozí trest odnětí svobody 1 rok 

až 5 let. V odst. 3 tohoto § je pak uveden postih za padělání nebo pozměnění platebního 

prostředku v úmyslu použít jej jako pravý nebo platný, kdy za toto jednání hrozí trest 

odnětí svobody 3 roky až 8 let. Příprava tohoto trestného činu je trestná [4]. 

§ 235 Udávání padělaných a pozměněných peněz 

Tento § postihuje jednání, kdy osoba padělané nebo pozměněné peníze, jimiž mu 

bylo zaplaceno jako pravými, udává jako pravé. Za toto jednání hrozí trest odnětí svobody 

až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty [4]. 

§ 236 Výroba a držení padělatelského náčiní 

 Tento § postihuje jednání osoby, která vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo 

jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává nástroj, zařízení nebo jeho 

součást, postup, pomůcku nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového programu, 

vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění peněz nebo prvků sloužících k 

ochraně peněz proti padělání anebo vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo 

pozměnění platebních prostředků. Za toto jednání pak hrozí trest odnětí svobody až na dvě 

léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty [4].

§ 237 Neoprávněná výroba peněz 

Tento § postihuje jednání osoby, která neoprávněně, s použitím zařízení nebo 

materiálů k výrobě peněz určených a držených v souladu se zákonem, vyrobí peníze nebo 

prvky sloužící k ochraně peněz proti padělání, a dále jednání osoby, která neoprávněně 

vyrobené peníze nebo prvky sloužící k ochraně peněz proti padělání sobě nebo jinému
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opatří, uvede do oběhu nebo přechovává. Za toto jednání pak hrozí trest odnětí svobody na 

1 rok až 5 let [4]. 

§ 238 Společné ustanovení 

Tento § uvádí: „ochrana se poskytuje též penězům a platebním prostředkům jiným 

než tuzemským a tuzemským a zahraničním cenným papírům“1

§ 239 Ohrožování oběhu tuzemských peněz 

 [4]. 

Tento § postihuje jednání osoby, která „neoprávněně vyrobí nebo vydá náhražky 

tuzemských peněz“1, ale i osoby, která takové náhražky neoprávněně dává do oběhu. Za 

toto jednání pak hrozí trest odnětí svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty [4]. 

 Ze shora uvedeného lze konstatovat, že stát chrání nejen bankovky a mince české 

měny, ale také veškeré platební prostředky a bankovky a mince cizí měny. Trest za 

padělání bankovek a mincí, který hrozí za spáchání trestného činu padělání a pozměnění 

peněz dle § 234 zák. č. 40/2009 Sb. v platném znění je v základní skutkové podstatě trest 

odnětí svobody na 1 rok až 5 let. Ve srovnání s jinými úmyslnými trestnými činu např. 

trestným činem ublížení na zdraví dle § 146 zák. č. 40/2009 Sb. v platném znění, kde 

v základní skutkové podstatě je trest odnětí svobody na 6 měsíců až 3 léta, je tento trest 

podstatně přísnější. Z uvedených skutkových podstat je dále patrné, že stát netrestá pouze 

samotnou výrobu padělků a pozměňování peněz, ale také udávání padělaných a 

pozměněných bankovek a mincí, a v neposlední řadě také výrobu a držení padělatelského 

náčiní. Vyšetřování při odhalování shora uvedených trestných činů provádí Policie České 

republiky dle příslušných ustanovení § uvedených v zákoně č. 41/2009 Sb. trestní řád. Stát 

myslí při ukládání trestů v širším měřítku, a to zejména s ohledem na ekonomiku státu, 

kterou chrání proti padělatelům [4],[5]. 

                                                 
1 Česká republika. Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, vyd. Ostrava-Hrabůvka: 
Nakladatelství Sagit a.s., 2008, ISBN 978-80-7208-762-4 zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník 
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4 Způsoby padělání bankovek a mincí 
Způsoby padělání jsou závislé na technickém vybavení každého padělatele. Padělatelé 

se snaží tisknout vždy série bankovek jedné nominální hodnoty se stejným sériovým 

číslem. Bankovky padělatelé tisknou na různé druhy papíru. Vzhledem k potřebě 

oboustranného tisku buď natisknou jednu stranu bankovky a poté druhou, nebo tisknou obě 

strany bankovek a poté papíry k sobě jednoduše slepí. Při tomto způsobu používají slabší 

papír, oproti kancelářskému, aby výsledná bankovka nebyla příliš tlustá. K tisku bankovek 

lze říci pouze to, že většina padělatelů tiskne padělky pomocí barevných kopírek, 

inkoustových a laserových tiskáren viz. obr. č. 15 [8]. Tímto tiskem však nemohou 

dosáhnout kvality tisku, který je na pravých bankovkách. 

80,87%

0,25%
18,88%

barevná kopírka

inkoustový tisk

tisk

legenda:

 
obr. 15 – graf rozdělení padělků dle způsobu tisku 

 

4.1  Způsoby padělání ochranných prvků 
V této kapitole bych chtěl uvést praktické příklady napodobování jednotlivých 

ochranných prvků, se kterými se setkávám na zadržených padělcích při práci u policie. 

Napodobování ochranných prvků je velmi náročné zvláště z technického hlediska. 

Vodoznak 
Vodoznak padělatelé většinou nenapodobují a to již z uvedeného důvodu, neboť 

vzniká při výrobě bankovního papíru, který nemá drtivá většina padělatelů k dispozici. 

Vodoznak na padělcích tedy většinou chybí, nebo je napodoben tiskem, nebo razítkem
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bílou barvou. Vyskytují se i padělky vodoznaku, které byly natisknuty na vnitřní stranu 

jednoho z následně slepených papírů. 

Ochranný okénkový proužek 

Okénkový proužek padělatelé napodobují různými způsoby, které závisí na fantasii a 

zkušenosti padělatele. Někteří padělatelé použijí ochranný proužek z jiné pravé bankovky 

menší nominální hodnoty, většinou 50,-Kč a tento pak nalepují na padělanou bankovku 

v nominální hodnotě např. 5.000,-Kč. Jiní, méně nápadití padělatelé, tento ochranný 

proužek prostě pouze okopírují, nebo jej po okopírování „vylepší“ např. lakem na nehty 

stříbrné barvy, nebo jinou stříbrnou barvou, aby dosáhly požadovaného lesku. 

Ochranná vlákna 

Padělatelé tento ochranným prvek opět nejsou schopni věrohodně napodobit a to 

z již zmiňovaného důvodu, neboť nepoužívají pravý bankovní papír. Tento ochranný prvek 

se padělatelé snaží napodobit vytištěním, dokreslením, nebo nalepením. 

Soutisková značka 

Tento ochranný prvek je velice špatně napodobitelný. Padělatelé při tisku bankovek 

tisknou rub i líc bankovky zvlášť, čímž sice vznikne soutisková značka, ale tato při 

průhledu není nikdy navazující. Vzniká v nejlepším případě minimální (většinou však 

značná) odchylka mezi jednotlivými písmeny, která je při pohledu proti světlu značně 

viditelná. 

Skrytý obrazec 

 Vzhledem ke způsobu vzniku tohoto ochranného prvku - hlubotiskem, je zřejmé, že 

většina padělatelů tento ochranný prvek vůbec nenapodobuje. Někteří padělatelé se snaží 

skrytý obrazec napodobit vytlačením z druhé strany bankovky. 

Opticky proměnlivá barva 

Padělatelé se tento ochranný prvek snaží napodobit, kdy však chybí proměnlivost 

barvy po celém obrázku. Při tisku se obrázek vytiskne dvěma barvami, kdy je zde patrný 

přechod z jedné barvy do druhé. Při naklonění se barva v obrázku padělané bankovky 

nemění.
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Iridiscentní pruh 

Padělatelé tento ochranný prvek neumí napodobit. Do současné doby jsem 

se nesetkal s napodobením tohoto ochranného prvku. Jedná se o nově používaný ochranný 

prvek. 

Mikrotext 

Padělatelé, kteří většinou používají laserové a inkoustové tiskárny, nejsou schopny 

mikrotext vytisknout v takové kvalitě, aby byl čitelný. Výsledkem jsou nečitelné písmena a 

číslice, které většina lidí odhalí pouze pomocí lupy. 

 O tom, že shora uvedené způsoby napodobování jednotlivých ochranných prvků 

jsou pachateli používány, svědčí i charakteristika zadržených padělků uvedených v příloze 

č. 3 a v příloze č. 4. Jedná se o zadržené padělky bankovek 2.000,-Kč  a 1.000,-Kč. Tyto 

padělky byly podrobeny zkoumání ve zkušebně platidel České národní banky, která 

následně vyhotovila přiložené charakteristiky. 

4.2 Způsoby udávání padělaných bankovek a mincí 
Padělatelé ochranné prvky napodobují různými způsoby, kdy každý padělatel používá 

techniky, které ovládá a které jsou pro něho dostupné. Většina padělatelů jsou však 

amatéři, kteří se pouze snaží napodobit ochranné prvky. Méně kvalitní padělek se pak 

pokoušejí udat s využitím nějaké příznivé okolnosti. Využívají možnosti udat bankovku 

nebo minci prostřednictvím výherních, nebo prodejních automatů, kdy se na padělek přijde 

s odstupem času až při výběru tržby. Tento způsob udávání padělků však není příliš 

efektivní, neboť většina výherních a prodejních automatů je již v dnešní době vybavena 

přístroji na kontrolu pravosti bankovek a mincí a padělky jednoduše odmítají. Druhou 

možností, jak udat padělek do oběhu, je přímo při běžném platebním styku. Padělatelé se 

pak snaží využít různých okolností, jako jsou například velké fronty v supermarketech, 

snížená viditelnost, nepozornost prodávajícího atd. Dle dosud získané praxe mohu potvrdit, 

že tento způsob udávání padělků je nejvíce rozšířený a díky nepozornosti osob pracujících 

s penězi, velice účinný. Na padělky se pak přijde až při odvodu tržby do banky, tedy 

s několika hodinovým či denním zpožděním při přepočítávání tržby. Pachatele, který 

bankovku udal, je pak těžké dopadnout. 
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Tuzemec 51,61 %

Cizinec 7,49%

Neznámý 13,69 %

Odvod banky 4,98 %

Odvod mimob. směn. 0,40 %

Odvod tržby 20,16 %

Odvod zpracovatelů 0,80 %

Ostatní 0,87 %

 

obr. 16 – graf. přehled předložitelů za rok 2009 
 

U osob, které si dávají na peníze, které přijímají pozor, riziko přijmout padělanou 

bankovku, nebo minci téměř nehrozí. Bankovku jednoduše přijmou, prohlédnou ji, ale 

zboží nevydají dokud si bankovku pečlivě nezkontrolují. Dalším místem, kde k přijmutí 

padělků dochází jen velmi zřídka, jsou bankovní ústavy. V bankách dnes pracují řádně 

vyškolení a vybavení pracovníci, kteří přicházejí denně do styku s penězi, kdy při příjmu 

peněz automaticky kontrolují několik z uvedených ochranných prvků. V případě podezření 

pak za použití lupy, popř. UV lampy, nebo elektronické počítačky peněz ihned rozpoznají 

padělek. Prodavačky v supermarketu, nebo prodavačka v trafice však není ani proškolená 

ani nemá dostatečné technické vybavení, aby na padělek přišla již při přijmutí peněz. Tyto 

osoby při troše štěstí většinou odhalí padělky, které jsou označeny stupněm nebezpečnosti 

4 a 5. Lepší padělky se jim většinou nedaří odhalit. Na obr. 16 je zobrazen přehled 

předložitelů padělaných bankovek za rok 2009, kdy z grafů vyplývá, že nejvíce padělků 

předkládají tuzemské fyzické osoby [8]. 
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5 Návrhy na zlepšení ochrany před paděláním 
 Snažit se zabezpečit měnu proti padělání je cílem každého sátu a jeho centrální 

banky, která má emisi peněz na starost. Padělatelé se vždy budou snažit napodobit 

ochranné prvky, které jsou používány na bankovkách a mincích. Centrální banka musí najít 

takovou cestu, která odradí většinu padělatelů, neboť nebude mít dostatečné technické 

vybavení na padělání, ale zároveň musí zachovat takovou podobu bankovek a mincí, aby 

byly použitelné při běžném peněžním styku a jejich výroba nebyla příliš nákladná. 

5.1 Vývoj nových ochranných prvků a jejich aplikace při výrobě bankovek 
a mincí 

To že se Česká národní banka zabývá vývojem nových ochranných prvků 

používaných na bankovkách a mincích je patrné při pohledu na nově vydávané bankovky 

v nominálních hodnotách 500,-Kč, 1.000,-Kč, 2.000,-Kč a 5.000,-Kč. Na uvedených 

bankovkách je nový vylepšený nejen ochranný okénkový proužek, ale také nový vylepšený 

iridiscentní pruh. Tyto dva vylepšené ochranné prvky se ukázaly nejen jako velmi dobře 

rozpoznatelné laickou veřejností při přijímání peněz, ale také velmi těžko napodobitelné 

při padělání. Samotný vývoj ochranných prvků je přísně utajovaná skutečnost, kdy 

vývojem se zabývají nejen pracovníci České národní banky, ale také externí firmy se 

kterými je v případě využití nové technologie k výrobě ochranného prvku poté uzavřena 

dohoda o zachování mlčenlivosti. To zda a jaký nový ochranný prvek je právě testován na 

bankovkách a mincích je utajovaná skutečnost, ke které laická veřejnost nemá přístup. 

Mezi nově používané ochranné prvky by v budoucnu mohl patřit např. fólie s hologramem 

viz. obr. 17, který je používán na bankovkách Eura, širší použití kovových proměnlivých 

barev, popř. barev reagujících na UV světlo. 

 
obr. 17 – ukázka fólie s hologramem 



Aleš Březina 
 Problematika padělání a pozměňování bankovek a mincí 

 

2010  26 

5.2 Vývoj a aplikace softwaru, který by bránil digitálním a reprografickým 
přístrojům reprodukci bankovek  

Fakt, že několik výrobců kóduje ve vší tichosti sériová čísla i výrobní kódy svých 

barevných laserových tiskáren a kopírek do každého dokumentu, který tato zařízení 

vytisknou nebo zkopírují je v dnešní době již poměrně známý. Ačkoliv tato technologie 

existuje již dlouhou dobu, výrobci tiskáren nebyli nuceni zákazníky o uvedené vlastnosti 

informovat. V České republice tuto technologii využívá např. výrobce Canon a HP. Tento 

fakt pak napomáhá při vyšetřování výskytu padělků, dopadení a usvědčení osoby 

pachatele. V budoucnu se možná dočkáme softwaru, který bude instalován do laserových 

tiskáren a kopírek, který by měl znemožnit již samotnou reprodukci bankovky [15].  

 

    
obr. 18 – ukázka čipu v kopírovacím stroji 

 

 Jedná se o čip zabudovaný v tiskárně či kopírce obr. č. 18, který rozpozná, že 

se uživatel snaží o reprodukci bankovky, kdy přístroj bankovku nevytiskne. Tento čip by 

však neměl mít vliv na běžné použití tiskárny, např. aby bránil vytisknout papír o rozměru, 

který odpovídá bankovce v určité nominální hodnotě. Dle informací z České národní 

banky je takovýto software již ve vývoji, ale jedná se o utajované skutečnosti, které nejsou 

určeny pro laickou veřejnost. V oblasti výpočetní techniky jde pokrok mílovými kroky 

dopředu a je možné, že za několik let bude takovýto software běžnou součástí každé 

domácí tiskárny, nebo kopírky. 
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5.3 Nahrazení starších bankovek, bankovkami s vylepšenými ochrannými 
prvky 
Z dosud získané praxe jsem zjistil, že padělatelé padělají bankovky, které byly 

vydávány Českou národní bankou do roku 2003, kdy tyto bankovky nemají nové 

vylepšené ochranné prvky. Tento návrh spočívá v postupném stahování starších bankovek 

nahrazení těchto bankovek novějšími s vylepšenými ochrannými prvky. Novější bankovky 

s vylepšenými ochrannými prvky jsou pro veřejnost lépe rozpoznatelné již na první pohled 

a padělatelům by se vytvořené padělky nedařilo udávat do oběhu.  

5.4 Přísnější tresty za padělání v základních skutkových podstatách u 

jednotlivých trestných činů 

Další cestou jak omezit padělání bankovek je nesnižovat tresty odnětí svobody za 

uvedené trestné činy. Trestní zákoník zák. č. 40/2009 Sb. v platném znění uvádí 

v základních skutkových podstatách tresty odnětí svobody od 1 do 5 let. Starý trestní zákon 

zák. č. 140/1960 Sb. uváděl v základních skutkových podstatách trest odnětí svobody od 2 

do 8 let. V novém trestním zákoníku došlo oproti staršímu trestnímu zákonu od 1.1.2010 

celkově ke snížení sazeb trestu odnětí svobody v základních skutkových podstatách. 

Hlavním cílem nebylo bagatelizovat drobnou trestnou činnost, ale využít širší možnosti 

uložení alternativních trestů v případech páchání drobné trestné činnosti, pokud se nejedná 

o tzv. recidivu. V oblasti padělání měny lze říci, že se vždy jedná o úmyslné jednání za 

účelem dosažení zisku, lze tedy vyloučit nedbalostní jednání, popř. shodu náhod. Za toto 

jednání by měl následovat odpovídající trest, kdy trestní zákon č. 140/1960 Sb. v platném 

znění byl v tomto směru přísnější a dle mého názoru odpovídající [6],[7]. 

5.5 Seznámení široké veřejnosti s používanými ochrannými prvky 

Veškeré ochranné prvky určené pro laickou veřejnost, které jsou používány na 

bankovkách a mincích české měny jsou uvedeny nejen na internetových stránkách České 

národní banky, ale i na dalších internetových stránkách. Česká národní banka v tomto 

směru vydává i propagační letáky, kde jsou tyto ochranné prvky vyobrazeny. 
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Dle sdělení České národní banky dochází i k proškolování bankovních úředníků, kdy 

na těchto školeních jsou představeny nejen ochranné prvky, ale také jak mají postupovat 

v případě podezření z padělané bankovky. Pro laickou veřejnost však tyto školení 

neprobíhají. Většina lidí pak neví, jak se mají zachovat v případě, že zjistí, že mají u sebe 

padělek. Z praxe vím, že pokladní v supermarketech žádný takový kurz nemají a musí se 

spolehnout pouze na vlastní znalosti. O většině ochranných prvků ani neví, a proto je ani 

nekontrolují. Z tohoto důvodu bych navrhoval seznámení široké veřejnosti s používanými 

ochrannými prvky formou prezentací, školeních, popř. mediální formou. 
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6 Závěr 
Ani v dnešní moderní a technicky vyspělé době, kdy zcela běžnou součástí života je 

bezhotovostní platební styk, se však neobejdeme bez bankovek a mincí. Bankovky a mince 

jsou a po nějakou dobu určitě ještě budou součástí našeho každodenního užívání. Stát by 

tedy měl i nadále činit kroky ve vývoji prostředků na ochranu platidel.  

Skutečnost, že peníze budou i nadále součástí našeho života je neméně důležitá 

v rámci přijetí společné měny v rámci evropské unie Eura. Přijetím společné měny dojde 

k obměně veškerých platidel, kdy lidé si na tyto platidla budou muset nejprve zvyknout a 

budou se muset naučit rozpoznat jednotlivé ochranné znaky používané na této měně. 

Několik ochranných znaků je stejných, jako na současných českých bankovkách. Přijetím 

společné měny se však i padělatelé budou muset naučit padělat a snažit se co 

nejvěrohodněji napodobit ochranné prvky na nové měně. Hlavní problém této změny, 

z hlediska problematiky padělání bankovek a mincí vidím v tom, že padělatelé se již dnes 

mohou učit jak tyto ochranné prvky napodobit. Statistiky zadržených bankovek zahraniční 

měny již dnes ukazují, že euro je druhou nejvíce padělanou měnou na světě, kdy na prvním 

místě je americký dolar. Naproti tomu většina českých domácností s bankovkami eura 

přijdou do styku pouze při cestě na dovolenou, nebo dokonce vůbec. Tato změna pak pro 

tyto domácnosti bude náročnou zkouškou a tito lidé si při placení a styku s penězi budou 

muset dávat velký pozor, aby nepřijali padělanou bankovku. 

Česká národní banka ve vývoji ochranných prvků na bankovkách a mincích české 

měny jistě vynakládá velké úsilí. Odměnou za toto úsilí může být již zmíněné ocenění od 

International Association of Currency Affairs - světové asociace odborníků zabývajících se 

hotovostí. Zhodnocením ochranných prvků používaných na české měně můžeme 

konstatovat, že ochranné prvky jsou na velmi vysoké úrovni. Jedná se však o ochranné 

prvky, které jsou používány od roku 2003. Bankovky do roku 2003 nemají např. 

iridiscentní pruh, nebo mají pouze slabý ochranný okénkový proužek, který lze na první 

pohled přehlédnout. Navrhovaným řešením tohoto problému bylo stažení starších 

bankovek z oběhu a nahradit je novými bankovkami s vylepšenými ochrannými prvky. 

Tento krok jistě centrální banka udělá, ale až po určité době, kdy tyto peníze již budou 

opotřebované.
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Nahrazení starších bankovek novými jistě úplně nezamezí padělání bankovek, ale 

počty padělků by se jistě snížily o několik stovek. Praxe totiž ukázala, že většina padělatelů 

není schopna věrohodně napodobit jak široký ochranný proužek, tak ani iridiscentní pruh, 

který je doplněn o nominální hodnotu každé bankovky. Padělané bankovky, které by 

neměli věrohodně napodobeny ochranné prvky, by pak nebylo možné udat do oběhu. 

Nahrazení starších bankovek novými by bylo finančně náročné a je třeba zvážit, zda se 

tento krok našemu již tak zadluženému státu vůbec vyplatí. Celková hodnota zadržených 

padělků v roce 2009 dosáhla částky 5.000.000,-Kč. V roce 2008 byla tato částka zhruba 

2.300.300,-Kč. Tato škoda však vzniká jednotlivým předložitelům, kteří bankovku vydají, 

a je jim bez náhrady odebrána [13]. 

 Další cestou jak omezit padělání bankovek je nesnižovat tresty odnětí svobody za 

uvedené trestné činy. Trestní zákoník zák. č. 40/2009 Sb. v platném znění uvádí 

v základních skutkových podstatách tresty odnětí svobody od 1 do 5 let. Starý trestní zákon 

zák. č. 140/1960 Sb. uváděl v základních skutkových podstatách trest odnětí svobody od 2 

do 8 let. Snížením trestní sazby pak může dojít k tomu, že padělatelé, kteří budou 

propuštěni dříve na svobodu, mohou opět vyrábět a udávat do oběhu padělané peníze. 

Tento problém je však spojen s problematikou ukládání trestů a soudnictví jako takového, 

kdy řešení tohoto problému není součástí této bakalářské práce. 

Jednou z dalších cest jak zamezit, nebo alespoň omezit padělání bankovek a mincí je 

využití skutečnosti, že většina padělatelů vyrábí své padělky pomocí inkoustových a 

laserových tiskáren. Možnost vysledování vytisknutého dokumentu, v našem případě 

bankovky je jistě velkou pomocí při vyšetřování, ale proč nezamezíme možnost kopírování 

a tisku bankovek úplně. Technickým řešením tohoto problému by mohl být čip, který by 

byl umístěn v každé inkoustové a laserové tiskárně a kopírce, který by jednoduše tisk nebo 

kopii bankovky nepovolil. V jaké fázi se vývoj tohoto čipu nachází, jsem se však při 

zpracování bakalářské práce od České národní banky nedozvěděl. Narazil jsem pouze na 

vyhýbavé odpovědi s tím, že takovéto skutečnosti jsou utajované, kdy nejsou zveřejňovány 

laické veřejnosti. 

Historie ukázala, že padělání bankovek a mincí se neustále vyvíjí společně s vývojem 

nových technologií používaných při výrobě bankovek. Nelze se tedy domnívat, že i za 

použití těžko napodobitelných ochranných znaků, popř. za použití nejmodernějších
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technologií na zamezení tisku bankovek, či uložení trestů odnětí svobody přesahující 10 let 

by došlo k úplnému zmizení tohoto nezákonného jednání. Lze jen doufat, že padělatelé 

nebudou umět věrohodně napodobit nově používané ochranné znaky, a že při udávání 

padělků budou tyto padělky tak špatné kvality, že se padělek nedostane do oběhu. Do té 

doby si však při každodenním běžném placení budeme muset i nadále dávat pozor na 

peníze, které přijímáme. 
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