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1 Úvod 

Kontrola pravosti cestovních dokladŧ je v současné době prováděna jako jedna 

z nezbytných činností v rámci bezpečnosti státu a občanŧ prakticky ve všech zemích světa. 

Jedním z hlavních dŧvodŧ je momentálně i snaha zabránit teroristickým organizacím 

infiltrovat své buňky na území vybraných státŧ, odkud teroristé mohou plánovat teroristické 

útoky a nebo případně zabránit samotnému teroristickému útoku. Mezi státy, jeţ mohou být 

takto ohroţeny se řadí i Česká republika. Nelze také opomenout, ţe státní orgány touto 

kontrolou získávají informace o pohybu cizincŧ na území České republiky. 

Tato kontrola nemusí být prováděna jen státními orgány (Policie České republiky, 

ţivnostenské úřady, soudy a řadou dalších orgánŧ státní správy), ale i orgány, které nejsou 

státního charakteru (banky, hotely, firmy a další.). 

 Technický pokrok lidské populace dosáhl takové úrovně, ţe v dnešní době není 

problém vytvořit falsifikát jakéhokoliv dokladu, který by byl odhalitelný bez bliţšího 

zkoumání. Dalo by se říci, ţe mezi tvŧrci dokladŧ a těmi, kdo doklady neoprávněně 

pozměňují, padělají nebo jinak zneuţívají zuří válka, jejíţ konec je v nedohlednu, a která 

zpŧsobuje neustále vznikající nová a nová provedení dokladŧ. V dŧsledku toho vyvstává 

celosvětový problém, kterým je existence několika tisícŧ platných vzorŧ rŧzných dokladŧ. 

V praxi to potom znamená, ţe existuje moţnost setkat se s doklady, jejichţ formuláře se 

po technické a někdy i obsahové stránce mohou více či méně lišit od oficiálně schváleného 

vzoru a i přesto jsou pravé a platné. V přímé návaznosti na tento problém je neexistence 

dohody mezi jednotlivými státy a územními celky jenţ vydávají cestovní doklady, která by je 

zavazovala k povinné výměně vzorŧ platných dokladŧ. 

 Vzhledem k předchozímu textu je zřejmé, ţe orgány provádějící kontrolu pravosti 

cestovních dokladŧ se mohou dostat do situace, kdy zkoumaný doklad nebude moţné 

porovnat s platným vzorem příslušného dokladu. V takovém případě je nutné vycházet 

z teoretických a praktických znalostí jednotlivých metod zkoumání pravosti cestovních 

dokladŧ za pouţití technických prostředkŧ, jeţ byly vytvořeny pro tuto odbornou činnost. 

 Cílem této práce je analyzovat současný zpŧsob řešení prvkŧ technické ochrany 

při zabezpečování cestovních dokladŧ v České Republice (dále jen ČR) a Evropské Unii (dále 

jen EU) včetně přístrojového vybavení při zjišťování pravosti cestovních dokladŧ a návrh 

inovativních řešení. 
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2 Definice základních pojmŧ 

 Doklady – tvoří velkou skupinu objektŧ, která se velmi často dělí na doklady osobní 

a doklady finanční. Osobní doklady mají vztah ke konkrétním osobám a prokazují tak jejich 

totoţnost (občanský prŧkaz, cestovní pas a další). Finanční doklady tvoří písemnosti 

daňového nebo účetního charakteru (faktury, pokladní stvrzenky, daňová přiznání a další). [7] 

 Cestovní doklad – veřejná listina, která opravňuje občana opustit území ČR 

překročením státních hranic přes hraniční přechod, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, 

jíţ je ČR vázána. Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, 

příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství ČR a další údaje zapsané nebo zpracované 

v cestovním dokladu podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech ve znění 

pozdějších změn a doplnění. [25]  

Občanský prŧkaz – je veřejná listina, kterou prokazuje občan své jméno, příjmení, 

rodné číslo, podobu a státní občanství ČR, jakoţ i další údaje v něm zapsané podle zákona 

č. 328/1999 Sb., o občanských prŧkazech ve znění pozdějších změn a doplnění. [24] 

Elektronický pas – cestovní doklad s biometrickými prvky uloţenými v Radio 

Frequency Identification (dále jen RFID) čipu. [1] 

 Veřejný doklad s biometrickými údaji – jedná se o veřejnou listinu, která obsahuje 

nosič dat s biometrickými údaji za účelem ověření pravosti a neporušenosti těchto údajŧ 

a jejich ochrany před neoprávněným přístupem. [8] 

 Biometrický údaj – pro účely této práce lze biometrický údaj definovat jako údaj 

zobrazení obličeje a otiskŧ prstŧ rukou zpracovaný v nosiči dat. [18] 

 Pravé doklady – tyto objekty nelze jakýmkoli zpŧsobem (zkoumáním) odlišit 

od zaručeně pravých vzorŧ, pokud existují. [16] 

 Pozměněné doklady – základ tvoří objekty pravé, ale neoprávněnou osobou nebo 

institucí je v nich provedena nelegální změna (změna data platnosti dokladu, výměna 

fotografie a další). [16] 

 Padělané doklady (Falsifikáty) – jsou vytvořeny od základu neoprávněnou osobu 

nebo institucí.  [16] 

 Luminiscence – je děj při němţ záření o kratší vlnové délce (větší frekvenci) vyvolá 

v látce určitého sloţení vznik záření o delší vlnové délce (niţší frekvenci). Luminiscence 

vzniká excitací atomŧ pŧsobením jiného záření a následným návratem atomŧ do základního 

stavu, čímţ dojde k vyzáření fotonŧ. Pokud luminiscence vymizí po odstranění zdroje 
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ozařování látky, jedná se o fluorescenci. Jestliţe luminiscence přetrvá i po odstranění zdroje 

ozařování látky, jedná se o fosforescenci. [6] 
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3 Právní úprava a druhy cestovních dokladŧ 

Platným dokladem pro cestování do zahraničí  je cestovní pas. Všechny cestovní pasy 

jsou platné po dobu v nich vyznačenou, z toho vyplývá, ţe nové typy cestovních pasŧ neruší 

platnost dříve vydaných. 

 Od 1. května 2004, kdy ČR vstoupila do EU je moţné pro cestování po zemích EU 

vyuţít mimo cestovního pasu také občanský prŧkaz. Cestování po členských zemích EU bylo 

po určitou dobu omezeno českým zákonem pouze na občanské prŧkazy se strojově čitelnou 

zónou. Nicméně od roku 2008, kdy vstoupil v platnost zákon č. 140/2008 Sb., kterým se mění 

některé zákony na úseku cestovních dokladŧ, je moţné k překročení státní hranice s členským 

státem EU pouţít jakýkoli platný občanský prŧkaz. Legislativně vychází moţnost uţití 

občanského prŧkazu pro cestování po členských zemích ze směrnice Evropského parlamentu 

a Rady č. 2004/38 o právu občanŧ Unie a jejich rodinných příslušníkŧ svobodně se pohybovat 

a pobývat na území členských státŧ. 

3.1 První předpisy 

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech ve znění pozdějších předpisŧ. Tímto 

zákonem je upraveno vydávání cestovních dokladŧ státním občanŧm ČR, jejich pouţívání 

a vedení agendového informačního systému evidence cestovních dokladŧ a agendového 

informačního systému evidence diplomatických a sluţebních pasŧ. 

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských prŧkazech ve znění pozdějších předpisŧ. Tento 

právní předpis upravuje vydávání občanských prŧkazŧ státním občanŧm ČR a vedení 

evidence občanských prŧkazŧ. 

 Zákon č. 197/2009 Sb., o certifikaci veřejných dokladŧ s biometrickými údaji 

a o změně některých zákonŧ. Tento zákon upravuje certifikaci veřejných dokladŧ 

s biometrickými údaji za účelem ověření pravosti a neporušenosti těchto údajŧ a jejich 

ochrany před neoprávněným přístupem. 

 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizincŧ na území ČR. Právní předpis stanoví 

podmínky vstupu cizince na území ČR, jeho pobytu na něm a vycestování z území 

a vymezuje pŧsobnost Policie České republiky (dále jen PČR), Ministerstva vnitra 

a Ministerstva zahraničních věcí v této oblasti správy. 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajŧ. Tímto zákonem je upravena 

ochrana osobních údajŧ fyzických osob, práva a povinnosti při zpracování těchto údajŧ 

a stanoví podmínky jejich předávání do jiných státŧ. 
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 Nařízení Rady Evropského společenství č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 

o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech 

vydávaných členskými státy. Předmětem tohoto nařízení je harmonizace bezpečnostních 

prvkŧ a začlenění biometrických identifikátorŧ v cestovních pasech a cestovních dokladech 

členských státŧ, coţ je dŧleţitým krokem, který by měl učinit cestovní doklady bezpečnějšími 

a zavést spolehlivější spojení mezi drţitelem a cestovním pasem a cestovním dokladem jako 

dŧleţitý příspěvek k zajištění jeho ochrany před podvodným pouţitím. Toto nařízení se 

vztahuje na cestovní pasy a cestovní doklady vydávané členskými státy. Nevztahuje se 

na prŧkazy totoţnosti, které vydávají členské státy svým státním příslušníkŧm, ani na dočasné 

cestovní pasy a cestovní doklady s platností do dvanácti měsícŧ. 

 Rozhodnutí zástupcŧ vlád členských státŧ, zasedajících v Radě ze dne 25. června 

1996 o zavedení náhradního cestovního dokladu (96/409/SZBP). Předmětem tohoto 

rozhodnutí bylo zavedení náhradního cestovního dokladu. 

3.1.1 Trestní zákoník 

 Dnem 1.1. 2009 vstoupil v platnost nový Trestní zákoník tedy zákon č. 40/2009 Sb. 

Tímto legislativním krokem došlo mimo jiné i ke zpřísnění trestu osobě, která se dopustí 

trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 trestního zákoníku. 

 Trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny se dopustí ten, kdo padělá 

veřejnou listinu nebo podstatně změní její obsah v úmyslu, aby jí bylo pouţito jako pravé, 

nebo takovou listinu uţije jako pravou. Dále se tohoto činu dopustí ten, kdo takovou listinu 

opatří sobě nebo jinému člověku, nebo jí přechovává v úmyslu, aby jí bylo pouţito jako 

pravé. A v poslední řadě se tohoto trestného činu dopustí ten, kdo vyrobí, prodá, 

zprostředkuje nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatři nebo přechovává nástroj, 

zařízení nebo jeho součást, postup, pomŧcku nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně 

počítačového programu, vytvořený nebo přizpŧsobený k padělání nebo pozměnění veřejné 

listiny. Pachatel tohoto trestného činu mŧţe být potrestán odnětím svobody na tři léta nebo 

zákazem činnosti. Trestní zákoník však myslí i na přitěţující okolnosti, takţe v případě, ţe 

tento čin provedl pachatel jako člen organizované skupiny, zpŧsobí tímto činem značnou 

škodu a nebo získá pro sebe či pro jiného člověka značný prospěch, bude potrestán odnětím 

svobody na jeden rok aţ tři léta. V nejzávaţnějším případě, tzn. spáchá-li tento čin 

v organizované skupině, která pŧsobí i v jiných státech, nebo měl v úmyslu umoţnit nebo 

usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady, teroristického útoku nebo teroru, bude potrestán 

odnětím svobody na 3 aţ 10 let. [20] 
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3.2 Cestovní doklady 

 Vzhledem k liteře zákona o cestovních dokladech je třeba říct, ţe existuje více druhŧ 

cestovních dokladŧ. 

 cestovní pas  

 diplomatický pas 

 sluţební pas 

 cestovní prŧkaz 

 náhradní cestovní doklad Evropské unie 

 jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy 

 občanský prŧkaz 

 Cestovní pas je vydáván občanovi obecním úřadem obce s rozšířenou pŧsobností 

podle místa jeho trvalého pobytu. V případě, ţe občan zaţádá o vydání cestovního pasu 

ve správním obvodu obce s rozšířenou pŧsobností, kde nemá trvalý pobyt, cestovní doklad je 

vydán obcí s rozšířenou pŧsobností příslušnou jeho poslednímu trvalému pobytu na území 

ČR. V současné době jsou vydávány dva druhy cestovních pasŧ a to: 

 

1) Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji 

Tento typ cestovního pasu, tzv. e-pas, musí odpovídat normám a ustanovením 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví. Vydáván je ve lhŧtě do 30 dnŧ, nebo 

ve lhŧtě do 120 dnŧ a to jen v případě, kdy je ţádost podána na zastupitelském úřadě 

v zahraničí. Pas je vydáván osobám mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let a osobám 

starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Ţádost není podávána na úředním tiskopisu, 

ale ţadatel u příslušného úřadu předloţí doklady potřebné pro vydání cestovního pasu. 

Při podání ţádosti na tento typ cestovního pasu se nepřikládá fotografie, tu pořizuje 

příslušný úřad při podání ţádosti, občan se tedy musí dostavit osobně. K vydání tohoto 

pasu se vyţaduje osobní převzetí občanem, kterému se pas vydává, nebo převzetí 

zákonným zástupcem či osobou, která podala ţádost místo zákonného zástupce 

(pěstouna). Převzetí tohoto cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.  

 

2) Cestovní pas bez strojově čitelných údajŧ a bez nosiče s biometrickými údaji 

Tyto cestovní pasy se vydávají ve lhŧtě do 15 dnŧ a v případě podání ţádosti 

na zastupitelském úřadě v zahraničí ve lhŧtě do 60 dnŧ. Pas je vydáván osobám 

mladším i starším 15 let v obou případech s dobou platnosti na 6 měsícŧ. Ţádost se 
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podává pomocí úředního tiskopisu, který nesmí být pomačkán, přeloţen nebo jinak 

znehodnocen. K ţádosti se přikládají dvě fotografie a plná moc pokud ţádost podává 

zplnomocněný zástupce. U tohoto typu pasu je rovněţ vyţadováno osobní převzetí 

občana, kterému se je pas vydáván, nebo převzetí zákonným zástupcem či osobou, 

která podala ţádost místo zákonného zástupce (pěstoun). Převzetí zplnomocněnou 

osobou je vyloučeno, a to i v případě, ţe zplnomocněný zástupce podal ţádost o jeho 

vydání. [25] 

 Diplomatický pas je vydáván Ministerstvem zahraničních věcí. Tento pas obsahuje 

strojově čitelné údaje a biometrické údaje, je vydáván s územní platností do všech státŧ světa 

s dobou platnosti 5 let občanŧm starším 5 let a mladším 15 let, a s dobou platnosti na 10 let 

občanŧm starším 15 let. Diplomatický pas mŧţe být vydán presidentu republiky, poslanci 

a senátorovi, členovi vlády, soudci Ústavního soudu, předsedovi Nejvyššího soudu a dalším 

osobám jak je uvedeno v zákoně č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech ve znění pozdějších 

změn a doplnění. [25] 

 Sluţební pas je také vydáván Ministerstvem zahraničních věcí, obsahuje také strojově 

čitelné a biometrické údaje a je vydáván se stejnou dobou platnosti. Cestovní pas je vydáván 

nejvyššímu státnímu zástupci, náměstkovi ministra, místopředsedovi Nejvyššího soudu 

a dalším osobám, jeţ jsou uvedeny v zákone č. 329/1999Sb., o cestovních dokladech ve znění 

pozdějších změn a doplnění. Je nutné zdŧraznit, ţe sluţební pas lze pouţít pouze ke sluţební 

cestě do zahraničí. Drţitel sluţebního pasu je povinen jej bezodkladně po skončení sluţební 

cesty odevzdat orgánu, který o vydání tohoto pasu poţádal. [25] 

 Cestovní prŧkaz je vydáván občanovi zastupitelským úřadem v odŧvodněných 

případech, jako je například ztráta cestovního dokladu v zahraničí. Tento cestovní doklad je 

moţné vydat pouze k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. 

Doba platnosti tohoto dokladu mŧţe být nejvýše 6 měsícŧ. [25] 

 Náhradní cestovní doklad Evropské unie je cestovní doklad, který je vydáván 

občanŧm Unie v místě, kde členský stát, který je zemí pŧvodu těchto občanŧ, nemá stálé 

diplomatické nebo konzulární zastoupení. Tento doklad je vydáván za účelem jedné cesty, 

a to do země, kde má ţadatel trvalý pobyt, nebo ve výjimečných  případech do jiného místa 

určení. Platí pravidlo, ţe doba platnosti tohoto dokladu má být stanovena na dobu mírně delší, 

neţ nezbytně nutnou pro vykonání cesty, pro kterou je vydán. [14, 25] 

 Jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy je na základě mezinárodní 

smlouvy vydáván občanovi obecním úřadem obce s rozšířenou pŧsobností podle místa 

trvalého bydliště. [25] 
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 Údaje zapisované do těchto dokladŧ jsou stanoveny zákonem. Základem kaţdého 

cestovního dokladu je fotografie a podpis drţitele. Údaje o drţiteli se potom dělí na povinné 

a nepovinné. Mezi povinné údaje patří jméno, příjmení, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, 

datum a místo narození, územní a časová platnost cestovního dokladu, číslo dokladu, datum 

vydání, označení úřadu, který jej vydal a v poslední řadě strojově čitelné údaje zapisované 

do strojově čitelné zóny. Avšak pro nově narozeného občana nemusí cestovní prŧkaz, který 

byl vydán z dŧvodu návratu na území ČR, obsahovat rodné číslo. Nepovinnými údaji jsou 

označeny údaje jako titul nebo vědecká hodnost. [25] 

3.3 Občanský prŧkaz 

 Tento prŧkaz není cestovním dokladem jako takovým, nicméně jej lze takto pouţít 

pro vycestování jen do členských zemí EU. Občanský prŧkaz je povinen mít u sebe kaţdý 

občan ČR, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. Občanský prŧkaz je 

vydáván ve lhŧtě 30 dnŧ na základě podané ţádosti, která je ve formě úředního tiskopisu, 

a která nesmí být při podání přeloţená, pomačkaná nebo jinak znehodnocená. Ţadatel 

s ţádostí musí předloţit jednu fotografii, jestliţe ţádá o občanský prŧkaz bez strojově 

čitelných údajŧ, a nebo dvě fotografie k ţádosti o občanský prŧkaz se strojově čitelnými 

údaji. Ţádost je podávána obecnímu úřadu obce s rozšířenou pŧsobností podle místa trvalého 

pobytu ţadatele. Povinnými údaji jsou jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo 

narození (u občanŧ narozených v cizině se uvádí jen stát narození), rodné číslo, státní 

občanství, pohlaví, rodinný stav a trvalý pobyt občana, doba platnosti, datum jeho vydání 

a řad, který jej vydal. Do strojově čitelné zóny se zapisují strojově čitelné údaje v pořadí, 

které vyplývá ze zákona č. 328/1999Sb., o občanských prŧkazech ve znění pozdějších změn 

a doplnění. Občanský prŧkaz občanŧ, kteří byli rozhodnutím soudu zbavení zpŧsobilosti 

k právním úkonŧm, musí obsahovat jakoţto povinný údaj tuto skutečnost. Pokud byl občan 

zbaven zpŧsobilosti úplně, musí být v občanském prŧkazu tohoto občana uvedeno jméno, 

příjmení, rodné číslo a adresa místa trvalého bydliště opatrovníka. Mezi nepovinné údaje patří 

opět titul nebo vědecká hodnost, dále do občanského prŧkazu mŧţe být uvedeno jméno, 

příjmení a rodné číslo manţela nebo dítěte, které ještě nedosáhlo zletilosti. [24] 
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4 Zajišťovací prvky cestovních dokladŧ 

 Zajišťovací prvky jsou implementovány do cestovních dokladŧ hlavně z dŧvodu 

podstatného ztíţení nebo v nejlepším případě znemoţnění jejich pozměňování nebo padělání. 

Dalo by se říci, ţe se jedná o velmi obtíţně zhotovitelné nebo padělatelné prvky v dokladech, 

které znemoţňují úspěšné pozměnění nebo padělání daných dokladŧ. Zajišťovací prvky lze 

rozdělit na viditelné, ty jsou často oficiálně zveřejňovány, a na neviditelné (utajované), které 

jsou známy pouze vymezenému okruhu osob. Ochrana cestovních dokladŧ pomocí 

zajišťovacích prvkŧ je vţdy vázána na jednotlivé části dokladu. Prvky jsou pouţity v papíru, 

tiskových technikách a tiskových barvách, psacích prostředcích, razítkových barvách, 

lepidlech, spojovacích materiálech a podobně. Je nutné zdŧraznit, ţe zajišťovacích prvkŧ je 

mnoho a jejich počet se stále zvyšuje. [7, 9,16] 

4.1 Viditelné zajišťovací prvky cestovních dokladŧ 

 Tyto prvky jsou zhotovovány takovými technologiemi a zpŧsobem, aby byly patrné 

pouhým zrakem a současně, aby byly obtíţně napodobitelné. Takto vytvořené zajišťovací 

prvky dovolují poučené osobě i laikovi posoudit pravost dokladu. 

4.1.1 Papír 

 Je základním materiálem pro výrobu cestovních i jiných dokladŧ. Zjednodušeně 

řečeno papír jako takový vzniká na principu odčerpání vody z papírové kaše. Ta svým 

sloţením zásadně ovlivňuje kvalitu a vlastnosti papíru. Základní materiál, který je pouţíván 

pří výrobě papíru pro tisk dokladŧ je dřevo a bavlna. Papír pro výrobu dokladŧ musí 

vykazovat, respektive měl by vykazovat, určité typické vlastnosti. Jedná se o speciální 

materiálové sloţení, vodoznak a nesmí obsahovat bělící sloţky. Pod ultrafialovým světlem 

(dále jen UV světlem) by neměl tento papír vykazovat reakci – zŧstane tmavý (viz. Obr. č. 1), 

nebo mŧţe dojít k vybuzení velmi nízké luminiscence papíru, potom se říká, ţe papír má 

nízkou základní luminiscenci.  

 

Obr. č. 1: Papír pod UV světlem 
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Takovýto papír není běţně dostupný, papírna zpracuje zakázku jen pro oprávněného 

zákazníka. Zákazníkem je obvykle tiskárna, která splní náročná kriteria zabezpečení 

výrobních provozŧ a dostává tak status tiskárna dokladŧ. [19] 

4.1.2 Melírovací vlákna, planţety a zajišťovací prouţek 

 Melírovací vlákna a planţety se během výroby papíru zamíchávají do papírové kaše. 

Do papíru jsou tak umístěna na náhodných místech a v rŧzné hloubce. Jsou pouţívány 

barevné materiály, které se díky barvě odlišují od papíru, nebo fluorescentní materiály, které 

jsou vidět jen pod UV zářením. Rozdíl mezi melírovacími vlákny a planţetami je ve tvaru. 

Planţety jsou ve tvaru terčíkŧ a melírovací vlákna jsou ve tvaru vláken. Na obrázku 2 a 3 jsou 

patrné rozdíly. [5, 19] 

       

 Obr. č. 2: Melírovací vlákna a planţety    Obr. č. 3: Melírovací vlákna a planţety 

         viditelné pod bílým světlem      viditelné pod UV zářením 

 

 Zajišťovacích prouţkŧ existuje celá řada, od polymerních prouţkŧ potaţených 

kovovou vrstvou, zbarvených prouţkŧ a prouţkŧ fólie potištěné mikrotiskem, aţ po vysoce 

komplexní prouţky, které mají strojově čitelné vlastnosti (viz. Obr. č. 4). Vkládá se do papíru 

jiţ při jeho výrobě, mŧţe být vidět po jedné straně papíru nebo mŧţe být střídavě viditelný 

a skrytý po úsecích. [5] 

 
 

Obr. č. 4: Zajišťovací prouţek s negativním mikrotiskem  

v prŧhledovém světle 



11 

4.1.3 Vodoznak 

 Představuje obrázek, text nebo motiv znaku. Vodoznak vzniká při výrobě papíru 

vytlačením papírových vláken, coţ vede ke změně tloušťky papíru. Tím vznikne efekt, který 

lze pozorovat pohledem na papír proti zdroji světla. V dnešní době existují dva zpŧsoby 

a stroje, kterými je moţné vodoznak vyrobit. Jedná se o Foudrinierŧv stroj a stroj s válcovým 

sítem. Foudrinierŧv stroj se pouţívá pro výrobu liniového vodoznaku, naproti tomu stroj 

s válcovým sítem je typický pro výrobu vícetónového vodoznaku (viz. Obr. č. 5), který 

vytváří při pozorování plastický dojem a simulovat ho je velmi obtíţné. Vodoznak nesmí být 

patrný pod UV světlem. [5] 

 

Obr. č. 5: Vícetónový vodoznak 

4.1.4 Tiskové techniky 

 Tiskových zpŧsobŧ v dnešní době existuje velké mnoţství, nicméně pro výrobu 

cestovních dokladŧ se pouţívají jen některé. Znalost jednotlivých zpŧsobŧ tisku a hlavně 

charakteristických znakŧ je dŧleţitá hlavně pro zkoumání dokladu, který zatím není znám, 

nebo nejsou k dispozici informace o vzoru daného dokladu. 

 Pro hodnocení kvality tisku byla vyhotovena komisí CIE norma ISO 12647, která se 

aktuálně skládá z celkem sedmi částí, které postupně nejprve definují zásadní parametry 

a měřící metody, a v dalších částech jsou pak vymezeny technologické podmínky 

a kvalitativní poţadavky na jednotlivé tiskové technologie. 

Při výrobě cestovních dokladŧ se hlavně pouţívá: 

 tisk z výšky 

 tisk z plochy 

 tisk z hloubky 

 sítotisk 

 raţba 
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 Tisk z výšky je nejstarší technika přenosu barvy z tiskové desky na potiskovaný 

materiál. Princip tohoto tisku je podobný jako u razítka, jelikoţ barva se přenáší tlakem 

na papír z vyvýšených míst tiskové desky (viz. Obr. č. 6). 

 

Obr. č. 6: Princip tisku z výšky 

 

Mezi charakteristické znaky, které jsou patrné při pouţití tohoto zpŧsobu tisku patří 

prohlubně vytlačené do základní vrstvy, ostře ohraničený silný prouţek barvy okolo 

vytištěného obrazce, který je od těla znaku nepatrně oddělen a někdy se mŧţe objevit 

nedokonalé vybarvení plochy těla znaku (viz. Obr. č. 7). Tato metoda se pouţívá k tisku 

sériových čísel zabezpečených dokladŧ. [5, 19] 

 

Obr. č. 7: Detail znaku tisku z výšky 

 

Tisk z plochy je zaloţen na vzájemném odpuzování mastnoty a vody. Tisková deska 

je rozdělena na tisknoucí místa a na netisknoucí místa, která jsou ve stejné rovině. V principu 

tisknoucí místa přijímají mastnou barvu a netisknoucí místa se smáčejí vodou, to znamená, ţe 

barva ulpí jen na místech, která mají být otisknuta na papír (viz. Obr. č. 8).  

 

Obr. č. 8: Princip tisku z plochy 
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Nejvýznamnějším a zároveň nejpouţívanějším zástupcem této metody je ofsetový tisk, jehoţ 

výsledkem je ostrý a velmi čistý obraz a to i v jemných liniích. Tisk se neprotlačuje do papíru 

a nemá zvlněné okraje (viz. Obr. č. 9). [5, 19] 

 

Obr. č. 9: Detail znakŧ tisku z plochy 

 

Tisk z hloubky je tisková technika, při které jsou tisknoucí místa prohloubena 

do tiskové desky a jsou tak níţe neţ místa netisknoucí. Při tisku se na tiskovou desku nanese 

hustá, vysoce pigmentová barva a z oblastí, které mají zŧstat neotištěny – nejsou vyhloubeny, 

se barva setře. Barva v tisknoucích místech je potom přenesena pod tlakem na papír. 

Na obrázku 10 je zjednodušeně znázorněn princip tisku z hloubky. 

 

Obr. č. 10: Princip tisku z hloubky 

 

Rŧzné barevné odstíny se získávají tak, ţe tiskové jamky mají rŧznou hloubku a papír z nich 

vysává rozdílné mnoţství barvy úměrné k hloubce dané jamky. Hlavním představitelem tisku 

z hloubky je hlubotisk. Charakteristickým znakem této metody je vystouplý hmatatelný reliéf, 

který je rozpoznatelný v šikmém světle (viz. Obr. č. 11). [5, 19] 

 

Obr. č. 11: Detail znakŧ tisku z hloubky 
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Sítotisk je technika, která je také někdy označována jako hedvábný tisk. V principu se 

jedná o protlačování pastovité barvy skrz šablonu, která je tvořená sítem (viz Obr. č. 12). Tato 

metoda umoţňuje silnější nános tiskové barvy, neţ jakékoliv jiné zpŧsoby tisku. Hlavními 

charakteristickými znaky jsou husté pokrytí barvou, silnější nános, jasnější struktura 

s pilovitým okrajem. [5, 19] 

 

Obr. č. 12: Princip sítotisku 

 

 Raţba je metoda podobná tisku z výšky s tím rozdílem, ţe při raţbě se nepouţívá 

barva, ale tenká kovová razící folie a raznice. Prostřednictvím tlaku a teploty se raţený motiv 

vlisuje do podkladového materiálu. Je pouţívána k tisku textu nebo rŧzných motivŧ na desky 

pasu. [5, 19] 

4.1.5 Tiskové barvy 

 Pro tisk dokladŧ se pouţívají atypické barvy a odstíny. Děje se tak hlavně z dŧvodu 

ztíţení kopírování na barevných kopírkách. Jde o barvy, které musí odpovídat zvolenému 

tiskovému zpŧsobu a svými vlastnostmi a odstínem plní funkci zabezpečení dokladu proti 

jeho padělání. Mezi takové barvy patří například UV barvy, barvy infračervené, magnetické 

barvy, vodou rozpustné barvy, opticky proměnlivé barvy a další. [7] 

Za zmínku stojí metamerické barvy (viz. Obr. č. 13), coţ jsou dvě chemicky odlišné 

barvy, které lze obtíţně rozpoznat v jednom druhu osvětlení. Pokud je však pouţito jiné 

osvětlení nebo při pohledu přes filtr (obvykle červený), vykazují tyto barvy značný barevný 

kontrast. [5] 

 

Obr. č. 13: Pohled na metamerické barvy při normálním světle a přes červený filtr 
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4.1.6 Podtisk 

Kaţdá tisková technika je sama o sobě zajišťovacím prvkem, ale je moţné jimi 

vytvořit i samostatné zajišťovací prvky, které jsou obecně označovány jako podtisk.  

Nejčastěji uţívané prvky podtisku v cestovních dokladech jsou: 

 giloš (vzor z jemných čar) 

 mikrotisk 

 soutisk 

 skrytý obrazec 

 duhový přechod barev 

Giloš je obrazec, který se skládá z velmi hustě propletených čar, sestavených 

do geometrického obrazce se vzájemně a jasně odlišitelnými tiskovými čárami. 

Druhy giloší (viz. Obr. č. 14): 

 pozitivní gilošový vzor (čáry jsou tištěny) 

 negativní gilošový vzor (jen oblast mezi čárami je potištěná)  

 jednobarevné a vícebarevné gilošové vzory   

Napodobení těchto vzorŧ je velice obtíţné, u falsifikátu jsou tiskové linie slité. [5]  

 

Obr. č. 14: Gilošové vzory 

 

 Mikrotisk je tvořen velmi drobnými znaky, které nelze rozpoznat lidským okem. 

V dokladech velice často tvoří vodící linky pro psaní. Přečíst tyto znaky je moţné jen 

za pouţití lupy. Mikrotisk obsaţený v padělaných dokladech je často nečitelný, ale při vyuţití 

pokročilých technik reprodukce, lze reprodukovat mikrotisk ve vysoké kvalitě. [5] 
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Soutisk je přesné krytí obrazcŧ na přední a zadní straně dokladu. Tyto obrazce 

si potom v prŧchozím světle přesně vzájemně odpovídají nebo tvoří úplný motiv. 

(viz. Obr. č. 15) [5] 

 

Obr. č. 15: Obrazec na přední straně, na zadní straně a v prŧchozím světle 

 

 Skrytý obrazec je viditelný jen v šikmém světle. V závislosti na úhlu dopadajícího 

světla je obrazec světlý na tmavém pozadí a naopak. [5] 

Duhový přechod barev je tak označováno spojení jedné barvy do druhé, jehoţ 

výsledkem je postupná změna barvy (viz. Obr. č. 14). [5] 

4.1.7 Hologram 

 Je řazen společně s jemu podobným kinegramem mezi moderní zajišťovací prvky. 

Vyuţívají se stále častěji díky jejich schopnosti opravdu velice těţké napodobitelnosti. Tyto 

zajišťovací prvky jsou připevňovány na papír uţ v prŧběhu jeho výroby. [5]  

 Hologram je opticky proměnlivý prvek, který musí být umístěn v dokladu tak, aby 

skutečně mohl plnit funkci zajišťovacího prvku. Velice často se objevuje jako zabezpečovací 

prvek vlepené fotografie proti její výměně. [5, 19] 

 Kinegram je rovněţ optický proměnlivý prvek, u kterého mŧţeme při pozorování 

vnímat více neţ jeden obraz. Mohu tedy říci, ţe pod rŧzným úhlem se zviditelňuje více 

vloţených obrazcŧ (viz. Obr. č. 16). V dokladech je kinegramem zabezpečena celá stránka, 

nikoli jen určitá část. [5, 19] 

 

Obr. č. 16: Kinegram pod rŧzným úhlem dopadajícího světla 
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4.1.8 Fotografie 

 Nejběţnějším zpŧsobem padělání dokladŧ byl a je výměna fotografie. V současnosti 

jsou fotografie integrovány v dokladech pomocí strojové reprodukce, coţ je samo o sobě  

zajišťovacím prvkem. Nicméně vývojáři dokladŧ počítají i s výměnou takto integrované 

fotografie, proto jsou do ní pomocí moderní technologie vepsány identifikační údaje drţitele. 

Ty lze přečíst jen pomocí dekodéru vepsané informace. Na obrázku č. 17 lze vidět fotografii 

v normálním pohledu a při pouţití dekodéru vepsané informace. [5, 11] 

Avšak ještě stále se mohou objevit doklady s běţnou fotografií. V takových případech 

je tato fotografie upevněna do dokladu pomocí samolepícího podkladu, speciálního lepidla, 

nýtŧ a nebo sponek. Pro zajištění takových fotek se kromě jednotlivých zpŧsobŧ připevnění 

vyuţívají prvky, které musí částečně fotografii překrývat.  

Jedná se o: 

 suché razítko 

 mokré razítko  

 otisk prstu drţitele dokladu 

 podpis vydávajícího úředníka [19] 

 

Obr. č. 17: Vlevo normální pohled, vpravo pouţití dekodéru vepsané informace 
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4.1.9 Fólie 

 Jedná se o prŧhledný plastický materiál, který je součástí vydávaných dokladŧ. 

Dŧvodem pouţívání fólie je lepší zabezpečení datové stránky proti neoprávněnému 

pozměňování údajŧ a proti padělání stránky.  

Fólie lze rozdělit do dvou základních skupin: 

 samolepící 

 termoplastické 

Samolepící fólie jsou aplikovány za studena pouţitím lepidla. A právě v tom spočívá 

bezpečnostní problém, protoţe samolepící folii lze vhodným zpŧsobem oddělit od dokladu 

bez znatelného poškození. [5, 19] 

 Termoplastická fólie je aplikována za tepla pomocí laminátoru fólií. Tuto fólii je 

moţné také odlaminovat, ale v současnosti se pouţívají super tenké fólie, jejichţ delaminace 

bez poškození je velice obtíţná. [5, 19] 

 I vzhledem k uvedenému existuje reálná moţnost neoprávněné výměny fólie, proto 

jsou ještě dále jištěny potiskem z rubové strany fólie, nebo mezi lepivou vrstvou a fólií. Dále 

se pouţívá raţba na fólii, coţ jsou komplexní obrazce tvořené vzory z jemných čar nebo 

mikrotiskem, které jsou do zajišťovacích fólií zapuštěny raţením. 

 Aby se zabránilo manipulaci, je fólie v mnoha cestovních dokladech integrována 

do vazby – je všitá. Z hlediska kontroly pravosti dokladu je dŧleţité vědět jaký druh fólie je 

pouţíván u kontrolovaného dokladu. 

 Pokud se zaměříme na cestovní pas ČR s biometrickými údaji narazíme na datovou 

stránku, která je vyrobena z polykarbonátu. V tomto případě se nejedná pouze o fólii, ale 

o vrstvy plastového materiálu, mezi kterými se nachází vrstva papíru s předtiskem. Vlastní 

záznam se na tuto stránku vytváří v karbonové vrstvě prostřednictvím laseru, vzniká tedy 

pálením karbonového materiálu. Tento proces tvorby záznamu nenarušuje plastové vrstvy 

pod i nad papírem. Takto vyrobené datové stránky musí být však i nadále zajišťovány řadou 

zabezpečujících prvkŧ, které jsem uvedl v předchozích kapitolách. [5] 
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4.1.10 Desky 

 Cestovní pasy jsou vyráběny převáţně ve formě kníţky a podle desek je moţné 

celkem spolehlivě posoudit pravost dokladu. V současnosti je nejobvyklejším potahovým 

materiálem lakované plátno a lakovaný papír. Na titulní desce se většinou nachází základní 

údaje o dokladu vyhotoveny raţbou. [5, 19] 

 Samozřejmě v dŧsledku toho, ţe jsou doklady vyráběny ve formě kníţky, existují 

i jistá pravidla týkající se vazby. Vazba je sešívána nití na hřbetě dokladu. Při sešívání se 

mŧţe pouţít jako krycí prvek fluorescentní prošívací nit, která fluoreskuje pod UV světlem. 

Pasy ČR jsou vázány dvoustrannou vazbou, to znamená, ţe se jedná o jednoduchý sešit. 

 Padělané doklady se mohou lišit materiálem, barvou, kvalitou raţby a prošitím desek 

od originálu. U smyšlených dokladŧ se mŧţe objevit i nesprávný státní znak. Jakmile však 

vzniknou nějaké pochybnosti ohledně desek, je nutné dŧkladně zkontrolovat i kvalitu vnitřní 

části dokladu, protoţe se mŧţe jednat o padělaný doklad. 

4.2 Neviditelné zajišťovací prvky cestovních dokladŧ 

 V kriminalistické literatuře jsou utajované zajišťovací prvky označovány jako 

neviditelné. Tohle označení by se však dalo povaţovat jako nepřesné, protoţe řada 

utajovaných prvkŧ je pozorovatelná pod UV zářením, jehoţ zdroj je běţně dostupný 

technický prostředek a nebo jsou zjistitelná běţnou laboratorní technikou. Pokud bych měl 

nastínit o co se jedná, tak například mohu uvést příměsi konkrétních chemických sloučenin 

v papírové hmotě a tiskových nebo razítkových barvách. Chemické sloučeniny ovšem musí 

splňovat kriteria zdravotní nezávadnosti. Jinou moţnost představuje tvorba úmyslných 

chybotiskŧ, jejichţ přesná poloha v dokladu není všeobecně známa. Princip chybotisku 

spočívá v přidání nebo absenci tečky, drobné čárky na konkrétním místě tištěného objektu, 

nebo se mŧţe jednat o pouţití jiného odstínu barvy na drobném prvku objektu. Podle 

dostupných informací se však za nejdokonalejší utajovaný prvek povaţuje systém číslování 

jednotlivých dokladŧ. [7, 9, 16] 
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4.3 Zabezpečení dat v elektronických pasech 

 Nosičem biometrických údajŧ je RFID čip, který umoţňuje identifikaci na rádiové 

frekvenci. Čip je vyráběn s rozhraním dle specifikace ISO/IEC 14443 (mezinárodní standard, 

který definuje bezdotykové karty pouţívané pro identifikaci a přenosové protokoly 

pro komunikaci s ním), má vlastní operační systém a provádí kryptografické operace. Na čipu 

je souborová struktura se 16-ti oddělenými datovými skupinami (úloţiště údajŧ drţitele, 

biometrických dat, kryptografických informací apod.), které jsou označovány jako DG1 

aţ DG16, a přístup k jednotlivým odděleným skupinám na čipu je řízen na bázi asymetrické 

kryptografie a digitálních certifikátŧ. RFID čip je uloţen v českých pasech na identifikační 

stránce (dále jen ID stránce), coţ je stránka s datovými údaji tvořená polykarbonátovou 

vrstvou, do které je čip zalit a do níţ je laserem gravírovaná černobílá fotografie drţitele pasu. 

[1, 8] 

 Na spodní části ID stránky je také umístěna strojově čitelná zóna, ze které čte čtečka 

pasu údaje o drţiteli pasu (typ dokumentu, vydavatelský stát, jméno a příjmení, číslo pasu, 

občanství drţitele pasu, atd.). 

 Data v čipu elektronického pasu jsou zabezpečena pomocí čtyř mechanismŧ: 

 základní řízení přístupu (Basic Access Control – BAC) 

 rozšířené řízení přístupu (Extented Access Control – EAC) 

 elektronický podpis uloţených dat v čipu 

 aktivní autentizace (AA) 

 

Základní řízení přístupu (BAC) brání neoprávněnému čtení dat z čipu bez vědomí 

drţitele pasu. BAC byl vytvořen pro ochranu osobních údajŧ uloţených v datové schránce 

DG1 a méně citlivých biometrických informací (např. fotografie drţitele) uloţených v datové 

schránce DG2. Mechanismus funguje na základě šifrování dat symetrickým klíčem. Při čtení 

dat z pasu jsou nejprve opticky přečtena data ze strojově čitelné zóny. A z těchto dat je 

následně vypočítán symetrický klíč, kterým jsou dešifrována data z čipu. Data je však moţné 

číst pouze v případě, ţe je pas přiloţen ID stránkou na čtečku pasu. [3] 

Rozšířené řízení přístupu (EAC) je ochranný mechanismus, který pouţívá 

kvalitnější klíče, neumoţňuje trasovat čip a řídí přístup k datovým skupinám DG3 a DG4. 

V těchto datových skupinách jsou uloţeny velmi citlivé biometrické údaje (otisky prstŧ 

drţitele).  
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EAC se skládá ze dvou kryptografických mechanismŧ: 

 autentizace čipu 

 autentizace terminálu 

Autentizace čipu je alternativou k aktivní autentizaci, která garantuje nemoţnost čip 

klonovat. Umoţňuje vygenerovat klíče s vysokou entropií (míra náhodností), které nejsou 

odvozeny ze strojově čitelné zóny čipu. Autentizace čipu vyuţívá algoritmus Difiie-Hellman, 

coţ je algoritmus slouţící k domluvě společného klíče po nezabezpečeném kanálu. Laicky 

řečeno algoritmus zaručí výměnu společného klíče takovým zpŧsobem, ţe pokud bude tuto 

komunikaci odposlouchávat útočník, tak nebude schopen klíč na základě odposlechnutých 

informací zrekonstruovat. [1, 3] 

Autentizace terminálu vyuţívá infrastrukturu veřejných klíčŧ (dále jen PKI), jejímţ 

základem je certifikační autorita, která vydává a spravuje certifikáty. Mechanismus je zaloţen 

na protokolu výzva – odpověď. Veškerá komunikace probíhá v rámci bezpečné komunikace 

zaloţené na šifrovacích klíčích s vysokou entropií. [1, 3] 

Elektronický podpis uloţených dat v čipu garantuje, ţe kaţdý výrobce 

elektronických pasŧ musí mít svŧj certifikát, tzv. Dokument Signer. Tento certifikát musí být 

podepsán národní Certifikační Autoritou (Country Signing CA). Pokud dojde v čipu 

k jakékoli změně dat, inspekční systém (čtečka pasu) zjistí, zda-li změněná data jsou opatřena 

platným elektronickým podpisem či nikoliv. [1, 3] 

Aktivní autentizace (AA) je mechanismus, kterým je moţné zjistit, zda data z čipu 

nebyla zkopírována do jiného čipu. Zjednodušeně by se dalo říci, ţe jde o zjištění, zda čtečka 

pasu komunikuje s originálem čipu. Při výrobě elektronického pasu je do čipu uloţen privátní 

klíč, který z čipu nelze číst. V zóně DG15 je uloţen veřejný klíč k privátnímu klíči, který je 

při útoku zkopírován společně s daty z čipu. Útočník veřejný klíč nemŧţe změnit, protoţe je 

elektronicky podepsán a korespondující privátní klíč nelze zkopírovat, protoţe ten čip nikdy 

neopustí. Čtečka pasu pomocí podepsané zprávy ověřuje, zda je v čipu privátní klíč 

korespondující s veřejným klíčem v zóně DG15. Pokud spolu tyto dva klíče nekorespondují, 

nejedná se o originální čip. Tento mechanismus je pouze volitelný a není implementován 

ve všech státech EU, i proto se v tisku objevují zprávy o úspěšném kopírování čipŧ. [1, 3] 
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5 Zpŧsoby zkoumání pravosti cestovních dokladŧ 

 Kriminalistika zná v podstatě dvě hlavní skupiny metod zkoumání pravosti cestovních 

dokladŧ a dokladŧ vŧbec. Jedná se o metody: 

 destruktivní 

 nedestruktivní 

5.1 Metody destruktivní 

 Jsou to metody, které mají fyzikálněchemický nebo chemický charakter. Objekty 

zkoumané těmito metodami podléhají menšímu nebo většímu poškození, to znamená, ţe se 

na zkoumaných objektech mohou objevit barevné skvrny a v některých případech musí být 

odstraněna část textu nebo musí být vyříznuta drobná část zkoumaného objektu. [7] 

 Mezi základní destruktivní metody patří: 

Elektronová mikroskopie 

 Tato metoda umoţňuje pracovat s velmi vysokým zvětšením a také jí lze provádět 

nedestruktivním zpŧsobem chemickou prvkovou analýzou. Metoda se uţívá hlavně pro určení 

tiskových technik, druhu papíru, textŧ zhotovených na počítačových tiskárnách a další. 

Ve své podstatě je elektronová mikroskopie nedestruktivní, ale díky velikosti pracovního 

prostoru přístroje musí být zkoumaný objekt rozdělen na menší části. [7] 

Chromatografické metody 

 Tyto metody jsou uplatňovány pro zkoumání psacích prostředkŧ a razítkových barev, 

dále je moţné jimi zkoumat i lepidla a tiskové barvy. Principem je chromatografická analýza 

roztoku, který vznikl extrahováním odškrábnuté nebo vyříznuté malé části zkoumaného 

objektu ve vhodném rozpouštědle. Rozpouštědla obsahují v rŧzných poměrech zejména 

propanol, octan ethylnatý, ethanol, vodu a butanol. [7] 

Kapkové analytické metody 

 V principu se jedná o velmi jednoduché chemické reakce, které probíhají přímo 

na zkoumaném dokladu. Na místo, které je předmětem zkoumání, se kápne příslušné činidlo 

a pozoruje se případná reakce (změna barvy, vznik sraţeniny atd.). Kapkovými metodami lze 

prokázat rŧzné příměsi v papíru, razítkových barvách a dokonce i pouţití stěrací pryţe. 

Vyuţívá se rŧzných chemických činidel, jejichţ základem je zpravidla jód. Nejpouţívanější 

a zároveň nejdŧleţitější činidlo je nazýváno universal. Jedná se o roztok jodidu draselného 

a jódu s dalšími přísadami. Pokud je zkoumaný objekt podroben těmto metodám, vţdy 

na něm zŧstane patrná skvrna. [7, 16] 
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Metody ultrafialové a infračervené spektrofotometrie 

 Pomocí těchto metod lze ze získaných absorpčních spekter v některých případech 

jednoznačně chemicky identifikovat jednotlivé sloţky zkoumaného vzorku. Tyto metody jsou 

uţívány pro  obdobné účely jako chromatografické metody. [7] 

5.2 Metody nedestruktivní 

 Tyto metody jsou fyzikálního charakteru a jejich pouţití nevede k poškození 

zkoumaného objektu, tudíţ jej lze vrátit pro trestní řízení bez znatelných stop zkoumání. 

Základní nedestruktivní metody jsou: 

Vizuální zkoumání 

 V tomto případě je zkoumaný objekt podroben dŧkladné prohlídce prostým zrakem 

bez pouţití sloţitějších optických pomŧcek za vyuţití bílého ţárovkového světla. Objekty 

jsou pozorovány jak v procházejícím, tak i dopadajícím světle. Touto metodou respektive 

zrakem je moţné odhalit pouze hrubé zásahy do objektu nebo přítomnost či absenci některých 

viditelných zajišťovacích prvkŧ. V některých případech je nutné pouţít barevné filtry, kterými 

se vyčlení z bílého světla jen určitá oblast vlnových délek, čímţ je moţné zjistit pouţití dvou 

psacích prostředkŧ, které jsou v bílém světle nerozpoznatelné. [7] 

Mikroskopické zkoumání 

 Jedná se o vizuálně optickou metodu, která umoţňuje detailní pozorování a zkoumání 

daného objektu. Při mikroskopickém zkoumání se pouţívá optický mikroskop a řada 

barevných filtrŧ. Pomocí této metody lze pozorovat změny ve struktuře papíru, i pečlivé 

a opatrné obkreslování, okopírovaní, překreslení nebo překreslení podpisu, překrývající se 

tahy psacích prostředkŧ, existenci úmyslných chybotiskŧ a další. [7] 

Zkoumání v ultrafialové oblasti spektra 

 Tento zpŧsob zkoumání vyuţívá toho, ţe některé látky při ozařování zářením určité 

vlnové délky vydávají záření větších vlnových délek – fluorescenční záření. Při zkoumání se 

vyuţívají laboratorní zdroje, které vysílají záření o vlnové délce 254 – 366 nm (nanometrŧ).  

Principem je absorpce UV záření, která vede k přechodu elektronŧ ze základní elektronové 

hladiny na hladinu energeticky bohatší. K vyzáření fotonŧ potom dochází zpětným 

přechodem elektronŧ na niţší elektronovou hladinu. Tato metoda se zejména pouţívá 

k vyvolání fluorescence barvy psacích prostředkŧ, míst pŧsobení chemikálií, razítkových 

barev apod. [7] 
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Zkoumání předmětŧ s pouţitím infračerveného záření 

 Metoda vyuţívá schopnost infračerveného (dále jen IR) záření pronikat určitými 

materiály. Tím pádem je moţné přečíst řadu zakrytých textŧ a nebo texty, které jsou na silně 

zašpiněných objektech. Omezení spočívá v tom, ţe zakrývací materiál nesmí obsahovat 

grafický uhlík, protoţe tím IR záření neproniká. [7] 

Rentgenové záření 

 Praktický význam má pouze rentgenová fluorescenční analýza, jíţ lze určit prvkové 

chemické sloţení zkoumaného objektu nebo jeho části. Zkoumání mŧţe být podroben 

například ochranný prouţek dokladu. [7] 
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6 Technika pro kontrolu dokladŧ 

 Technických prostředkŧ pro kontrolu pravosti cestovních dokladŧ existuje celá řada. 

Nicméně já bych v této kapitole uvedl ty prostředky, se kterými jsem měl moţnost pracovat, 

tedy respektive vyzkoušet si práci s nimi a také uvedu nová zařízení a prostředky z oblasti 

techniky pro kontrolu cestovních dokladŧ, které jsou na současném trhu. 

 Pro přehlednost rozdělím technické prostředky do dvou skupin: 

 technika pro předběţné zkoumání pravosti dokladŧ 

 technika pro podrobnější zkoumání pravosti dokladŧ 

6.1 Technika pro předběţné zkoumání dokladŧ 

 Prostředky patřící do této skupiny slouţí k prvotnímu zkoumání podezřelého dokladu 

a jsou převáţně pouţívány v terénu. V případě hlídky cizinecké policie se mŧţe jednat o: 

 ELAS kufřík – souprava pro kontrolu dokladŧ 

 Regula model 1018 

 Mobilní laboratoř model 8003 

ELAS kufřík – souprava pro kontrolu dokladŧ 

 Jde o soupravu v malém plastovém kufříku obsahující základní pomŧcky pro rychlou 

kontrolu pravosti dokladŧ.  

Souprava obsahuje: 

 lupa s osvětlením (zvětšení 10x) 

 skládací lupa (zvětšení 8x) 

 příruční UV lampa 

 koaxiální retrohled Confirm 3M 

Lupa s osvětlením je značky LCH HLP 30. Jedná se o aplanatickou lupu se dvěma 

plankonvexními čočkami a s nastavitelnou ohniskovou vzdáleností 23 mm – 30 mm. 

UV lampa se vyuţívá k analýze jasnosti papíru, fluorescentní barvy a dalších 

zajišťovacích prvkŧ a také k ověření manipulace s nimi (viz Obr. č. 18).  

 

Obr. č. 18: UV lampa a neoprávněně pozměněné údaje v dokladu pod UV zářením 
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 Koaxiální retrohled Confirm 3M (viz. Obr. č. 19) je prostředek, který se pouţívá 

k zobrazení skrytých motivŧ v retroflektivní fólii. Tyto fólie mají na povrchu drobné skleněné 

kuličky, na jejichţ boku je nanesen obraz. Uvnitř retrohledu je polopropustné zrcadlo, které 

láme část světelných paprskŧ pod úhlem, ve kterém je na kuličkách nanesen obraz nebo 

obrazy. 

 

Obr. č. 19: Koaxiální retrohled 

 

Regula model 1018 

 Jedná se o kompaktní přístroj, který je určen pro odbornou kontrolu pravosti dokladŧ. 

Regula model 1018 (viz. Obr. č. 20) pracuje jako lupa, koaxiální retrohled a je moţné 

jí zkoumat objekt pomocí UV záření s moţností změny vlnové délky z 254 nm na 313 nm 

a nebo 365 nm (nanometrŧ). Snímaný obraz je ostrý a bez zkreslení s vysokým jasem 

a kontrastem. Zařízení je napájeno pomocí dvou tuţkových baterií. 

 

Obr. č. 20: Regula model 1018 
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Mobilní laboratoř model 8003 

 Jde o soupravu zařízení, která slouţí pro hloubkové přezkoumání dokumentŧ v terénu. 

Souprava umoţňuje pořizování snímkŧ bezpečnostních prvkŧ, jejich zpracování, porovnání 

a archivaci. 

Mobilní laboratoř model 8003 je sloţena z: 

 spektrální luminiscenční lupa Regula model 4177 

 ověřovací deska Regula model 4167 

 Regula model 1019 

 notebook s předinstalovaným softwarem pro zpracování a archivaci snímkŧ 

Spektrální luminiscenční lupa je zařízení, které se připojuje k počítači prostřednictvím 

USB portu. Zařízení bylo vytvořeno pro snímání a převedení zkoumaného objektu 

do počítače. Lupa obsahuje zdroj bílého světla, šikmého světla z rŧzných stran, zdroj 

IR záření v oblasti vlnových délek 870 nm a 940 nm a UV záření o vlnové délce 365 nm. 

 Ověřovací deska umoţňuje zkoumat vodoznaky, bezpečnostní prouţky a vlákna, 

soutisk atd. Její součástí je zdroj bílého světla a IR záření o vlnové délce 870 nm. 

 Účel kompaktního zařízení Regula model 1019 je obdobný jako účel modelu 1018, 

který jsem jiţ rozebral. 

 Notebook je dodáván se speciálním videoskop softwarem, který umoţňuje rychlé 

porovnání bezpečnostních prvkŧ podezřelých dokumentŧ s databází cestovních pasŧ 

a identifikačních dokladŧ. Databáze obsahuje obecné údaje o dokumentech, včetně 

podrobného popisu jejich bezpečnostních prvkŧ. Na obrázku 20 lze vidět celou soupravu 

a spektrální luminiscenční lupu s ověřovací deskou. [10] 

 

Obr. č. 20: Mobilní laboratoř model. 8003 

 

 Souprava představuje nejmodernější technická zařízení s kombinací softwaru 

pro rychlou a spolehlivou kontrolu pravosti cestovních dokladŧ. 
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6.2 Technika pro podrobnější zkoumání dokladŧ 

  Tato zařízení svou povahou, rozměry a poţadavky na napájení není vţdy moţné 

vyuţívat v terénu. Slovo vţdy uvádím úmyslně, protoţe existují speciálně vybavená vozidla, 

která jsou dŧleţitým pomocníkem pro práci v terénu. Vozidla jsou speciálně označována jako 

Schengenbus a disponují zařízeními pro kontrolu pravosti dokladŧ, která jsou vyuţívána 

v laboratořích.[15] 

Mezi laboratorní techniku nebo také techniku pro podrobnější zkoumání dokladŧ patří: 

 Docutest 

 Elatest 

 Mikroskop 

 Videospektrální komparátor 

 Foram 685 – 2 – Raman spektroskopie 

 

Docutest 

 Jde o zařízení, které obsahuje čtyři nejdŧleţitější světelné zdroje v jedné skříňce 

(viz. Obr. č. 21).  

Kaţdý světelný zdroj se spouští samostatným tlačítkem, je však moţné je i kombinovat: 

 normální světlo osvětluje shora pracovní plochu zhruba 1500 Luxy pomocí dvou 

zářivek, světlo je vhodné pro posouzení jemnosti v řádkování 

 UV světlo je vytvářeno čtyřmi kusy UV zářivek, umoţňuje rozeznat druh papíru 

a razítkovací barvy, druh lepidla a umoţňuje posoudit pravost zajišťovacích prvkŧ 

 spodní světlo osvětluje zdola pracovní plochu, jsou jím zkoumány vodoznaky 

 ostré světlo vzniká pomocí halogenové ţárovky (20 Watt), pomocí tohoto světla je 

přezkoumáváno suché razítko a lze jím rozeznat opravy v dokumentu vyškrábáním 

Dále Docutest obsahuje lupu ( zvětšení 4x), která je upevněna na pohyblivém teleskopickém 

drţáku. 

 

Obr. č. 21: Docutest 
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Elatest 

 Zařízení je opatřeno zdrojem UV světla o vlnové délce 366 nm, plošným zdrojem 

bílého světla a pro kontrolu krycích znakŧ a případných nelegálních úprav pozorovatelných 

v IR části spektra je vybaveno IR zobrazovacím kanálem se třemi základními filtry 680, 750 

a 830 nm. Zkoumané doklady se přikládají k jednotlivým světelným zdrojŧm a kontrola se 

provádí vizuálně. Vyhodnocování pravosti dokladu se provádí na 9“ televizním monitoru, 

který je součástí soupravy (viz. Obr. č. 22). 

 

Obr. č. 22: Elatest 

 

Mikroskop 

 Mikroskop je nedílnou součástí téměř kaţdé laboratoře. Já jsem měl moţnost pracovat 

s mikroskopem Stemi 2000 – C, který byl kombinován se zdrojem studeného světla KL1500 

LCD (viz. Obr. č. 23). Jde o stereomikroskop s celkovým rozsahem zvětšení 6,5 – 50x 

a snímá zorné pole 23 mm. Na mikroskop lze připojit i fotoaparát a zadokumentovat 

zkoumaný objekt. Zdroj studeného světla slouţí k intenzivnímu osvětlení všech druhŧ objektŧ 

a je vybaven dvěma navzájem nezávislými alternativami pro seřízení intenzity světla. 

 

Obr. č. 23: Mikroskop Stemi 2000 – C a zdroj studeného světla KL1500 LCD 
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V oblasti kriminalistické techniky má své místo i malý kompaktní USB mikroskop 

(viz. Obr. č. 24), jehoţ výhodou je nejen extrémní zvětšení, ale zejména moţnost pozorování 

kontrolované oblasti na monitoru počítače s moţností uloţení a tisku. 

 

Obr. č. 24: USB mikroskop 

 

Videospektrální komparátor 

 VSC 6000 je videospektrální komparátor nejnovější generace. Jde o multifunkční 

pracovní stanici pro kontrolu pasŧ, víz, identifikačních prŧkazŧ apod. Zařízení je zaloţeno 

na rozsáhlém systému pro expertízu, jehoţ funkce usnadňují potvrdit nebo zvrátit pravost 

dokladu. Součástí VSC 6000 je celé spektrum světelných zdrojŧ, mikrospektrometr, 

inteligentní software, který umoţňuje operátorovi měřit, porovnávat, zpracovávat 

a zvýrazňovat části obrazu, měřit barevnost a popisovat obraz přímo na monitoru. Dále 

obsahuje čtečku ICAO, pomocí které lze zkontrolovat data ve strojově čitelné zóně pasŧ 

a prŧkazŧ. A na závěr je třeba zmínit i dekodér vepsané informace, kterým lze přečíst osobní 

informace vepsané do fotografie. [11, 12, 13] 

 V současnosti si lze vybrat videospektrální komparátor VSC 6000, VSC 400, VSC 40 

nebo VSC 4 Plus. VSC 400 a VSC 40 jsou komparátory, jejichţ funkce a moţnosti jsou 

obdobné jako u VSC 6000. Videospektrální komparátor VSC 4 Plus byl vytvořen jako 

přenosný, to znamená, ţe s ním lze pracovat bez nutnosti pouţití počítače.  Tato zařízení 

distribuje v ČR firma ELMES Praha s.r.o.. Na obrázku 25 si lze prohlédnout VSC 6000. 

 

Obr. č. 25: VSC 6000 
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Foram 685 – 2 – Raman spektroskopie 

 Jde o jednoduchý spektrometr pro vyuţití v laboratořích, zkoumající podezřelé 

doklady. Při zkoumání dokladu se vyuţívá Raman efekt, který nastává v momentě, kdy fotony 

v laserovém paprsku narazí na substanci, která pohltí nebo přidá malé mnoţství energie. Tato 

energie potom pozmění vlnovou délku odraţeného světla a tyto nové vlnové délky vytvoří 

Raman spektrum. Tato spektra jsou unikátní pro všechny vlastnosti, které jsou specifické 

pro daný materiál. Na obrázku č. 26 lze vidět zařízení Foram 685 – 2. [4] 

 

Obr. č. 26: Foram 685 – 2 
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7 Analýza rizik při procesu odhalování falsifikátŧ cestovních dokladŧ 

 Vzhledem k tomu, ţe řada státŧ emituje doklady, které lze se snadno dostupnou 

moderní technologií úspěšně pozměnit nebo padělat, je cílem této kapitoly identifikovat 

a následně analyzovat rizika spojená s kontrolní činností, která určitým zpŧsobem ovlivňují 

vyhodnocení zkoumaného dokladu z hlediska pravosti. 

7.1 Postup analýzy 

 V první fázi musí být bezpodmínečně provedena identifikace rizik. Ta bude provedena 

screeningovou metodou Ishikawŧv diagram. Principem této metody je základní zákon, ţe 

kaţdý následek (problém) má svou příčinu nebo kombinaci příčin. Účelem této metody je 

stanovit nejpravděpodobnější příčiny problému, který je řešen. [2] 

 Ve druhé fázi budou identifikovaná rizika vyhodnocena pomocí metody Failure 

Modes and Effects Analysis (dále jen FMEA). Jde o analýzu příčin a následkŧ, jejíţ 

výsledkem je tabulka, která obsahuje seznam nedostatkŧ v systému, výčet následkŧ 

a nápravná opatření. [2] 

 Ve třetí a i poslední fázi proběhne zhodnocení rizik a bude vyhotoven návrh opatření, 

vedoucích k minimalizaci zhodnocených rizik. Návrh opatření bude proveden tak, aby 

náklady pro minimalizaci rizik nebyly vyšší neţ náklady na odstranění škod, které mohou 

vzniknout v případě postupŧ, které by daná rizika neminimalizovaly. 

7.2 Ishikawŧv diagram 

 Hlavním problémem, který tvoří páteř tohoto konkrétního diagramu, je neodhalení 

falsifikátŧ cestovních dokladŧ. Na základě podrobnějšího prozkoumání cestovního dokladu 

a technických prostředkŧ pro kontrolu pravosti byly jako hlavní moţné příčiny zvoleny 

procesy: kontrolní činnost, technika pro kontrolu dokladŧ, zajišťovací a krycí prvky 

cestovních dokladŧ, vzory platných cestovních dokladŧ a výroba cestovních dokladŧ. 

U jednotlivých příčin jsou v diagramu znázorněny i jejich subpříčiny, které jsou dále 

analyzovány metodou FMEA. 

Vypracovaný Ishikawŧv diagram si lze prohlédnout na obrázku č. 27. 
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Obr. č. 27 Ishikawŧv diagram 
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7.3 Hodnocení rizik metodou FMEA 

 V této kapitole bude provedeno hodnocení všech identifikovaných rizik vyplývajících 

z Ishikawova diagramu. Pro kaţdé identifikované riziko bude vypočtena jeho míra rizika R, 

pomocí vzorce:  

R = P ∙ N ∙ H 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku následkŧ 

N – závaţnost následkŧ 

H – odhalitelnost rizika 

 

 V normě ČSN EN 60812 Techniky analýzy bezporuchovosti systémŧ – Postup 

analýzy zpŧsobŧ a dŧsledkŧ poruch (FMEA) se uvádí, ţe parametry (P, N, H) pro výpočet 

míry rizika R by měly mít 10 stupňŧ. Nicméně vzhledem k zaměření a pro účely této práce 

nám postačí pouze 5 stupňŧ, jak je uvedeno v tabulce č. 1. [17] 

 

Tabulka č. 1: Parametry pro výpočet míry rizika R [17] 

R Míra rizika P Pravděpodobnost vzniku rizika 

0 – 3 bezvýznamné riziko 1 nahodilá, velice nepravděpodobná 

4 – 10 akceptovatelné riziko 2 spíše nepravděpodobná 

11 – 50 mírné riziko 3 pravděpodobná, reálná hrozba 

51 – 100 neţádoucí riziko 4 velmi pravděpodobný vznik 

101 – 125 nepřijatelné riziko 5 trvalá hrozba 

N Závaţnost následkŧ H Odhalitelnost rizika 

1 malý delikt, malá škoda 1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 větší delikt, větší škoda 2 snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 střední delikt, vyšší škoda 3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 těţký delikt, vysoká škoda 4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 smrt osob, velmi vysoká škoda 5 neodhalitelné riziko 

 

 Pro jednotlivá identifikovaná rizika, která vyplývají z Ishikawova diagramu, byly 

vypočteny hodnoty míry rizika R. Podle těchto hodnot jsem zjistil, vzhledem k tabulce č. 1, 

o jaký druh rizika se jedná. Po těchto krocích jsem pouţil Paretovu analýzu, aby bylo zřejmé, 

která rizika je nutné bezpodmínečně minimalizovat. 
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Graf č. 1: Paretova analýza 

 

 Z grafu č.1 po aplikaci Paretova principu, tedy pravidla 80/20, vyplývá, ţe rizika 1, 16, 

17, 18, 6, 20, 2, 15, 7, 8, 11, a 13 jsou zanedbatelná, a proto není nutné provádět jejich 

minimalizaci. Avšak rizika 5, 3, 9, 10, 14, 12, 4 a 19 tvoří ţivotně dŧleţitou menšinu, u které 

je nutné navrhnout opatření tak, aby došlo k minimalizaci. 

 Pro přehlednost na další stránce uvádím tabulku s výčtem všech identifikovaných 

rizik, ta která jsou zvýrazněna je nutné minimalizovat. 
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Tabulka č. 2: Identifikovaná rizika s hodnotou parametru R 

S
u
b
sy

st
ém

 
Číslo 

identifikovaného 

rizika 

Identifikované riziko Míra rizika R 

K
o
n
tr

o
ln

í 
či

n
n
o
st

 

1 Nezkušenost 27 

2 Neodbornost 8 

3 Nepozornost 48 

4 Nedbalost 36 

5 Korupční jednání 64 

T
ec

h
n
ik

a 

p
ro

 k
o
n
tr

o
lu

 

p
ra

v
o
st

i 

d
o
k
la

d
ŧ
 

6 Neodborná manipulace 12 

7 Zastaralá technika 6 

8 Nefunkční technika 6 

9 Nevyuţití všech moţností techniky 48 

Z
aj

iš
ťo

v
ac

í 
a 

k
ry

cí
 

p
rv

k
y
 c

es
to

v
n

íc
h
 

d
o
k
la

d
ŧ
 

10 Nevhodná kvalita pouţitého materiálu 48 

11 Snadno dostupné výrobní materiály 6 

12 Zjistitelné základní lab. technikou 40 

13 Únik informací týkající se tvaru a polohy 3 

14 Soustředěné na ID stránce 45 

V
zo

ry
 

p
la

tn
ý
ch

 

d
o
k
la

d
ŧ
 

15 Více neţ jeden platný vzor 8 

16 Vzory nebyly aktualizovány 16 

17 Vzor nebyl poskytnut 16 

V
ý
ro

b
a 

ce
st

o
v
n

íc
h
 

d
o
k
la

d
ŧ

 

18 Porucha tiskového stroje 16 

19 Nedodrţení výrobních postupŧ 36 

20 Nefunkční zpětná kontrola 8 
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8 Návrh inovativních opatření 

Vzhledem k výsledkŧm analýzy mohu konstatovat, ţe v ČR jsou technické prostředky 

pro ověřování pravosti cestovních dokladŧ na úrovni, jenţ je srovnatelná s ostatními státy. Je 

však zapotřebí zdŧraznit, ţe technické prostředky musí být pravidelně revidovány 

a inovovány. Inovace by měla probíhat současně s vývojem nových a sloţitějších 

zajišťovacích a krycích prvkŧ cestovních dokladŧ. 

  Rizika spojená s kontrolní činností se dají jen velmi těţko eliminovat, protoţe zde 

hraje velkou roli lidský faktor a ten je neovladatelný. Problémovým situacím lze však 

předcházet zdvojením pracovní pozice, která úzce souvisí s posuzováním pravosti cestovních 

dokladŧ. V konečném dŧsledku to znamená, ţe cestovní doklad bude při zkoumání podroben 

duplicitní kontrole, čímţ je moţné předejít sporným situacím týkajících se pravosti dokladu, 

neoprávněného zadrţení osob a nebo nezajištění hledané osoby, jejíţ činnosti mohou vést 

k narušení bezpečnosti obyvatel a bezpečnosti státu. Vzhledem k aktuální situaci v moderním 

světě by se dalo hovořit o nelegální migraci často související s terorismem a organizovaným 

zločinem. 

 Jako kaţdá jiná kontrolní činnost s sebou nese i kontrola pravosti cestovních dokladŧ 

riziko korupčního jednání, coţ je moţno charakterizovat jako zneuţití postavení, které je 

spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování. Toto jednání je hlavně 

motivováno snahou po materiálním zisku nebo získání jiných výhod. Odhalení tohoto druhu 

trestné činnosti je velice obtíţné a je nutné vyuţívat specifických metod a prostředkŧ. 

Pro předcházení situací souvisejících s korupčním jednáním navrhuji zavedení namátkových 

kontrol zaměstnancŧ nebo příslušníkŧ bezpečnostních sborŧ, vykonávajících kontrolu 

pravosti cestovních dokladŧ. Kontrola by měla být zaměřena na peněţní obnos, který má 

kontrolovaná osoba u sebe, nebo který má uloţen ve skříňce, v prŧběhu pracovní doby či 

sluţby. Přičemţ finanční hotovost přesahující 5000 Kč by se dala uţ povaţovat jako znak 

korupčního jednání. V dŧsledku toho by měli zaměstnanci a příslušníci bezpečnostních sborŧ 

oznamovat svým přímým nadřízeným, ţe ve výkonu sluţby nebo v prŧběhu pracovní doby 

budou mít u sebe, nebo uloţenou ve skříňce vyšší finanční hotovost. Je však nutné při vzniku 

sluţebního nebo pracovního poměru informovat budoucí zaměstnance či příslušníky, 

ţe zaměstnavatel bude mít právo tuto kontrolu provádět. Dalším aspektem, který by měl 

bránit korupčnímu jednání, je nasazení agenta provokatéra. Mělo by se jednat v zásadě 

o osobu ve sluţebním poměru, a k nasazení a pouţití agenta provokatéra by mohlo dojít pouze 

po předchozím povolení příslušného nadřízeného orgánu. Hranice, v níţ se tato osoba mŧţe 
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pohybovat, musí být vymezena především podmínkami vybočení z beztrestnosti. Významné 

je zejména to, ţe nesmí v následku dojít k těţké újmě na zdraví nebo smrti. Při zpŧsobení 

jiného závaţného následku by mělo být nutností prozkoumat jeho závaţnost vzhledem 

k následku, který vznikne v podmínkách, kdy agent provokatér nebyl nasazen. 

 Zabezpečovací prvky jsou všeobecně zjistitelné základní laboratorní technikou, coţ by 

se dalo povaţovat za riziko, nicméně s ohledem na současnou technologii se s tímto rizikem 

musíme smířit. Zatím totiţ není v lidských silách při pouţití sebelepší tiskové technicky 

vytvořit doklad, jehoţ krycí prvky nelze odhalit při podrobnější laické prohlídce laboratorní 

technikou.  

Dále je třeba se pozastavit nad řešením zabezpečení vícestránkových dokladŧ, tedy 

hlavně cestovních pasŧ. V těchto dokladech jsou krycí prvky soustředěny ve velké míře 

na ID stránce. Je to dáno i tím, ţe padělatelé nejčastěji pozměňují nebo padělají právě tuhle 

stránku dokladu. Soustředění prvkŧ na této stránce představuje riziko ze dvou dŧvodŧ. Prvním 

dŧvodem je odhalení pouţívaných krycích prvkŧ a druhým dŧvodem je určité usnadnění 

moţnosti padělat ostatní stránky dokladu. Proto navrhuji, aby na kaţdé stránce dokladu byl 

strojově čitelný prvek. K ověření pravosti dokladu by došlo prostřednictvím čtecího zařízení 

zjištěním přítomnosti či rozměrŧ zvláštních fyzikálních vlastností prvkŧ či struktur dotyčného 

dokladu. Dále navrhuji tisk čísel stránek infračervenými barvami. Poté doporučuji pouţívat 

metamerické barvy, kdy by se při pohledu přes filtr zviditelnil obrázek nebo text 

reprezentující vydavatelský stát (např.: státní znak). Dále si myslím, ţe je vhodné zapustit 

skrytý (kódovaný) obraz do podtisku cestovního dokladu, který by byl čitelný pouze 

za pouţití dekódovacího filtru (speciální prohlíţeč). 

 Také by jednoznačné mělo dojít ke zintenzivnění snahy sjednotit informační systém 

všech státŧ EU. Jestliţe totiţ bude cizinci vydáno schengenské vízum v Polsku nebo jiném 

státě EU, při kontrole v ČR se v českém informačním systému tato informace neobjeví. 

Dŧsledkem toho je nutné prověřit pravost vydaného víza v cestovním dokladu a pravost 

cestovního dokladu jako takového. Sjednocením informačních systémŧ by mohlo dojít 

i ke zlepšení stávající situace, týkající se poskytování vzorŧ cestovních dokladŧ. Ţádný stát 

totiţ nemá povinnost poskytovat ostatním státŧm vzory svých platných dokladŧ. 
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9 Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce bylo zejména identifikovat a posoudit rizika, která jsou 

moţnou příčinou neodhalení falsifikátŧ cestovních dokladŧ. 

 V úvodní části jsou rozebrány základní pojmy a právní předpisy týkající se řešené 

problematiky. V další kapitole popisuji jednotlivé zabezpečovací prvky implementované 

do současně pouţívaných cestovních dokladŧ, počínaje výrobou papíru přes tisk aţ po prvky 

zabezpečení v etapě po tisku dokladu. Dále jsem uvedl výčet a popis jednotlivých metod 

zkoumání pravosti. Poté se zabývám přístrojovým vybavením pro kontrolu cestovních 

dokladŧ, kde uvádím jednotlivé typy prostředkŧ a přístrojŧ s popisem všech pracovních 

a vyhodnocovacích funkcí. 

 Hlavním cílem práce bylo provést odŧvodněnou analýzu rizikových míst 

při odhalování nepravých, nebo pozměněných cestovních dokladŧ. Rizika jsem nejdříve 

identifikoval pomocí Ishikawova diagramu a následně vyhodnotil metodou FMEA. Poté jsem 

aplikoval Paretŧv princip, na jehoţ základě jsem určil, která rizika je nutno minimalizovat. 

 V závěru práce navrhuji vyuţití jednotlivých zabezpečovacích prvkŧ s ohledem 

na ztíţení moţnosti cestovní doklad jakkoli pozměnit nebo totálně padělat. Dále jsem se 

snaţil eliminovat rizika spojená s lidským faktorem a také s přístrojovým vybavením. 

U navrhovaných opatření jsem zohledňoval vhodnost jejich pouţití a náročnost na jejich 

kontrolu při ověřování pravosti cestovních dokladŧ. 



40 

Pouţitá literatura 

1. BÍŢA, S. Zabezpečení dat v elektronických pasech [online]. 2007 [cit. 2011-03-16]. 

Dostupný z WWW: <http://www.isss.cz/archiv/2007/download/prezentace/biza_ibm_

bezpecnostepasu.ppt> 

2. BERNATÍK, A. Prevence závažných havárií I. Ostrava: Sdruţení poţárního 

a bezpečnostního inţenýrství, 2006. 76 s. ISBN 80-86634-89-2 

3. DOSTÁLEK, L., VOHNOUTOVÁ, M., KNOTEK, M. Velký průvodce 

infrastrukturou PKI a technologií elektronického podpisu 2. aktualizované vydání. 

Brno: Computer Press, 2010. 544 s. ISBN 978-80-251-2619-6 

4. Foram 685-2 - Raman spektroskopie – Elmes Praha s.r.o. [online]. 2011 [cit. 2011-

03-16]. Dostupný z WWW: <http://www.elmes.cz/kontrola_dokumentu.html#foram6 

58> 

5. GENERÁLNÍ SEKRETARIAT RADY EU. Glosař zabezpečených dokladů, 

zajišťovacích prvků a dalších souvisejících odborných výrazů [online]. 2007-2011 

[cit. 2011-03-10]. Dostupný z WWW: <http://www.consilium.europa.eu/ prado/cs/ 

glossary Popup.html> 

6. Luminiscence [online]. 2010 [cit. 2011-02-18]. Dostupný z WWW: 

<http://fch.upol.cz/skripta/ zfcm_pred/3_luminiscence_2010.pdf> 

7. MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J.  Kriminalistika 2. přepracované vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2004. 606 s. ISBN  80-7179-878-9 

8. Nařízení Rady č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní 

a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných 

členskými státy 

9. PORADA, V. a kol.  Kriminalistika (úvod, technika, taktika). Plzeň: Aleš Čeněk, 

2007. 309 s. ISBN 978-80-7380-083-3 

10. Prospekt Mobilní laboratoř model 8003. Daugavpils: Regula Baltija Ltd., 2011 

11. Prospekt videospektrální komparátor VSC 6000. Praha: Elmes Praha s.r.o., 2011 

12. Prospekt videospektrální komparátor VSC 400. Praha: Elmes Praha s.r.o., 2011 

13. Prospekt videospektrální komparátor VSC 40. Praha: Elmes Praha s.r.o., 2011 

14. Rozhodnutí zástupcŧ vlád členských státŧ, zasedajících v Radě ze dne 25. června 1996 

o zavedení náhradního cestovního dokladu 

15. Schengenbus na IDETU [online]. 2010 [cit. 2011-03-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.policie.cz/fotogalerie/schengenbus-na-idetu.aspx > 



41 

16. STRAUS, J. a kol. Kriminalistika, kriminalistická technika. Praha: Policejní akademie 

České republiky, 2006. 301 s. ISBN 80-7251-216-1 

17. ŠČUREK, R. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum, VŠB – TU 

Ostrava, Ostrava 2009. 115s. 

18. ŠČUREK, R. Biometrické metody identifikace osob v bezpečnostní praxi. Skriptum, 

VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2008. 58 s. 

19. VACEK, M. a kol. Prověřování pravosti dokladů Odborná příručka. Praha: 

Ředitelství sluţby cizinecké a pohraniční policie, 2001. 86 s. 

20. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

21. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajŧ ve znění pozdějších předpisŧ 

22. Zákon č. 197/2009 Sb., o certifikaci veřejných dokladŧ s biometrickými údaji ve znění 

pozdějších předpisŧ 

23. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisŧ 

24. Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských prŧkazech ve znění pozdějších předpisŧ 

25. Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech ve znění pozdějších předpisŧ 



42 

Seznam pouţitých zkratek 

 

Zkratka Anglický výraz    Český výraz 

AA  Active Authentication   Aktivní autentizace 

BAC  Basic Access Control    Základní řízení přístupu 

ČR  Czech Republic    Česká republika 

EAC  Extented Access Control   Rozšířené řízení přístupu 

EU  European Union    Evropská unie 

FMEA  Failure Modes and Effects Analysis  Analýza příčin a následkŧ 

ID stránka Identification cart    Identifikační stránka 

IR záření Infrared light     Infračervené záření 

PČR  Police of the Czech Republic   Policie České republiky 

PKI  Public Key Infrastructure   Infrastruktura veřejných klíčŧ 

RFID   Radio frequency identification  Rádiová identifikace  

UV záření Ultraviolet light    Ultrafialové záření 



 

Příloha č. 1 

Tabulka č. 3: Tabulka optimalizace rizika metody FMEA 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Příloha č. 2 

 


