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ÚVOD 

 Výběr vhodného tématu mé diplomové práce byl zohledněn několika faktory. 

Abych v úvodu práce uvedl důvod výběru právě tohoto tématu „Padělání peněz a 

jeho dopady na ekonomiku“, zmíním se o jednotlivých skutečnostech, respektive 

stěţejních bodech, které mě vedly k tomu, abych si zvolil právě rozbor této 

problematiky.  

Peníze jakoţto prostředek směny, či uchovatel hodnoty zastávají velmi 

důleţitou roli. Bez nich by řada ekonomik vyspělých zemí mohla existovat jen stěţí. 

Historie peněz sahá aţ do období starověku. Tehdy byl jako prostředek směny 

akceptován zejména jistý druh komoditního statku, tedy například suroviny, drahé 

kovy či jiné předměty, které byly širší veřejností uznávány jako druh platebního 

prostředku. Tyto platební prostředky byly v průběhu času za účelem lepší manipulace 

zaměněny za papírové bankovky a mince, dnes se obecně nazývají oběţivem. 

Oběţivo bylo původně kryto zlatem, které si právem vyslouţilo prvenství mezi 

komoditami, zejména díky své trvanlivosti, dobré zpracovatelnosti, bylo jako platidlo 

přijímáno v podstatě kaţdým. Dodnes se zlato nejen u obchodníků s komoditami těší 

velké oblibě.1 

V rámci mé diplomové práce se však nebudu zabývat komoditami, nýbrţ jiţ 

zmíněnými papírovými bankovkami a mincemi. Konkrétně problematikou jejich 

padělání. Padělání a pozměňování bankovek a mincí je druhem hospodářské 

kriminality, které je přísně trestáno dle zákona. 

Ve své diplomové práci rozvětvím jednotlivé kapitoly tak, aby si čtenář byl 

schopen udělat představu o problematice padělání. Tudíţ jestliţe první kapitola 

pojednává o historii a současnosti padělání peněz, rád bych ve stručnosti dokončil to, 

o čem jsem začal hovořit v úvodu práce, tedy o penězích samotných, jejich historii a 

současnosti a také o problematice padělání a souvisejících pojmech. Následovat 

bude také historie a současnost padělání peněz, včetně rozboru tří hlavních 

tiskařských technik, které se vyuţívají při emisi legálních bankovek a kterými se 

falzátoři nechávají bohuţel také inspirovat. V rámci této kapitoly se zaměřím 

                                                             
1 PEKÁREK, Jiří. Poznáte padělek bankovky? 1. vyd. Praha: Pragoeduca 2000. ISBN 80-85856-84-0. 



 
 

především na českou měnu a provedu rozbor jednotlivých bankovek, čili rozbor jejich 

ochranných prvků včetně názorných příkladů v grafické podobě.  

Druhá kapitola pojednává o naplnění skutkové podstaty padělání peněz. Zde 

se zmíním především o zákonech, které zajišťují ochranu legálních bankovek 

z legislativní stránky. Bude se tedy především jednat o trestněprávní a 

finančněprávní aspekty ochrany měny. 

Třetí kapitola nese název „medializace řešené problematiky v médiích“. Zde 

bych rád především provedl rozbor dvou velmi známých případů týkající se této 

problematiky a pro zpestření rozebral tiskové zprávy České národní banky (ČNB) za 

vybrané období.  

Závěr by nám pak měl zodpovědět otázku, jak velké jsou hrozby ze stran 

padělatelů a jak se tento problém dotýká ekonomiky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. HISTORIE A SOUČASNOST PADĚLÁNÍ PENĚZ 

 V úvodu této kapitoly bych rád ve stručnosti popsal vývoj peněz, tedy přechod 

od výměnného obchodu aţ k mincím a papírovým penězům. Jestliţe tedy pomineme 

výměnný obchod, kdy byly směňovány jednotlivé předměty mezi sebou navzájem, 

můţeme datovat vznik peněz jako takových cirka do sedmého století před naším 

letopočtem. Šlo o malé kousky zlata, stříbra nebo jiného drahého kovu, na kterém byl 

vyraţen symbol, který značil místo původu. Jakmile se pak tento kousek drahého 

kovu stal ve společnosti důvěryhodným, byl automaticky označen za peněţní 

prostředek směny. Postupem času však byla zavedena nová pravidla pro zpracování 

jednotlivých peněz. Šlo především o obsah, resp. sloţení, vzhled a podmínky, za 

kterých se můţe označit tento peněţní prostředek jako oběţivo. Právě po vzniku 

těchto tří základních podmínek se vyvinul takzvaný mincovní regál, který označoval 

právo na vydávání mincí v předem určené oblasti, kde nikdo jiný tyto bez souhlasu 

nemohl vydávat. Kaţdý kdo měl toto právo v určené oblasti si jej velmi střeţil a za 

porušení následovaly vysoké finanční pokuty nebo fyzické tresty.2 

 Časem však docházelo stále častěji ke zmenšování podílu drahého kovu 

v jednotlivé minci. Například na území České republiky se v 11. – 13. století platilo 

vládními denáry, které obsahovaly jen několik málo procent stříbra. Proto se začaly 

tisknout papírové peníze, které se dělily do dvou kategorií: 

 Státovky 

 Bankovky 

1.1 Státovky 

 Rozdíl mezi státovkami a bankovkami je pro běţného člověka, účastníka 

peněţního oběhu téměř nepodstatný. Zjednodušeně řečeno státovky vydává stát, 

bankovky k tomu oprávněná peněţní instituce – emisní banka. První svého druhu 

však byly vydávány státovky a to sice na území Číny na přelomu 1. a 2. stol. před 

naším letopočtem pod záštitou tehdejšího císaře. Jednalo se však o platební 

prostředek, který prozatím nebyl tištěn, ale psán, respektive malován ručně. Tištěné 

státovky se pak objevily kolem roku 800, kde jiţ byly první známky technické ochrany 

                                                             
2 PEKÁREK, Jiří. Poznáte padělek bankovky? 1. vyd. Praha: Pragoeduca 2000. ISBN 80-85856-84-0. 



 
 

proti padělání v poměrně detailních ornamentech a známky legislativní ochrany 

v podobě vysokých finančních pokut. Státovky představují dluh státu vůči 

obyvatelstvu. U nás se státovky vydávaly ve formě mincí v hodnotě 1, 3, 5, 10 a 25 

haléřů, v papírové podobě pak v hodnotě 1, 3 a 5 Korun Československých (Kčs). 

Jejich platnost u nás však skončila na začátku 80. let a vzhledem k tomu, ţe se 

státovkou bankovky a mince podílely na celkovém mnoţství hotovostního oběţiva 

v zemi pouhými dvěma aţ třemi procenty, skončila platnost také státovkového reţimu 

v roce 1990.3 

1.2 Bankovky 

 Bankovky jako takové byly také původně psané, nikoliv tištěné. Začaly se 

vydávat zhruba o necelých 400 let později neţ tištěné státovky a sice na území 

italských Benátek. Původně šlo pouze o jakýsi typ stvrzenky vystavený Benátskou 

bankou za uloţené peníze v bance a po předloţení byla tato stvrzenka běţně 

akceptována. Postupem času se však tyto stvrzenky začaly vyuţívat za účelem 

vzájemného vyrovnání pohledávek mezi obchodníky a z bankovek se stala součást 

peněţního oběţiva. Normální také bylo, ţe zámoţní majitelé důvěryhodných 

bankovních domů si vydávali své vlastní bankovky. Tato výjimka však skončila 

v období novověku, kdy uţ bankovky nesměl vydávat nikdo jiný, neţ zákonem 

zmocněný peněţní ústav – emisní banka. 

 Co se papírových peněz na našem území týče, pak jejich historie se začala 

psát zhruba ve druhé půli 18. století. Zmocněným orgánem byla Vídeňská městská 

banka. Finanční prostředek (peníze) nesl název „bankocedule“, které by se daly 

přirovnat k výše zmíněným státovkám.4 

1.3 Padělání 

Na začátku této subkapitoly uvedu definici tří hlavních pojmů: 

 Padělek – je napodobenina věci, v našem případě peněţních prostředků, ale 

mimo jiné také například značkových oděvů, elektroniky, uměleckých 

                                                             
3 PEKÁREK, Jiří. Poznáte padělek bankovky? 1. vyd. Praha: Pragoeduca 2000. ISBN 80-85856-84-0. 
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předmětů, staroţitností, cenin apod., která je vydávána za pravou. Můţe také 

nést název plagiát, falzifikát, falzum.5  

 

V České republice se zvýšilo mnoţství padělků zejména v 90. letech, tedy 

v době začínajícího obchodování se světem. 

Existuje pět stupňů padělků podle rizika jejich akceptování: 

o Padělek prvního stupně, padělek velmi nebezpečný – velmi zdařilý 

plagiát, který je od originálu téměř nerozeznatelný. Pouţitá technika 

tisku se shoduje s originální a většina ochranných prvků je dobře 

napodobena. Pro jeho odhalení je třeba důkladného přezkoumání. 

o Padělek druhého stupně, padělek nebezpečný – jde o nebezpečný 

padělek, kde je vysoké riziko akceptování potenciálním příjemcem. 

Pouţité techniky tisku nemusí být zcela shodné, ale většina 

ochranných prvků je dobře napodobena. 

o Padělek třetího stupně, padělek zdařilý – jde o zdařilý falzifikát, který 

se však po důkladnějším přezkoumání v místě směny dá odhalit. 

Falzátoři pouţívají výrazně odlišné techniky tisku od originálu, řada 

ochranných prvků je vynechána. Do této kategorie se řadí pouze 

padělky zhotovené pouze autotypickým tiskem, laserovými, či 

inkoustovými tiskárnami. 

o Padělek čtvrtého stupně, padělek méně zdařilý – jde o méně zdařilé 

padělky, které jsou rozeznatelné od originálu poměrně snadno, bez 

speciálních zařízení, které pomáhají padělky odhalit. Je podobný jako 

padělek třetího stupně, ale v horším provedení. Takovéto mohou být 

udány, ale pouze například laxním přístupem příjemce, či 

v nevhodném prostředí s nedostatkem světla. 

o Padělek pátého stupně, padělek neumělý – velmi špatná kvalita 

padělané bankovky, rozeznatelné pouhým pohledem. Nejčastěji jde o 

padělky amatérské, pouze okopírované.6 

                                                             
5 PEKÁREK, Jiří. Poznáte padělek bankovky? 1. vyd. Praha: Pragoeduca 2000. ISBN 80-85856-84-0. 
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Co se týče výskytu padělků na území České republiky, pak tuto problematiku 

rozeberu v následujících částech. Nicméně nejčastěji vyskytovaným druhem padělku 

je u nás padělek druhého a čtvrtého stupně. Nutno dodat, ţe padělek 

nerozpoznatelný vyrobit nelze. Vţdy je na padělané bankovce něco, čím se bude lišit 

od originálu. To vše samozřejmě platí za předpokladu existence dobře chráněného 

ceninového papíru. Ačkoliv se tedy padělky prvního stupně mohou v oběhu objevit, 

neznamená to však, ţe jde o padělek nerozpoznatelný. Takový je schopna vyrobit 

pouze tiskárna cenin, která tiskne legální peníze a to je prakticky nemoţné. Je však 

třeba dodat, ţe se takovýto případ skutečně stal na počátku 20. století jedné 

soukromé tiskárně cenin v Anglii.7 

 Padělání – je zhotovení padělku, zfalšování původního díla. Osoba, která 

tuto činnost provádí se nazývá padělatelem. Pakliţe chce padělatel z činnosti 

padělání mít nějaký uţitek, resp. zisk, můţe padělaný předmět nabídnout 

k prodeji s tvrzením, ţe jde o předmět pravý, případně se pokusit na padělku 

jiným způsobem peníze vydělat. Padělání je podvod, který je zákonem 

definován jako závaţný trestný čin. Je to právě z toho důvodu, ţe padělatel 

svým jednáním krátí právo občanů dostat za své zboţí odpovídající 

protihodnotu, kterou padělek zdaleka nepředstavuje. Tento fakt následně 

obrací ve svůj prospěch, ať uţ byl postiţen jednotlivec nebo celá instituce. 

V případě bliţší specifikace a vztaţení na finanční prostředky, napadá 

padělatel v úvodu jiţ zmíněné výhradní právo na vydávání bankovek či 

mincí, které náleţí centrální, jinak řečeno emisní bance. Způsobuje tak 

zpomalování hotovostních operací, jelikoţ příjemci hotovostní měny tuto 

pečlivěji kontrolují. V případě medializace této problematiky o výskytu často 

padělané bankovky, je důsledkem neakceptování tohoto platidla s jistou 

nominální hodnotou, ze strany obchodníků. Padělání je proto z řady 

ekonomických trestných činů spíše v horních příčkách, co se do výše trestů 

týče, nicméně vyšší tresty za padělání jsou pouze v případě zfalšování 

platidel, uměleckých děl, listin či ochranných známek. Ostatní druhy padělání 

se mohou trestat jako podvod. 

                                                             
7 PEKÁREK, Jiří. Poznáte padělek bankovky? 1. vyd. Praha: Pragoeduca 2000. ISBN 80-85856-84-0. 

 



 
 

 Padělatel – definici padělatele nebo-li falzátora, jsme jiţ nastínili v předchozí 

odráţce. Existují zhruba tři skupiny padělatelů. 

o Padělatelé první skupiny – patří zde špičky z oblasti kriminality, které 

kromě jiných trestních činností řídí také činnost padělatelskou. 

Například pověřením dobře vybavené tiskárny o výrobě padělku. 

Tiskárna za padělek dostane zaplaceno cirka 10 – 15 % nominální 

hodnoty padělané bankovky, aby následně tyto byly výše zmíněnými 

špičkami prodány mafiím za 20 – 40 % nominální hodnoty padělané 

bankovky. Pro zajímavost tento druh organizovaného zločinu má 

zájem o padělky bankovek zemí, jejichţ měna je akceptována ve 

většině států eurozóny, či celosvětově.  

o Padělatelé druhé skupiny – jde o technicky i vědomostně dobře 

vybavené jednotlivce, kteří jsou schopni vyrobit kvalitní padělek, který 

můţe být potenciálním příjemcem, neznajícím základní ochranné 

prvky legálních bankovek, akceptován. Bankovky obvykle dále 

nerozšiřují a do oběhu „pustí“ pouze několik kusů. 

o Padělatelé třetí skupiny – mezi tento druh padělatelů řadíme naprosté 

amatéry. Jedinci nemají dostatečné vědomosti ani technické zázemí. 

Padělané bankovky jsou na první pohled dobře rozeznatelné od 

legálních. V oběhu takovéto nalezneme jen velmi zřídka, jelikoţ se 

dotyční falešné bankovky pouze pokouší udat a spoléhají především 

na nepozornost akceptujícího bankovku.8 

Vzhledem k tomu, ţe tato práce pojednává o padělání peněz, je třeba si hned 

v úvodu rozlišit ještě dva pojmy, které se tohoto protizákonného činu týkají. Jde o 

padělání bankovky a pozměňování bankovky. 

Padělané bankovky jsou ty, u kterých se snaţí padělatel do posledního detailu 

napodobit legální originál. Pozměněné bankovky jsou ty, které vznikají například 

slepením dvou částí různých bankovek stejné nominální hodnoty a jsou většinou o 

pět aţ sedm milimetrů uţší. Příkladem nám můţe být obrázek tisícikorunové 

bankovky umístěný níţe, na kterém je zřetelně viditelné, ţe první čtvrtina (bráno 

                                                             
8 PEKÁREK, Jiří. Poznáte padělek bankovky? 1. vyd. Praha: Pragoeduca 2000. ISBN 80-85856-84-0. 

 



 
 

shora) není původní části originálu, je k bankovce přidána. Jinak řečeno bankovkám 

sloţeným z více částí chybí některá část mezi horním a dolním okrajem, které jsou 

k sobě přilepeny. Právě v důsledku této chybějící části se potisk na bankovce můţe 

jevit jako deformovaný.9 

 

 

 

 

 

 

  

Červené šipky nás upozorňují na místa změny bankovky. Jedná se o (zleva) 

neúplnou soutiskovou značku, uţší a oproti originálu nesouměrný obrazec 

proměnlivé barvy a také je na bankovce vidět přesné místo, kde byla k větší části 

bankovky připojena chybějící část z bankovky jiné. 

 Pozměněné peníze jsou také jakkoliv upravené peníze za účelem udání těchto 

do oběhu jako peněz s vyšší nominální hodnotou. Nejčastěji se pak jedná o grafickou 

úpravu u bankovek, či úpravu technických parametrů u mincí. Ukázka pozměněné 

nominální hodnoty tisícikorunové bankovky je součásti přílohy práce, obr. č. 74. 

Součástí přílohy je také ukázka pozměněné 20ti korunové mince, jejíţ průměr byl 

fyzicky zvětšen tak, aby se mince, hlavně v technickém vyuţití, chovala jako mince o 

nominální hodnotě 50 Kč. Příloha, obr. č. 75.10 

 Abychom tyto dvě definice ucelili, můţeme si definovat ještě poslední pojem, 

kterým je napodobování bankovek. V tomto případě se jedná o reprodukci nebo-li 

kopii, která je vydána za účelem jiným, neţ uvedením do oběhu místo legálního 
                                                             
9 CNB.CZ, Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/platidla/padelky/pad_pozm_bankovy.html 

10 CNB.CZ. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoup

eni_projevy/download/rezabek_20100301_padelky.pdf 

Obr. 1.1  

zdroj: http://www.cnb.cz/cs/platidla/padelky/pad_pozm_bankovy.html 



 
 

platidla. Můţe se jednat například o rekvizity v divadlech, reklamní, či upomínkové 

předměty, různé slevové poukázky a podobné. Jakmile je však takováto replika 

pouţita například k technickým účelům, jde jiţ o trestný čin. Podrobněji tuto definici 

upravuje vyhláška ČNB č. 553/2006 Sb.11  

1.3.1 Historie padělání 

 Padělání peněz nebo-li také jak se této činnosti říká penězokazectví, je staré 

uţ téměř 25. století. K první státem financované výrobě mincí došlo pravděpodobně 

v sedmém stolení před naším letopočtem v Malé Asii. O tři století později se mince 

začaly razit i ve středomoří za účelem vyuţívání především mezi řeckými obchodníky 

a praxe se dostala také do nově vzniklého Říma. Zhruba ve stejné době se také 

začaly mince razit i v Číně, odkud se tato metoda dostala do Japonska, Koreji a také 

do Indie. Většina v této oblasti nalezených mincí byla ze zlata nebo stříbra a právě 

zde se datují první snahy o napodobení těchto mincí, čili snahy o vytvoření plagiátu. 

Rozpoznat padělané mince v tehdejší době bylo poměrně snadné, jelikoţ byly lehčí 

neţ originál. Není však pochyb o tom, ţe šlo o poměrně zdařilé napodobeniny. Na 

měděný základ se přiletoval stříbrný plíšek s vyraţenými symboly příslušného území, 

případně vydavatele. První objevené padělky mincí se tedy datují do roku 400 před 

naším letopočtem.12 

1.3.2 Současnost padělání 

 Ačkoliv se ochranné prvky současných bankovek a mincí podstatným 

způsobem zlepšily od těch, které se pouţívaly v minulosti, stále je zde vysoké riziko 

akceptování padělku. Jde o to, ţe v dnešní době lidé povaţují peníze za něco 

běţného, s čímţ přicházejí do styku denně, a proto pozornost při přijímání peněz 

upadá. Ve skutečnosti „profesionálních“ padělatelů, kteří si s tvorbou falzifikátu dají 

velkou práci není příliš mnoho a proto stačí při nejistotě bankovku například podrţet 

proti světlu a zkontrolovat pravost vodoznaku a jiných ochranných prvků, které 

podrobněji rozebereme v následujících částech práce. Abychom tedy byli schopni 

                                                             
11 CNB.CZ, Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoup

eni_projevy/download/rezabek_20100301_padelky.pdf 

12 INNES B. Falza a padělky. Praha: Vydavatelství Euromedia Group, k.s., 2006 



 
 

rozpoznat legální bankovku od plagiátu, rozebereme v následující části postup, 

jakým pravá bankovka vzniká.13 

 V subkapitole, která pojednávala o rozdílu mezi státovkou a bankovou, jsem 

se zmínil o tzv. bankocedulích, jenţ se prvně objevily na území Česka zhruba v půli 

18. století. Ty se tiskly prostřednictvím knihtisku. Dnešní bankovka má zcela jiný 

vzhled i charakter co se nejen ochranných prvků proti padělání týče. Bohuţel ačkoliv 

ochrana proti plagiátorství bankovek za více neţ dvě a půl století pokročila značným 

způsobem, bankovku která by nešla napodobit vytvořit nelze. Mnozí padělatelé totiţ 

za touto skutečností vidí výzvu k překonání dalších překáţek. Bavíme se především 

o druhé a třetí kategorii padělatelů. První kategorie je v tomto případě z obliga, jelikoţ 

tito se zavádění falzifikátů do peněţního oběhu bezprostředně neúčastní. Tak jako 

mince má dvě strany, tak i zlepšení technologií přináší své klady a zápory. Kladem 

můţeme chápat právě ono zlepšování ochranných prvků za účelem zabránění 

napodobení bankovky. Bohuţel záporem je skutečnost, ţe technologie se vyvíjejí 

celoplošně a nelze zabránit, aby se lepší technologie k padělatelům nedostaly. Tudíţ 

i oni mají lepší technologické moţnosti, jak „dohnat“ zlepšující se ochranné prvky 

bankovek.14 

1.3.3 Ochranné prvky 

 Před definicí a názornými ukázkami ochranných prvků České měny, se 

pojďme podívat na to, jak vlastně legální bankovka vzniká. Obecně vzato můţeme 

postup vzniku bankovky rozčlenit do pěti fází: 

1. Fáze – v první fázi se nacházíme ve fázi plánování. Plánuje se především 

grafická podoba bankovky, případně celá jejich soustava, nominální hodnota 

kterou bankovka ponese, její rozměry a rozloţení textů a symbolů na 

bankovce. Nesmí chybět také rozvaha o vloţení určitých ochranných prvků. 

2. Fáze – druhá fáze souvisí s grafickou podobou bankovky, resp. s výběrem 

vhodného tématu, které bankovka ponese. Dochází k zadání úkolu 

výtvarníkům, kteří většinou formou soutěţe předloţí své návrhy z nichţ je 

vybrán nejlepší mimo jiné na základě posouzení emisní banky. Návrh musí 

                                                             
13 PEKÁREK, Jiří. Poznáte padělek bankovky? 1. vyd. Praha: Pragoeduca 2000. ISBN 80-85856-84-0. 
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splňovat kritéria nejen výtvarně hodnotná, ale musí být také kompatibilní 

s grafickým rozpracováním v tiskárně cenin. Pro zajímavost Českou měnu 

zdobí umělecké výtvory akademického malíře Oldřicha Kulhánka. Nutno 

však podotknout, ţe ne všechny zakázky jsou zadávány na základě výsledků 

soutěţe. Existují výjimky, kde je zakázka automaticky zadána uměleckému 

ateliéru emisní banky a profesionální umělci jsou přizváni jen k takzvanému 

dopilování návrhu. 

3. Fáze – v této fázi se jiţ vítězný návrh dostává přímo do ceninové tiskárny, 

kde je rozdělen hlavním návrhářem na části, které budou vyryty ručně a ty 

které budou zaleptávané nebo-li jinak řečeno ty, které budou tištěny 

v hlubotisku a dále pak v tisku plošném. Metody druhu tisku bankovek a 

jiných cenin budou rozebrány v nadcházející subkapitole. Mezi další 

pověření hlavního designéra patří také rozhodnout, které části budou 

vybarveny tzv. gilošovým pletivem. To představuje jemnou mříţku, kterou je 

vyplněn předem určený prostor. Jednotlivé úkoly jsou pak rozděleny hlavním 

návrhářem mezi ostatní zaměstnance tiskárny cenin, jako jsou reprodukční 

fotografové, litografové, leptaři a další. 

4. Fáze – čtvrtá fáze je fází tvorby tiskových desek a šablon pro přenos barev 

při hlubotisku i tisku plošném. Jednotlivé práce všech zaměstnanců ceninové 

tiskárny jsou převedeny do tzv. tiskových desek a následně s jejich vyuţitím 

jsou pořízeny první zkušební nátisky v zamýšlených barvách. Tyto nátisky 

jsou posléze posuzovány jednak zadavatelem, čili emisní bankou, ale také 

zkušeným umělcem, autorem hlavního motivu bankovky. Pakliţe obě strany 

se vzhledem bankovky souhlasí, hromadná výroba bankovek můţe být 

odstartována. Pro doplnění si uveďme, ţe na jedné tiskové desce se nachází 

zhruba 28 a více bankovek. V tiskařském názvosloví se tiskařským deskám 

říká „cedule“. V neposlední řadě je zapotřebí připravit ceninový papír. Jedná 

se o velmi zdlouhavou záleţitost, která trvá zhruba devět měsíců. Doba pro 

přípravu ceninového papíru je však v současnosti poloviční oproti době 

zhruba před třiceti lety. Ceninový papír je objednáván u jeho výrobce, kde je 

zapotřebí zadat poţadavek pro umístění portrétu ve formě vodoznaku pro 

příslušnou bankovku, který navrhne umělec jemuţ je zakázka zadána. Dále 

musí obsahovat jednotlivé ochranné prvky, jenţ rozebereme v jedné 

z následujících podkapitol.   



 
 

5. Fáze – pátou fází definitivně startuje hromadný tisk bankovek. Ačkoliv 

moderní stroje jsou oproti strojům desítky let zastaralých velmi rychlé, 

vyţaduje se přesnost i odbornost obsluhy těchto strojů. Obsluha prochází 

celou řadou kritérií a zkušebních testů, aby se zamezilo případné 

nepozornosti, která by mohla způsobit značné hospodářské problémy. 

Bankovky jsou po vytištění kontrolovány před a následně po jejich rozřezání 

na jednotlivé kusy. V obou případech se důkladně zkoumá kaţdá bankovka 

jednotlivě. Následně se rozdělí do balíčků po deseti kusech, z nichţ kaţdý 

obsahuje sto kusů bankovek příslušné nominální hodnoty a tyto jsou 

vakuově zabaleny a převezeny do banky.15 

V návaznosti na poslední fázi postupu tvorby bankovky nyní uvedu jednotlivé 

techniky tisku, které se vyuţívají k potištění ceninového papíru a tudíţ hrají velmi 

podstatnou roli při ověřování pravosti bankovky. Existují tři základní techniky tisku 

legálních cenin: 

1. Tisk z výšky – pro tento druh tisku je také pojmenování „knihtisk“. Jedná 

se o druh tisku, kdy na tiskové desce jsou jednotlivá tisková místa 

vyvýšena podobně jako tomu je například u klasického razítka. 

Obdobná metoda byla vyuţívána uţ v šestém století našeho letopočtu a 

to sice v Číně. Tehdy se ještě pouţíval tisk z dřevěných desek, který si 

osvojili také Evropané o osm století později. Knihtisk jako takový byl 

vynalezen v 15. století. První ceniny byly tímto typem vytištěny v Evropě 

jiţ v 17. století. Byly jim také tištěny tzv. bankocedule, o kterých byla řeč 

v subkapitole 1.2.  

Typickým znakem pro tisk z výšky je roztlak barvy, kdy se barva nanese 

na povrch tiskové desky a ta se následně přitlačením na ceninový papír 

otiskne podle vzoru odpovídajícímu tiskové desce. Mezi další znaky 

můţeme zařadit například skutečnost, ţe tisková deska byla určena 

pouze pro jednu barvu. Pakliţe byl tedy poţadavek na výrobu barevné 

bankovky za účelem ztíţení práce padělatelům, bylo zapotřebí vyrobit 

více tiskových desek. Pro následné odstranění problémů s přesností 

soutisků se začal vyuţívat irisový tisk, který umoţnil za pomocí 
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válcového zásobníku s barvou tisknout souvislé linky s přechodem na 

jiné barvy bez přerušení. Následovalo opětovné zdokonalení tohoto typu 

tisku ve formě Orlovova pestrotisku nebo také jinak nazývaného 

sběrného tisku. Ten byl prvně vyuţíván v Rusku na přelomu 19. a 20. 

století a po zakoupení také Národní bankou československou. Pro 

doplnění byl naposledy tento typ tisku vyuţit v roce 1940 pro tisk 

slovenské tisícikoruny a poté i kdyţ moderní tiskařské stroje vyuţívají 

prvky sběrného tisku, byl nahrazen tiskem z plochy, nebo-li ofsetem. 

2. Tisk z plochy – jinak také nazýván kamenotisk nebo více známá 

litografie, později ofset je v současné době převáţně vyuţívaná technika 

tisku. Za zrodem pozdějšího tisku z plochy stál Čech Alois Senefelder. 

Během zdokonalování této techniky došlo zároveň k poloţení základu 

pro budoucí, výkonnější rotační ofset. Ofset jako takový je metoda, kdy 

je chemickými látkami pokryta (naleptána) tiskařská deska a posléze je 

na ni polochemickou metodou přenesen negativ obrazu, který má být 

vytištěn. Destička je poté v tiskařském stroji navlhčena a potom pokryta 

inkoustem, aby se následně inkoust mohl přenést na gumový (ofsetový) 

válec, který by text či obraz přenesl na konkrétní papír. I tento na 

tehdejší dobu nový druh tisku byl zdokonalován a dospěl k metodě 

suchého simultánního ofsetu, kdy jiţ papír není potiskován pouze 

z jedné strany, nýbrţ ze dvou. Prochází tedy mezi dvěma válci. Odpadlo 

také pravidelné vlhčení jednotlivých válců. V dnešní době se vyuţívají 

tiskařské stroje, které mají aţ čtyři ofsetové válce. Prostřednictvím nich 

lze kombinovat barevnost bankovky a také vytvořit soutiskovou 

průhledovou značku jako ochranný prvek ceniny, který bude součástí 

další podkapitoly. 

3. Hlubotisk – u tohoto typu tisku jsou tisknoucími místy rytiny na tiskařské 

desce, tedy vrypy, které jsou pod úrovní povrchu desky. Barva je poté 

nanášena do těchto prohlubní. Nesmí však zůstat mimo tyto prohlubně, 

aby se neotiskla i mimo poţadovanou oblast. Na tiskařskou desku 

s vrypy naplněnými barvou se poté přitiskne papír, který z nich vsaje 

potřebné mnoţství inkoustu.  

Základy hlubotisku byly poloţeny v 15. století v Německu a Itálii. 

Některé zdroje tvrdí, ţe prvenství má Německo, další ţe Itálie. 



 
 

V současné době se stále tyto dvě země mezi sebou na toto téma přou.  

Původně však nebylo moţno hlubotisk uţívat k tisku většího mnoţství 

bankovek, jelikoţ jejich výroba trvala příliš dlouho a měď jako kov 

neumoţňoval vytvořit potřebné mnoţství desek k zamýšlenému 

rozmnoţení. Proto se vyuţívaly desky z tohoto materiálu pouze krátce a 

to sice jen u soukromých bank v italských Benátkách, kde se bankovky 

jako takové objevily poprvé. Tento problém byl odstraněn aţ v roce 

1820, kdy byla vynalezena tzv. ocelorytina s větší ţivotností a moţností 

výroby tiskařských desek v potřebném mnoţství. První vydanou 

soustavu bankovek natištěnou hlubotiskem s vyuţitím ocelorytiny pak 

vydala Privilegovaná rakouská národní banka. Nutno podotknout, ţe tisk 

bankovek touto metodou umoţnil bankovkám zvětšit ochranu proti 

padělání, které bylo v tehdejší době poměrně časté. Od konce 50. let se 

pak začal vyuţívat hlubotisk vícebarevný, který obsahoval tři aţ čtyři 

barvy a který ochranu proti padělání ještě více zvýšil. Pro padělatele je 

tak výroba vlastních desek velmi nákladnou a nevýhodnou záleţitostí. 

Falzátor nanáší na padělek barvy postupně, zatímco na legální 

bankovku jsou barvy nanášeny najednou. Padělatel tudíţ musí kaţdou 

barvu na bankovce nanést jinou tiskovou deskou, coţ můţe zapříčinit 

nesouměrný a necelistvý obrazec. I kdyby se padělateli podařilo tento 

problém odstranit, barvy které pouţívají banky jsou speciálně vyráběny, 

stejně tak jako mnohé tiskařské stroje, vybranými společnostmi, které by 

svůj produkt nedůvěryhodné osobě do rukou neprodali. Je zde tedy 

moţnost jiného odstínu či kontrastu barvy. 

Hlubotisk se nejen v minulosti, ale také v současnosti vyuţívá 

především k vytváření portrétů na bankovce. Výhodou vytvoření portrétu 

za pomocí hlubotisku je především rozpoznání originálu od padělku 

pouhým pohledem. Za předpokladu, ţe má tiskárna cenin k dispozici 

kvalitního rytce, který do portrétu vloţí i cit a umění, zkopírovaná 

bankovka, resp. portrét na ni, jiţ nikdy nebude mít stejný, 

několikarozměrný vzhled. Portrét na plagiátu bude působit spíš plošším 

dojmem. 

Nutno však podotknout, ţe ruční rytina do tiskařské desky není zdaleka 

jediným moţným způsobem pro hlubotiskový styl vytváření portrétů na 



 
 

ceninových či jiných typech papíru. Existují totiţ speciální počítačové 

programy, za pomocí kterých můţeme vyrobit tzv. počítačovou rytinu. 

První měna, na jejíţ portrét bylo pouţito právě počítačové rytiny byl 

švýcarský tísícifrank. Portrét na bankovce je vytvořen elektronicky. Ona 

elektronická podoba má ale pochopitelně své výhody i nevýhody. 

Výhodou je rychlost. Nevýhodou pak absence umělcova umu a citu, 

který do tvorby rytiny portrétu obvykle zahrnuje. Závěrem bych k této 

třetí uvedené tiskařské technice rád podotknul, ţe hlubotisk se vyuţívá 

především k potisku bankovek, známek, akcií, obligací, dokumentů a 

jiných cenných papírů. Pro běţný komerční tisk je hlubotisk poměrně 

nákladná záleţitost. Pro falzátory se pak jedná o velmi nepopulární 

tiskařskou metodu. Důvod jsme si uvedli výše v rámci definice 

hlubotisku. Avšak ani tato skutečnost penězokazce neodradila. Podle 

dostupných informací se jeden velmi nebezpečný padělek vytvořený na 

území České republiky vyskytl krátce před druhou světovou válkou a 

jednalo se o plagiát anglické jednolibry. 16 

Téměř poslední tři stránky jsme se tedy věnovali hlavním tiskařským technikám. 

Existují i jiné, ale ty jiţ úzce nesouvisí s tištěním legálních cenin. Můţeme si však 

vyjmenovat ještě další dvě vedlejší, které se pojí s tiskem cenin a mohou být 

padělateli peněz zneuţity.  

Jedná se o: 

1. Světlotisk 

& 

2. Sítotisk 

Ad. 1) Světlotisk byl objeven v druhé polovině 19. století a pro svůj účel vyuţívá 

chromové světlocitlivé ţelatiny, do které se po vysušení vkopíruje fotografický tónový 

negativ. Místa světlem utvrzená přijímají dobře barvu na rozdíl od míst navlhčených, 

která naopak tekutiny odpuzují. Výhodou světlotisku je relativně ostrá fotografie. 

Nevýhodou pak náročnost na její skladování. Z historie se dochovaly informace o 

jeho vyuţití padělateli Třetí říše krátce před koncem druhé světové války 
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k duplikování amerických dolarů. Dnes jeho uplatnění nalezneme v reprodukci 

starých rytin či uměleckých tisků. V současnosti jí vyuţívá společnost Fratelli Alinari, 

jenţ je jedna z nejstarších fotografických firem zaloţená v italské Florencii na začátku 

druhé poloviny 19. století.17 

Ad. 2) Technologie sítotisku, jinak také nazývaného tisku šablonového, byla 

vyvinuta na konci první třetiny 20. století. Vyuţívá pro přenesení barvy na předem 

určený podklad jemné síťky, která je opatřená světlocitlivou vrstvou. Výhodou je jeho 

podstatně větší pruţnost oproti například tisku z plochy a také moţnost tisku na 

nejen materiály z papíru, ale také materiály z plastu nebo skla. Podklad navíc nemusí 

být díky pruţnosti sítotisku rovný a proto se tento druh tisku vyuţívá pro doplnění 

například k potisku lahví či igelitových tašek. Všeobecně vzato se vyuţívá dvou 

základních druhů sítotisku: 

1. Přímý – ten se dělí na techniky: 

a. Přímý vymývaný 

b. Přímý vykrývaný 

c. Přímý fotomechanický 

2. Nepřímý – ten se dělí na techniky: 

a. Nepřímý vyřezávaný 

b. Nepřímý dvouvrstvý 

c. Nepřímý fotomechanický 

Sítotisk se pak pouţívá prostřednictvím strojů. Ty jsou rozděleny na tři 

kategorie: 

1. Ruční – celý proces tisku probíhá ručně 

2. ¾ automatické – proces je automatizovaný, papír se musí měnit ručně 

3. Automatické – celý proces tisku je zcela automatizován18 

Nyní se dostáváme k jádru této části, tedy k nezbytnosti kaţdé bankovky, 

kterou tvoří jisté ochranné prvky jenţ zabraňují, resp. ztěţují falzátorům práci při 

tvorbě plagiátu a přitom napomáhají k jejich odhalení. 
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 Jistě nejhmotnější části bankovky je ceninový papír, který je vyroben 

z vzájemně spojených vláken rostlinného původu. Na ceninový papír se kromě peněz 

tisknou například akcie, obligace, kolky, poštovní známky a také průkazy totoţnosti. 

Jsou na něj kladeny vysoké poţadavky při výrobě. Papír musí být odolný vůči 

natrţení a musí vydrţet i několik tisíc ohybů. Je třeba, aby byl pevnější a pruţnější 

neţ papír běţný konzumní. Musí snést odolnost vysokého tlaku tiskařských válců při 

tisku a zároveň být málo průsvitný, aby se odlišné potisky líce a rubu bankovky 

vzájemně nerušily. Oproti výše zmíněnému běţnému konzumnímu papíru má pak 

ceninový papír jiné vlastnosti. Jednou z nejdůleţitějších je jeho strukturovanost, která 

je hmatem oproti běţnému papíru snadno rozeznatelná. Jedená se o jeden z mnoha 

ochranných prvků bankovek, kdy takto snadno rozeznáme legální bankovku od 

plagiátu.19 

 Vzhledem k tomu, ţe se jedná hlavní část bankovky, uvedu nyní druhy 

ochrany ceninového papíru: 

 Vodoznak – je nejdéle uţívanou ochranou ceninového papíru. Synonymum 

pro vodoznak je pak vodní značka, či vodotisk. Tento ochranný prvek vzniká 

v takzvané „mokré“ fázi výroby ceninového papíru, kdy tekutá papírní hmota 

dospěla do fáze zplstění. Po odtoku většiny přebytečné vody speciálními 

síty, nanese válec tlakem obrazec budoucího vodoznaku. Vodoznak pak 

můţe mít podobu 

o negativní (světlou) 

o pozitivní (tmavou) 

o stupňovitou, tj. kombinace negativního a pozitivního vodoznaku, kdy 

přechody mezi tmavými a světlými částmi jsou plynulé 

 

Mezi další členění můţeme podle druhu zařadit vodoznak: 

o ornamentální – značky, které jsou umístěny po celé ploše ceninového 

papíru, či jen v určité části. Pro zajímavost takovýmto typem 

vodoznaku byla vybavena kompletní série bankovek Československé 

republiky od roku 1953 aţ do zavedení samostatné měny České 

republiky v roce 1993. 
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o figurální – nebo také portrétní vodoznaky, jsou umístěny vţdy 

v předem určeném místě. Jedná se o vysoce účinný ochranný prvek, 

kterým je česká měna vybavena vţdy v oblasti kuponu bankovky, 

který pak obsahuje portrét osobnosti. Podrobný rozbor jednotlivých 

bankovek české měny bude obsahem následující části práce.20  

Vodoznaky mimo jiné mohou být také běločaré, či tmavočaré. V případě české 

měny je u nás nejčastěji vyuţíváno běločarého písma k doplnění portrétních 

vodoznaků.  

Pokusy o padělání vodoznaků pak existují ve formě například tisku kombinace 

různě kontrastní bílé a šedé barvy přímo na papír, anebo ve formě ruční malby, kde 

je pouţito o odstín tmavší barvy neţ je papír, ze kterého se padělek vyrábí. Opět 

však oba tyto druhy padělání jsou oproti originálnímu způsobu poměrně dobře 

rozeznatelné. 

 Ochranná vlákna – která mají obvykle výrazně odlišnou barvu oproti barvě 

ceninového papíru. Jedná se o vlákna, která jsou zpuštěna přímo do papíru 

ještě při procesu výroby. Můţeme mít ochranná vlákna, která jsou viditelná 

pouhým pohledem, ale i taková, která se nám objeví aţ po podsvícení 

papíru speciálním UV světlem. 

 Ochranné prouţky – byly prvně pouţity na anglických librách krátce po 

druhé světové válce. Těmito prouţky, jejichţ definici naleznete v podrobném 

rozebrání jednotlivých ochranných prvků v následující části práce, jsou 

v současnosti vybaveny veškeré české bankovky. Jejich padělání není 

jednoduché, přesto však existují způsoby, resp. snahy o jejich padělání a to 

ve formě: 

o Nalepení ústřiţku staniolu na místo, kde by měl být originálním 

způsobem přímo za mokré fáze při výrobě ceninového papíru prouţek 

z umělé metalizované hmoty zapuštěn. Pakliţe však bankovku 

zkontrolujeme průhledem proti zdroji světla, je velmi pravděpodobné, 

ţe uměle nalepený prouţek nebude celistvý a tudíţ se s největší 

pravděpodobností jedná o falzifikát. 
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o Nalepením prouţku z podobného materiálu a jeho následné překrytí 

bílou barvou v místech, kde je u originálu prouţek přímo do 

ceninového papíru zapuštěn. Existují také případy, kdy se padělatelé 

snaţí napodobit také mikrotext v tomto okénkovém prouţku 

s mikrotextem, avšak od originálu se napodobený mikrotext liší. 

 Iridiscentní tisk – je součástí dodávky ceninového papíru. Zaujímá poměrně 

rozsáhlou část bankovky a jeho detailní rozbor je předmětem následujících 

částí práce. 

 Konfety – ty se sice u českých bankovek nepouţívají, nicméně jsou hojně 

vyuţívány u zahraničních bankovek, např. u kanadských dolarů. Jde o 

různobarevné plošky nejčastěji z papíru, které jsou do něj podobně jako 

předcházející ochranné prvky ceninového papíru zapuštěny do tohoto ještě 

v mokré fázi výroby.21 

Dalšími ochrannými prvky české měny jsou: 

 Luminiscence – tato ochrana se začala u bankovek vyuţívat během druhé 

světové války. Jde o skutečnost, ţe těleso (v našem případě bankovka), má 

v termodynamické rovnováze víc atomů při niţších energetických hladinách 

neţ při vyšších. Jestliţe zvýšíme, například hojně pouţívaným ultrafialovým 

(UV) světelným zářením, onu energetickou hladinu, vznikne tzv. aktivní 

prostředí, jehoţ umístění (kombinací niţších a vyšších energetických hladin) je 

na bankovkách předem určeno. Působením UV záření se začnou v tomto 

prostředí uvolňovat tzv. fonty, jenţ zvýrazňují danou oblast. Příklady 

jednotlivých luminiscencí jsou uvedeny u kaţdé bankovky zvlášť v příloze 

práce. 

 Metamerie – jde o poměrně nový ochranný prvek, jenţ je zaloţen na 

dlouhovlnném záření (luminiscence byla zaloţena na záření krátkovlnném). 

K jeho odhalení je zapotřebí speciálních přístrojů, které detekují tzv. infrabílé, 

nebo infračervené záření. Uveďme si tento jev například na hodnotovém čísle 

bankovky umístěného na jejím kolku. Polovina tohoto čísla je vytištěna 

infrabílou, či infračervenou barvou. Při prohlédnutí bankovky speciálním 

přístrojem, u infrabílé barvy tato barva zcela zmizí a vidíme pouze papír. Při 
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vyuţití barvy infračervené se nám pak tisk zobrazí dopodrobna. U většiny 

bankovek, které jsou momentálně tištěny, se při tisku vyuţívá kombinace 

těchto barev.  

 Opticky proměnlivá barva – podrobná definice této barvy, která je známá pod 

zkratkou „OVI“ z anglického „optically variable ink“, je uvedena 

v nadcházejících částech práce. Je však třeba doplnit informaci, ţe jde o 

barvu poměrně finančně nákladnou a tudíţ bývá pouţita pouze v malých 

útvarech (čtyřlistá růţe, lipový list, struny lyry, šestiúhelník se lví hlavou u 

českých bankovek s nominální hodnotou 500, 1000, 2000 a 5000 korun). 

 Soutisková značka 

 Skrytý obrazec 

 Mikrotext22 

Poslední tři ochranné prvky, které česká měna u svých bankovek vyuţívá, jsem 

záměrně nepopisoval vzhledem k tomu, ţe o těchto budu podrobněji hovořit při 

rozboru jednotlivých bankovek. 

Začnu tedy ochrannými prvky u bankovek. V současné době máme šest druhů 

bankovek, které kolují peněţním oběhem. Jedná se o bankovky v nominální hodnotě 

100, 200, 500, 1000, 2000 a 5000 Kč. Platnost bankovky o nominální hodnotě 20 Kč 

byla ukončena k 31. srpnu 2008.23 Platnost bankovky o nominální hodnotě 50 Kč pak 

k 31. březnu 2011.24 Rozhodla tak loni rada České národní banky především 

v souvislosti s trvanlivostí pouţívaných platidel. Zatímco bankovka vydrţí v oběhu pár 

let, obvykle tři aţ čtyři roky a poté se musí opětovně vynaloţit náklady na jejich 

dalších tisk, mince má trvanlivost daleko vyšší, tedy aţ několik desítek let. Co se 

padesátikorunového platidla týče, pak v současné době jsou v oběhu mince 

z akademické dílny Ladislava Kozáka. Abych však poukázal konkrétně na jednotlivé 

ochranné prvky, rozeberu dopodrobna kaţdou platnou bankovku od nominální 

hodnoty 100 aţ po hodnotu 5000 Kč, tištěnou Státní tiskárnou cenin (STC) České 
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republiky v Praze, přičemţ na závěr této části poukáţeme také na ochranné prvky 

mincí. 

100 Kč 

 Stokorunová bankovka je v současnosti platná ve vzoru z roku 1997 a 1995. 

Bankovky z roku 1993 jsou jiţ neplatné. Vzor z roku 1995 byl uveden do oběhu 21. 

května 1995 a má stejný námět jako bankovka vzoru 1993, jejíţ platnost byla 

ukončena koncem ledna 2007. Parametry bankovky a její barevné provedení, aţ na 

drobné odchylky v barevnosti jsou stejné, liší se však provedením soutiskové značky, 

pochopitelně letopočtem vydání a také grafickým symbolem, který na bankovce této 

nominální hodnoty z  roku 1993 nenalezneme.  

Bankovka vzoru 1997 pak byla do oběhu uvedena od 15. Října 1997. Rub 

bankovky (vzor 1995 a 1997) je dále tištěn metodou tisku z výšky co se číslování 

týče, ostatní náleţitosti vyuţívají techniky tisku z plochy. Lícový potisk číslování je 

pak vytvořen tiskem z hloubky, ostatní je pak vytištěno tiskem z plochy. Rozměry 

bankovek této nominální hodnoty jsou s tolerancí +/- 1,5 mm 140 x 69 mm s šířkou 

kuponu 36 mm. Kuponem se rozumí levý bílý okraj bankovky (při pohledu na líc), na 

němţ nalezneme pouze označení nominální hodnoty, ochranná vlákna a také 

vodoznak s příslušným portrétem, v případě stokorunové bankovky s portrétem Karla 

IV.  

Pakliţe tuto bankovku prohlédneme pod speciální UV lampou, dostane se 

nám zobrazení několika ochranných prvků, které za denního světla běţně vidět 

nelze. U vzoru 1997 můţeme pozorovat drobná vlákna s namodralou a ţlutou 

luminiscencí, zvýraznění pravé části portrétu včetně jména zobrazené osobnosti a 

horní část nominálního hodnoty bankovky. Dále se nám objeví vrchní část hmatové 

značky pro nevidomé a slabozraké, která se skládá z jedné svislé čáry, jenţ je při 

pohledu na líc bankovky umístěna vpravo nahoře. Také se nám zvýrazní jméno rytce 

portrétu a jméno vyobrazené osobnosti – Karel IV. Délka vláken je obvykle šest mm. 

V případě o dva roky mladšího vzoru je moţno pozorovat pouze vlákna s namodralou 

luminiscencí a to jak na líci, tak i na rubu. Fotografie líce a rubu při nasvícení UV 

lampou jsou vyobrazeny v příloze, obr. č. 10 a 11. 



 
 

 Následující obrázek nám označuje přesné umístění jednotlivých ochranných 

prvků stokorunové bankovky doposud nejnovějšího vzoru (1997), který má více 

druhů ochrany proti padělání oproti vzoru staršímu.25 

 

 

1) Vodoznak 

2) Okénkový prouţek s mikrotextem 

3) Barevná vlákna 

4) Soutisková značka 

5) Skrytý obrazec 

6) Mikrotext 

Proměnlivou barvu a iridiscentní pruh bankovka s nominální hodnotou 100 Kč 

postrádá. 

Ad. 1) Vodoznak je snadno rozpoznatelný, viditelný při pohledu proti světlu. Nachází 

se ve středu kuponu bankovky a jedná se o tzv. lokální stupňovitý vodoznak, na 

jehoţ tvorbu se pouţívá kombinace pozitivních (tmavých) a negativních (světlých) 

odstínů barev. Levá část zobrazuje průhled z líce bankovky, pravá průhled z rubu. 

Vodoznak stokorunové bankovky je součástí přílohy, obr. č. 12. 

Ad. 2) Okénkový prouţek s mikrotextem nalevo je prouţek z umělé metalizované 

hmoty zapuštěný do ceninového papíru, který nalezneme pouze na lícní straně a zde 

pak vystupuje vţdy po pěti milimetrech na povrch papíru. Stejně dlouhá jsou také 

okénka stříbrné barvy, na kterých je zdola nahoru čitelný světlý mikrotext označující 

nominální hodnotu bankovky. Při pohledu na bankovku poloţenou například na stole 
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je vidět pouze vystupující část prouţku na lícní straně. Pokud se podíváme proti 

světlu, zobrazí se nám souvislý tmavý pruh s prosvítajícím mikrotextem 100 Kč. 

Okénkový prouţek je u této bankovky zobrazen v příloze práce, obr. č. 13. 

Ad. 3) Barevná vlákna jsou v papíru zapuštěná, šest milimetrů dlouhá vlákna, 

viditelná pouhým pohledem na bankovku. Nejlépe tedy v oblasti kuponu bankovky. 

Obvykle jsou oranţové barvy, která však můţe mít více odstínů. I tento ochranný 

prvek je součástí přílohy, obr. č. 14. 

Ad. 4) V případě soutiskové značky je při pohledu na rub či líc viditelná pouze jedna 

polovina. Značka je tvořena dvěma částmi, které utvářejí celistvý obrazec pouze při 

pohledu proti světlu. Linky značek do sebe přesně zapadají. U bankovky z roku 1995 

tvoří celistvý obrazec „CS“. U bankovky vzoru 1997 je to „ČR“. V obou případech má 

soutisková značka kruhový tvar, jehoţ vyobrazení nalezneme v barevné příloze 

práce, obr. č. 15. 

Ad. 5) Skrytý obrazec je součástí ornamentu, který je umístěn na rameni portrétu 

vybrané osobnosti na lícní straně bankovky. Je viditelný pouze při pohledu 

z vodorovné plochy v úrovni očí proti zdroji světla a tvoří jej označení nominální 

hodnoty bankovky. Při pohledu z delší části je obrazec pozitivní neboli tmavší, 

z kratší části je negativní, světlejší. Rozdíl obou náhledů můţeme porovnat dle 

vyobrazení, které je součástí přílohy, obr. č. 16. 

Ad. 6) Mikrotextem se rozumí potisk bankovky z plochy. Je skryt napravo od portrétu 

osobnosti na lícní straně bankovky v pruhu základní barvy bankovky (v případě 

stokoruny zelené) a zasahuje do pravého bílého okraje (nikoliv kuponu). V tomto 

případě obsahuje mikročíslicemi nominální označení hodnoty bankovky „100“. 

Mikrotext se rovněţ vyskytuje na rubu bankovky a to mezi státním znakem a 

kuponem. V této části je pak mikropísmem vytištěno nominální označení bankovky 

„stokorun“ bez mezer na sebe navazující. Mikrotext lícní a rubové strany bankovky o 

nominální hodnotě 100 Kč je uveden v příloze práce, obr. č. 17 a 18.26 
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200 Kč 

Dvousetkorunové výtisky měny České republiky jsou v současné době platné 

pouze z roku 1996 a 1998. Výtisky z roku 1993 byly z oběhu staţeny závěrem ledna 

roku 2007. Portrét na mladších bankovkách je stejný, rozdíly však nalezneme 

především ve větším mnoţství ochranných prvků. Vzor z roku 1996 je v oběhu od 

poloviny srpna uvedeného roku, v případě nejmladšího vzoru se jedná o začátek 

ledna roku 1999. Bankovka je oproti stokoruně větší. Její rozměry jsou 146 x 69 mm 

s obvyklou tolerancí 1,5 mm. Šířka kuponu je pak o tři milimetry větší, čili 39 mm. Co 

se dvousetkorunové bankovky týče, pak lícní strana nese portrét Jana Amose 

Komenského a ostatní bankovce náleţící texty. Z ochranných prvků můţeme 

vyjmenovat například hmatovou značku pro nevidomé a slabozraké, či hodnotové 

číslo na kuponu. Číslování na bankovce je tištěno způsobem z výšky, zbytek pak 

z plochy, coţ ostatně platí i pro rub bankovky. Starší vzor z roku 1996 má pak stejné 

parametry jako vzor mladší, nicméně provedení soutiskové značky je jiné a liší se 

také podpisem představitele emisní banky a pochopitelně rokem vydání.   

Také u bankovky s touto nominální hodnotou si znázorníme, jak bankovka 

vypadá při nasvícení UV lampou, kde můţeme vidět obdobné prvky jako u 

předcházející bankovky, tedy v případě rubu i líce vlákna o standardní délce 6 mm 

s namodralou a ţlutou luminiscencí, zvýrazněnou pravou část portrétu, spodní část 

hmatové značky, kterou v tomto případě tvoří jiţ dvě svislé čáry, a také horní 

polovinu nominálního označení bankovky v oblasti kuponu a také jméno rytce a 

vyobrazené osobnosti. Co se týče vzoru 1996, pak v tomto případě se nám objeví 

pouze ochranná vlákna s namodralou luminiscencí. Vyobrazení lícní a rubové strany 

nalezneme v barevné příloze, obr. č. 19 a 20.27 

 Následuje vyobrazení, resp. označení umístění ochranných prvků bankovky o 

nominální hodnotě 200 Kč dle vzoru 1998. 

Jestliţe se zaměříme na jednotlivé ochranné prvky tak jako tomu bylo i 

v případě bankovky o nominální hodnotě 100 Kč a tak jako tomu bude i 

v následujících případech, zjistíme, ţe ochranné prvky u těchto dvou druhů bankovek 

jsou totoţné. 
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             Jsou to tedy: 

1) Vodoznak 

2) Okénkový prouţek s mikrotextem 

3) Barevná vlákna 

4) Soutisková značka 

5) Skrytý obrazec 

6) Mikrotext 

Ad. 1) Vodoznak u této a ostatně u všech bankovek má stejnou charakteristiku. Je 

tedy snadno rozpoznatelný, viditelný při pohledu proti světlu. Nachází se ve středu 

kuponu bankovky a jedná se o tzv. lokální stupňovitý vodoznak, na jehoţ tvorbu se 

pouţívá kombinace pozitivních (tmavých) a negativních (světlých) odstínů barev. 

Levá část zobrazuje průhled z líce bankovky, pravá průhled z rubu. Barevné 

vyobrazení je součástí přílohy, obr. č. 21.  

Ad. 2) Také v případě tohoto ochranného prvku je patrná jistá symetrie s předchozí 

bankovkou. Jedná se tedy o nalevo umístěný prouţek z umělé metalizované hmoty 

zapuštěný do ceninového papíru, který nalezneme pouze na lícní straně a zde pak 

vystupuje vţdy po pěti milimetrech na povrch papíru. Stejně dlouhá jsou také okénka 

stříbrné barvy, na kterých je zdola nahoru čitelný světlý mikrotext označující 

nominální hodnotu bankovky. Při pohledu na bankovku poloţenou například na stole 

je vidět pouze vystupující část prouţku na lícní straně. Pokud se podíváme proti 

světlu, zobrazí se nám souvislý tmavý pruh s prosvítajícím mikrotextem 200 Kč. 

Okénkový prouţek je součástí přílohy práce, obr. č. 22. 

            Co se týče ochranných prvků 3 – 5, pak tyto u dvousetkorunové bankovky 

jsou totoţné s bankovkou o nominální hodnotě 100 Kč. Bankovka má však v případě 

Obr. 1.3 

Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/platidla/ochranne_prvky/ochranne_prvky_200.html 
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soutiskové značky nikoliv nazelenalou barvu, je laděna spíše do oranţové aţ hnědé, 

přičemţ je opět vytištěna na líci a rubu část značky tak, aby při průhledu proti zdroji 

světla tvořily tyto dvě části do sebe přesně zapadající písmena ČR. Nutno však 

podotknout, ţe starší vzor z roku 1996 tvořil dvojici písmen „C“ a „S“. Skrytý obrazec 

je pak zaloţen na stejném principu, tedy můţeme při určitém úhlu pohledu vidět 

označení nominální hodnoty bankovky. Jako ukázkový příklad nám mohou poslouţit 

fotografie, jenţ jsou součástí přílohy práce, obr. č. 23, 24 a 25.  

Ad. 6) V případě mikrotextu uţ není situace totoţná jako u bodů 3 – 5. Mikrotext sice 

číselně označuje nominální hodnotu bankovky na lícní straně, ale označuje ji tímto 

stylem také na rubu bankovky. U předchozího platidla to bylo označení slovní. 

Obrázky v příloze č. 26 a 27 nám pak vyobrazují lícní a rubovou stranu bankovky.28 

500 Kč 

          Nyní se dostáváme k bankovce o nominální hodnotě 500 Kč, která je jiţ 

„vybavena“ dokonalejšími ochrannými prvky, bankovka je oproti dvěma předešlým 

propracovanější. Co se pětisetkorunové bankovky týče, pak tato je současně platná 

nikoliv ve dvou, jako tomu bylo v předchozích případech, ale ve třech platných 

vzorech. Jedná se o vzor 1995, 1997 a 2009. Začněme od nejmladší verze této 

bankovky. Bankovka vzoru 2009 byla zavedena do oběhu začátkem dubna téhoţ 

roku a má rozměry 152 x 69 mm s obvyklou tolerancí 1,5 mm a šířkou kuponu 41 

mm. Zatímco u předchozích bankovek probíhal tisk z výšky a z plochy, u 

pětisetkorunové bankovky se vyuţívá pro tisk portrétu, textů, hmatových značek, 

hodnotového čísla a ochranného prvku ve formě čtyřlisté růţe na lícní straně, tisku 

z hloubky neboli hlubotisku. Ostatní náleţitosti lícní strany jsou pak tištěny stylem 

z plochy. V případě rubové strany se číslování tiskne z výšky, zbylé náleţitosti 

z plochy. 

         U starších vzorů (1997 a 1995), které jsou platné od druhé poloviny března 

1998 u vzoru 1997 a od konce prosince 1995 pro tentýţ rok, jsou vlastnosti bankovek 

podobné. Od nejnovější verze se liší pouze letopočtem vydání, podpisem 

představitele emisní banky a jsou zde drobné odchylky v provedení ochranných 

prvků, kterých mimo jiné na starších bankovkách není tak mnoho, jako tomu je u 
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bankovky vzoru 2009. Co se týče vzoru bankovky z roku 1993, pak ten přestal být 

platný od konce července 2007.  

        Vystavením bankovky speciálnímu UV světlu pak dostaneme pohled, který nám 

opět v případě lícní strany odhalí vlákna s namodralou a ţlutou luminiscencí, vrchní 

část hodnotového čísla označující nominální hodnotu bankovky zabarvenou do 

zelena, ale také spodní část tohoto čísla zbarvenou do ţlutého odstínu. Novinkou u 

této bankovky je pak zhruba vprostřed zvýrazněný text s hodnotou bankovky a 

označení „Česká národní banka“, včetně jména autora ve spodní části a zvýraznění 

vyobrazené osobnosti na bankovce – tedy Boţena Němcová. Tradičně jiţ bývá 

zvýrazněna hmatová značka pro nevidomé a slabozraké, jenţ je tvořena třemi 

svislými čarami, přičemţ zvýrazněny jsou pouze prostřední a pravá čára. Dále levá 

část portrétu, která zahrnuje také část se skrytým obrazcem a nově v pravém horním 

a levém dolním rohu ornamenty ve tvaru srdce s nazelenalou luminiscencí. Při 

pohledu na stranu rubovou pak dostaneme zvýraznění ornamentů ve tvaru srdce 

opět v pravém horním a levém dolním rohu, vláken s namodralou a ţlutou 

luminiscencí, ale také zvýraznění sériového čísla bankovky ve spodní části nalevo od 

kuponu bankovky. 

        Vyobrazení obrázků číslo 28 a 29 v příloze souvisí s výše uvedeným popisem, 

který se týká bankovky nejnovějšího vzoru. Starší typy neobsahovaly například 

srdcové ornamenty v rozích bankovky a rovněţ nebylo zvýrazněno sériové číslo na 

straně rubu bankovky.29 

       Co se ochranných prvků týče, jiţ v úvodu popisu této bankovky jsem nastínil, ţe 

má bankovka více propracované a také četnější ochranné prvky. Starší bankovky se 

liší v provedení vodoznaku, okénkového prouţku s mikrotextem, soutiskové značky a 

nejsou vybaveny proměnlivou barvou. Ochranné prvky nejnovějšího vzoru bankovky 

(2009) jsou tedy následující: 

1) Vodoznak 

2) Okénkový prouţek s mikrotextem 

3) Barevná vlákna 

4) Soutisková značka 
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5) Skrytý obrazec 

6) Proměnlivá barva 

7) Mikrotext 

 

 

Ad. 1) Při průhledu proti světlu můţeme spatřit vyobrazení portrétu Boţeny 

Němcové. Definice vodoznaku je obdobná jako v předchozích případech, navíc je 

však vodoznakem u nejnovějšího vzoru bankovky přidána nominální hodnota 

bankovky „500“ a květ petrklíče. Starší vzory bankovek tento vodoznak navíc 

neobsahují. Barevné fotografie vodoznaku z pohledu líce i rubu jsou vyobrazeny 

v příloze, obr. č. 30. 

Ad. 2) Taktéţ u okénkového prouţku s mikrotextem se popis od ostatních bankovek 

neliší, ale v případě pětisetkorunové bankovky je prouţek menší, má pouze 3 mm a 

vystupuje na líci bankovky vţdy po pěti intervalech. Při průhledu proti světlu lze vidět 

souvislou tmavou linku s mikrotextem ČNB 500. Dále se při běţném pohledu na 

bankovku barva okének s mikrotextem mění v závislosti dopadu světla na umělou 

metalizovanou hmotu. Barva je posléze hnědofialová aţ zelená. Levé a prostřední 

části obrázku č. 31, jenţ je součástí přílohy, znázorňují změnu barev při dopadu 

světla z různých úhlů. Jeho pravá část pak průhled proti světlu. 

Ad. 3) Co se ochranných vláken týče, pak zde jsou také tyto zřetelně viditelná nejlépe 

na bílých okrajích (kuponech) bankovky, s délkou přibliţně 6 mm, oranţové barvy. 

Barevné vyobrazení v příloze pod číslem obrázku 32. 

Ad. 4, 5) K soutiskové značce a skrytému obrazci si uveďme pouze názorné ukázky 

v příloze pod obrázky číslo 33 a 34. Popis těchto ochranných prvků je oproti 

bankovce s nominální hodnotou 100 a 200 Kč neměnný. 

Obr. 1.4 

Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/platidla/ochranne_prvky/ochranne_prvky_500.html 
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Ad. 6) Pakliţe popisujeme bankovky dle jejich nominálních vzestupně, je proměnlivá 

barva u pětisetkorunové bankovky k vidění poprvé. Jedná se o ochranný prvek 

zaloţený na optickém efektu, kdy znázorněný květ čtyřlisté růţe mění svou barvu 

v závislosti na dopadnu světla, podobně jako tomu bylo i u okénkového prouţku 

s mikrotextem. Růţe vytištěna speciální tiskařskou barvou má z běţného kolmého 

pohledu zlatou aţ bronzovou barvu, která se při postupnému natáčení proti světlu 

mění na barvu zelenou. Tento ochranný prvek se vyskytuje pouze u bankovky vzoru 

2009 a jeho příkladné vyobrazení lze nalézt v příloze pod číslem obrázku 35. 

Ad. 7) Mikrotext na lícní straně je totoţný s předešlými bankovkami o nominálních 

hodnotách 100 a 200 Kč, tedy vyskytuje se vpravo od portrétu v pruhu základní barvy 

bankovky, vybíhající do pravého bílého okraje a číselně označuje nominální hodnotu 

bankovky. Rubová strana je však vybavena mikrotextem, který má jistou podobu se 

stokorunovou bankovkou, tedy ţe je nominální hodnota bankovky vyobrazena slovně 

mezi státním znakem a kolkem bankovky. Navíc vlevo od státního znaku směrem 

k portrétu osobnosti jsou mikrotextem zobrazeny iniciály spisovatelky „BN“. Lícní i 

rubová strana jsou pak názorně vyobrazeny v příloze práce, obr. 36 a 37.30 

1000 Kč 

 Bankovka o nominální hodnotě 1000 Kč je platná ve vzorech z roku 2008 a 

také z roku 1996. Neplatí pak bankovka z roku 1993, jejíţ platnost byla ukončena 

koncem června roku 2001.  Zbylé dvě bankovky jsou v peněţním oběhu od 6. 

prosince 1996 pro bankovku vzoru 1996 a od 1. Dubna 2008 pro bankovku z téhoţ 

roku. Opět se tedy zaměříme na nejnovější vzor z roku 2008. Ten má rozměry 158 x 

74 mm a šířka jeho kuponu je 42 mm. Tak jako u předchozích bankovek je i u této 

tolerance velikosti půl druhého milimetru. Portrét na lícní straně bankovky, hmtová 

značka pro slabozraké a nevidomé, hodnotové číslo na kuponu bankovky, lipový list 

a texty jsou tištěny metodou z hloubky. Ostatní náleţitosti jsou pak tištěny metodou 

z plochy. K číslování na rubové straně bankovky je pouţito metody tisku z výšky, 

zbylé prvky metodou z plochy. Starší verze bankovky se od nejnovější nijak výrazně 

neliší. Běţným případem je rok vydání bankovky a také podpis představitele emisní 

banky, který je na bankovce staršího vzoru jiný. Mladší bankovka má také lepší 
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ochranné prvky, neţ její starší předchůdce se stejnou nominální hodnotou na rubu 

bankovky. Oboje jsou tištěny Státní tiskárnou cenin v Praze. 

 I tato bankovka nějak vypadá při jejím podsvícením UV světlem. Na líci i rubu 

jsou patrná speciální ochranná vlákna o standardní délce 6 mm s namodralou a 

ţlutou luminiscencí, která v denním světle nemůţeme vidět. Při pohledu na líc je 

horní část hodnotového čísla na kuponu bankovky zvýrazněna zelenoţlutě, spodní je 

laděna spíše do modra. Zelenoţlutou barvou je zvýrazněna také levá část portrétu na 

bankovce – Františka Palackého, přičemţ část portrétu od krku k ramenům je 

zvýrazněna modře. Můţeme sledovat také zvýraznění levé části hmatové značky, 

která má podobu jedné horizontální čáry, kterou nalezneme vpravo nahoře při 

pohledu na líc bankovky. Vyniknou nám také lipové listy v pravém horním a levém 

dolním rohu a se zelenou luminiscencí. Tyto jsou také na rubu bankovky. Zvýrazní se 

také jméno portrétu osobnosti, včetně jména rytce. Na rubu bankovky je v neposlední 

řadě také sériové číslo bankovky. U staršího vzoru jsou pak ochranné prvky při 

pohledu proti UV lampě obdobné, nicméně se zde nezvýraznily lipové listy v rozích 

bankovky, jelikoţ tento ochranný prvek byl na bankovku přidán aţ později. Náhled 

této bankovky pod UV lampou je vyobrazen v příloze práce, obr. č. 38, 39.31 

Ochranné prvky nebudou ani u této bankovky výjimkou. Jsou obdobné jako 

tomu bylo i u předešlé, pětisetkorunové bankovky, nicméně bankovka s nominální 

hodnotou 1000 Kč má přidaný poslední, na bankovkách vyšší nominální hodnoty se 

vyskytující iridiscentní pruh, který si rozebereme posléze.  
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Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/platidla/ochranne_prvky/ochranne_prvky_1000.html 
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Oproti bankovce z roku 1996 se nejnovější bankovka také liší provedením 

vodoznaku, okénkového prouţku s mikrotextem. Nejmladší bankovka se vzorem 

z roku 2008 má tedy tyto ochranné prvky: 

1) Vodoznak 

2) Okénkový prouţek s mikrotextem 

3) Barevná vlákna 

4) Soutisková značka 

5) Skrytý obrazec 

6) Proměnlivá barva 

7) Iridiscentní pruh 

8) Mikrotext 

Ad. 1) Vodoznak tisícikorunové bankovky je v základu stejný jako její předchůdci, čili 

opět je zaloţen na bázi lokálního stupňovitého zobrazení (kombinace pozitivů a 

negativů s různými stupni odstínu mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí). Je zde však 

zobrazen portrét výše zmíněného Františka Palackého a podobně jako u 

pětisetkorunové bankovky je běločarami (nagativními) přidána nominální hodnota 

bankovky, tedy číslice 1000 společně s lipovým listem nad touto hodnotou. Názornou 

fotografii naleznete v příloze, obr. č. 40. 

 Ad. 2) Pruh z umělé metalizované hmoty zapuštěný do ceninového papíru je stejně 

široký jako u předchozí bankovky, tedy 3 mm a vystupuje na líci bankovky po čtyřech 

intervalech. Při průhledu proti světlu lze vidět souvislou tmavou linku se šrafovaným 

negativním (světlým) mikrotextem „ČNB 1000 Kč“. Dále se při běţném pohledu na 

bankovku barva okének s mikrotextem mění v závislosti dopadu světla na umělou 

metalizovanou hmotu. Barva je posléze hnědofialová aţ zelená. Levá a prostřední 

část obrázku 41., obsaţeného v příloze, znázorňuje změnu barev při dopadu světla 

z různých úhlů. Pravá část pak průhled proti světlu. 

Ad. 3) Opět se jedná o v papíru zapuštěná, pouhým okem na první pohled viditelná 

vlákna oranţové barvy dlouhá přibliţně 6 mm, jenţe je moţno vidět v obrázku číslo 

42 v příloze práce. 



 
 

Ad. 4 a 5) Definice níţe zobrazených ochranných prvků bankovky, tedy soutiskové 

značky a skrytého obrazce je totoţná s předchozími bankovkami. Uvedeme si proto 

pouze grafický náhled prvku, obr. č. 43 a 44. 

Ad. 6) Proměnlivá barva má vlastnosti, které jsou charakteristické také pro bankovku 

pětisetkorunovou, rozdíl je v symbolu, který je za pomocí speciální tiskařské barvy na 

bankovku vytištěn. Ten tedy představuje lipový list, který opět při dopadu světla na 

něj a s postupnou změnou úhlu pohledu, nejprve zlatý aţ bronzový a posléze se 

mění na barvu zelenou.  

Pakliţe zkoumáme prvenství pouţití proměnlivé barvy, byla tato vyuţívána 

jako první právě u bankovky s nominální hodnotou 1000 Kč v roce 1996. U bankovky 

pětisetkorunové se začala proměnlivá barva vyuţívat aţ v roce 2009. Vyobrazení 

lipového listu touto speciální tiskařskou (proměnlivou) barvou je součástí přílohy, obr. 

č. 45. 

Ad. 7) S iridiscentním pruhem se u české měny, konkrétně u tisícikorunové 

bankovky, setkáváme poprvé. Jedná se o 20 mm široký lesklý pruh, jenţ je umístěn 

při pohledu na líc bankovky v pravé části. Dalo by se říci, ţe překrývá část portrétu 

na bankovce. Z vertikálního pohledu se můţe pruh jevit jako průhledný, lehce okrově 

zabarvený. Je však dvoubarevný, zprava vzorovaný. Jestliţe tedy změníme úhel 

pohledu na tento pruh, můţeme vidět, ţe pruh získává zlatavý aţ fialový nádech 

s kovovým odleskem. Co se týče výše zmíněného vzorování pruhu, pak toto je ve 

formě světle vyznačených číslic 1000 a to sice v pravé části pruhu. S postupnou 

změnou úhlu pohledu se tyto číslice jeví jako tmavé. Zobrazení příkladu v příloze 

vlevo je verze kolmého pohledu na bankovku. Pravé vyobrazení nám pak ukazuje, 

jak bankovka získává svůj barevný kovový nádech při změně úhlu dopadu světla, 

obr. č. 46. 

Ad. 8) Dostáváme se k poslednímu ochrannému prvku této bankovky a to sice 

k mikrotextu. Charakteristika se výrazně neliší od předchozí bankovky s nominální 

hodnotou 500 Kč. Je tištěn metodou z hloubky a metodou z plochy. Na lícní straně 

nejenţe tvoří standardní pruh vpravo od portrétu, který zasahuje aţ do bílého okraje 

bankovky, kdy číselně označuje její hodnotu, je jím však tvořena také kontura (obrys) 

velkého čísla označující nominální hodnotu bankovky, jenţ je součástí kolku. Na 

rubové straně je rovněţ mikrotextem napsána slovně hodnota bankovky a to v pruhu 



 
 

základní barvy, jenţ se nachází mezi státním znakem a pravým okrajem. Navíc jsou 

na lícní i rubové straně mikrotextem napsány iniciály Františka Palackého (FP). Na 

lícní straně je z nich sloţena plocha pod velkým slovním označením hodnoty 

bankovky „TISÍC KORUN ČESKÝCH“, na straně rubové je jimi vyplněn ornament pod 

státním znakem. Vyobrazení mikrotextu na lícní i rubové straně je součástí přílohy, 

obr. č. 47 a 48.32 

2000 Kč 

 Zatímco bankovky, které jsme si uvedly doposud vznikly jiţ v roce 1993, 

bankovka, kterou budeme rozebírat nyní, v tomto roce prozatím nebyla navrhnuta. 

První bankovky s touto nominální hodnotou tak byly zapojeny do ponětního oběhu aţ 

v roce 1996 a společně s mladšími vzory z roku 1999 a 2007 jsou stále všechny 

v platnosti. Je to tak jediná bankovka, jejímuţ ţádnému vzoru nebyla ukončena 

platnost. 

 Jestliţe se zaměříme nejprve na bankovku nejmladší, pak tato byla zapojena 

do peněţního oběhu začátkem července téhoţ roku, s rozměry 164 x 74 mm s šířkou 

kuponu 43 mm. Tolerance velikosti 1,5 mm není výjimkou. Co se týče způsobu 

uţitého tisku, pak tak jako tomu bylo u bankovky s nominální hodnotou 1000 Kč je na 

lícní straně portrét, hmatová značka, hodnotové číslo na kuponu i proměnlivá barva 

tištěn stylem z hloubky. Tím jsou také tištěny texty na líci bankovky. Rubová strana je 

pak očíslována stylem tisku z výšky, zbylé náleţitosti tiskem z plochy.  

 Starší vzory z roku 1999 a 1996 byly poprvé zapojeny do peněţního oběhu 

začátkem prosince 1999 pro vzor 1999 a ve stejné době o dva měsíce dříve roku 

1996 bankovky vzoru 1996. Starší bankovky se liší v letopočtu vydání, podpisu 

představitele emisní banky a v soutiskové značce, která ve vzoru 1996 při průhledu 

tvořila kombinaci písmen „CS“. Ostatní náleţitosti jako barevné provedení, portrét i 

parametry zůstaly stejné. Existují však drobné odchylky v případě ochranných prvků. 

 Pojďme se nyní podívat na náhled bankovky pod UV světlem. Na povrch líce 

nám vyplynou v denním světle neviditelná ochranná vlákna o délce přibliţně 6 mm, 

jenţ mají namodralou a zelenoţlutou luminiscenci. Vrchní a spodní část hodnotového 
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čísla bankovky na kuponu se nám zabarví do oranţova (v případě spodní části) a do 

zelena (v případě horní části). Oranţovou barvou se nám také zvýrazní text vprostřed 

bankovky „DVA TISÍCE KORUN ČESKÝCH, ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA“ a také 

hmatová značka, umístěná v pravém horním rohu bankovky, která je tvořena dvěma 

horizontálními čarami. Zelenou luminiscencí se nám pak zvýrazní péřové ornamenty 

v pravém horním a levém dolním rohu bankovky, pravý okraj portrétu a také pravá 

dolní část plochy bankovky, která zároveň obsahuje skrytý obrazec, který bude 

rozebrán posléze. Zelenou luminiscencí je také zvýrazněno jméno portrétu „EMA 

DESTINNOVÁ“ a také jméno rytce. 

 Na povrchu rubu jsou taktéţ zvýrazněna přes den neviditelná ochranná 

vlákna, která mají stejné vlastnosti jako v případě vláken na líci. Zároveň jsou však 

zvýrazněny také jiţ zmíněné stylizované péřové ornamenty v rozích bankovky a také 

sériové číslo ve spodní části bankovky.  

 Pro srovnání, při nasvícení bankovky z roku 1996 na povrch vynikla pouze 

v denním světle neviditelná ochranná vlákna. Obrázek níţe nám však ukazuje 

nejnovější vzor této bankovky. Příklady nejnovějšího vzoru jsou vyobrazeny v příloze 

práce, obr. č. 49 a 50.33 

Jestliţe se nadále budeme zabývat ochrannými prvky bankovky, vyjmenujme si 

tedy oněch osm prvků, které jsou jiţ od bankovky s nominální hodnotou 1000 Kč aţ 

po nejvyšší běţně uţívanou bankovku totoţné. 

 

1) Vodoznak 

2) Okénkový prouţek s mikrotextem 

3) Barevná vlákna 
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Obr. 1.6 

Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/platidla/ochranne_prvky/ochranne_prvky_2000.html 



 
 

4) Soutisková značka 

5) Skrytý obrazec 

6) Proměnlivá barva 

7) Iridiscentní pruh 

8) Mikrotext 

Ad. 1) a 2)  Vodoznak bankovky této nominální hodnoty je ve své podstatě podobný, 

jako u předchozí bankovky. Předmětem portrétu je česká operní pěvkyně Ema 

Destinnová, přičemţ takzvaným běločarým písmem je nad hodnotou bankovky 

„2000“ ornament připomínající péřovou ozdobu.  

 V případě okénkového prouţku s mikrotextem je pak předmětem šrafovaného 

negativního textu „ČNB 2000 Kč“, přičemţ četnost okének z umělé metalizované 

hmoty a také barva odlesku při dopadu světla na něj, je totoţná s charakteristikou 

těchto ochranných prvků u předchozí bankovky. Vodoznak a okénkový prouţek jsou 

pak na názorném příkladu zobrazeny v příloze, obr. 51 a 52. 

Ad. 3) a 4) Velikost a barva ochranných vláken jsou jiţ v předešlých případech 

zmíněných šest milimetrů délky, oranţové barvy, nejlépe viditelné v oblasti kolku 

bankovky.  

 Soutiskovou značku pak tvoří kruhový symbol v průhledu proti světlu tvořící 

kombinaci písmen ČR. Příkladem jsou obrázky č. 53 a 54 v příloze práce. 

Ad. 5) a 6) Co se skrytého obrazce v pravém dolním rohu na lícní straně bankovky 

týče, pak podobně, jako tomu je jiţ od stokorunové bankovky je moţno skrytý 

obrazec u této bankovky vidět buď v negativu nebo pozitivu v závislosti na úhlu 

pohledu proti jistému zdroji světla.  

 I v případě ochranného prvku, který je celkem šestý v řadě, je na ceninový 

papír nanesena speciální tisková barva, zaloţena na optickém efektu. Bankovka 

právě rozebírané nominální hodnoty, však má namísto čtyřlisté růţe, či lipového listu, 

vyobrazeny struny lyry, coţ je strunný nástroj podobný malé harfě, avšak s jistými 

rozdíly. Příklady obou ochranných prvků na bankovce o nominální hodnotě 2000 Kč 

nalezneme v příloze pod čísly obrázků 55 a 56. 



 
 

Ad. 7) Duhově lesklý, dvacet milimetrů široký, při pohledu na bankovku z vrchu téměř 

neviditelný iridiscentní pruh, jenţ je umístěný blíţe k pravému okraji bankovky na 

lícní straně, je dvoubarevný a zprava vzorovaný. Při změně dopadu světla na 

bankovku, získává pruh nádech zlatavé aţ modré barvy s kovovým odleskem. Na 

pravé části pruhu jsou světle vyobrazeny číslice označující nominální hodnotu 

bankovky. Verze obrázku vlevo je verze kolmého pohledu na bankovku. Verze 

vpravo nám pak ukazuje, jak bankovka získává svůj barevný kovový nádech při 

změně úhlu dopadu světla. Příklad iridiscentního tisku u této bankovky je v příloze, 

obr. č. 57. 

Ad. 8) Také mikrotext u dvoutisícové bankovky vyuţívá metody tisku z hloubky i 

z plochy. Na lícní straně je obrys skrytého obrazce tvořen písemným označením 

nominální hodnoty bankovky. V číselné formě se na lícní straně objevuje v pruhu 

základní barvy, který vybíhá do pravého bílého okraje bankovky. Na rubové straně je 

rovněţ skryta kombinace slovního a numerického označení hodnoty bankovky. 

Slovní označení nalezneme napravo vedle státního znaku. Číselné označení pak 

tvoří výplň velkého písmena D, jenţ je v levé části bankovky. Mikrotext na lícní i 

rubové straně lze nalézt v barevné příloze práce pod čísly obrázků 58 a 59.34 

5000 Kč 

 Také pětitisícová bankovka je tištěna Státní tiskárnou cenin v Praze. Je platná 

ve vzoru z roku 2009 a 1999. Vzor z roku 1993 jiţ v platnosti není, čili ukončení 

platnosti bankovky se připisuje konci června roku 2001. Zbylé dva platné vzory jsou 

v oběhu od 8. Září 1999 pro tentýţ rok a od 1. Prosince 2009 pro vzor 2009. 

Rozměry nejnovějšího vzoru jsou 170 x 74 mm s tolerancí +/- 1,5 mm a s šířkou 

kuponu 44 mm.  

 Na lícní straně jsou standardní texty, portrét, značka pro nevidomé a 

slabozraké, včetně hodnotového čísla na kuponu bankovky a proměnlivé barvy 

tištěny z hloubky. Zbývající náleţitosti jsou tištěny stylem z plochy. Rubová strana 

pak vyuţívá pro tisk kombinace tisku z výšky (u číslování) a tisku z plochy. 
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 Od staršího vzoru z roku 1999 se liší pouze letopočtem vydání a podpisem 

představitele emisní banky. Mohou se také objevit odchylky v ochranných prvcích. 

Parametry bankovky, její barevnosti i provedení jsou pak stejné. 

 Při pohledu proti UV světlu se nám dostane, v případě pohledu na lícní stranu, 

jiţ známé zvýraznění v denním světle neviditelných vláken namodralé a ţluté 

luminiscence. Do modra je laděno také zvýraznění spodní poloviny hodnotového 

čísla na kuponu bankovky a také text „PĚT TISÍC KORUN ČESKÝCH“, který je 

podobně situovaný jako u předcházející bankovky. Vrchní část je společně s pravou 

stranou portrétu Tomáše Garrigue Masaryka a hmatovou značkou pro nevidomé a 

slabozraké v podobě tří horizontálních prouţků v pravém horním rohu, laděny do 

zelena. Zelenou luminiscencí jsou také podbarveny ornamenty v pravém horním a 

levém dolním rohu, které připomínají lipovou snítku, včetně jména rytce M. Ondráčka 

v pravém dolním rohu. 

 V případě rubové strany se nám po UV světlem zvýrazní opět ochranný vlákna 

s namodralou a ţlutou luminiscencí. Zeleným zabarvením jsou pak vyznačeny 

ornamenty ve tvaru lipové snítky ve stejných rozích jako u líce bankovky a také 

vodorovné sériové číslo bankovky situované ve spodní části pravé půle bankovky. 

V případě staršího vzoru z roku 1999 je vhled bankovky pod UV světlem téměř 

totoţný, je zde však patrná absence ornamentů v rozích bankovky. Obrázky, které 

jsou uvedeny v příloze pod čísly 60 a 61, nám pak znázorňují nejnovější vzor 

bankovky.35  

U ochranných prvků, které v následující části budou následovat, je patrných 

všech osm, u bankovek s vyšší nominální hodnotou ochranných prvků, které na 

bankovkách můţeme nalézt. 
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Obr. 1.7 

Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/platidla/ochranne_prvky/ochranne_prvky_5000.html 
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1) Vodoznak 

2) Okénkový prouţek s mikrotextem 

3) Barevná vlákna 

4) Soutisková značka 

5) Skrytý obrazec 

6) Proměnlivá barva 

7) Iridiscentní pruh 

8) Mikrotext 

Ad. 1) I u této bankovky je vodoznak zaloţen na stejných principech jako tomu bylo u 

předchozích bankovek. Vyuţito je tedy kombinace negativních a pozitivních odstínů 

ke zobrazení portrétu T. G. Masaryka a také běločaré písmo ke znázornění 

nominální hodnoty bankovky a symbolu sedící orlice. Příkladem nám můţe být 

obrázek číslo 62 umístěný v příloze práce. 

Ad. 2) – 5) Okénkový prouţek s mikrotextem, jehoţ předmětem je šrafovaný 

negativní text „ČNB 5000 Kč“, má stejné vlastnosti jako předešlé bankovky o 

nominální hodnotě 1000 a 2000 korun.  

 O obdobných vlastnostech můţeme hovořit také u barevných vláken, 

soutiskové značky a skrytého obrazce. 

Drobný rozdíl ale můţeme vidět na příkladě soutiskové značky, jejíţ obrázek 

je na následující straně. Kombinace písmen „ČR“, které můţeme vidět při průhledu 

proti světlu, vyuţívá modrých a šedých odstínů barev. V případě dvoutisícové 

bankovky to bylo vyuţití především zelené a fialové. Všechny výše zmíněné 

ochranné prvky nalezneme v příloze práce, obr. č. 63, 64, 65, 66. 

Ad. 6) Také proměnlivá barva má obdobné vlastnosti jako předchůdci s niţší 

nominální hodnotou této bankovky, nicméně rozdíl spočívá ve tvaru, který je ve formě 

šestiúhelníku s hlavou českého lva. Charakteristiky této speciální tiskařské barvy jsou 

neměnné, stejně tak jako způsob tisku tohoto ochranného prvku. Příklad v příloze, 

obr. č. 67. 

Ad. 7) Také v případě iridiscentního pruhu jsou jeho vlastnosti neměnné, rozdíl je 

však v barvě, kterou pruh získává při změně dopadu světla na tento ochranný prvek. 



 
 

Barevná kombinace je totiţ zlatavá aţ fialová s jiţ tradičním kovovým odleskem. 

Vyobrazení nalezneme v příloze pod číslem obrázku 68. 

Ad. 8) Mikrotext u této bankovky vyuţívá kombinace tisku z hloubky a tisku z plochy. 

Na lícní straně tvoří konturu (obrys) čísla, označující nominální hodnotu bankovky, 

kterou nalezneme v kolku bankovky. Obrys je jako u předešlých případů tvořen 

číselným vyobrazením nominálním hodnoty bankovky. Stejným způsobem je pak 

vyšrafována paprsková oblast pod proměnlivou barvou ve tvaru šestiúhelníku se lví 

hlavou. Číselným vyobrazením je také vyplněn pruh základní barvy vybíhající do 

pravého bílého okraje bankovky, situovaný napravo od portrétu. Co se týče 

dvoubarevné stuhy na lícní straně, pak tato je vyšrafována iniciály „TGM“ a kontura 

této stuhy je tvořena písmeny „ČNB“.  

 Co se rubové strany týče, pak zde můţeme mikrotext nalézt v pruhu základní 

barvy vybíhajícím do kolku bankovky, jenţ je situovaný napravo od státního znaku. 

Výplň je pak tvořena slovním označením nominální hodnoty bankovky. V obou 

spodních rozích na rubu bankovky můţeme také nalézt mikrotextem napsáno slovo 

„PRAHA“. Obrázky číslo 69 a 70 nám pak zobrazují mikrotenovou ochranu bankovky 

o nominální hodnotě 5000 Kč.36 

1.3.4 Padělky v České republice 

 V rámci této subkapitoly si uveďme dva grafy, jenţ zobrazují mnoţství 

zadrţených padělků na území České republiky policií nebo přímo v místě směny 

v letech 1993 – 2010. První z grafů se váţe k mnoţství zadrţených padělků či 

pozměněných bankovek tuzemské měny. Následující graf číslo dvě pak souvisí 

s měnou zahraniční.  

Soudě podle dostupných tiskových zpráv České národní banky, jenţ budou 

podrobněji rozebrány v poslední kapitole, zůstávají české bankovky i nadále jedny 

z nejobtíţněji padělatelných. Stupeň ochrany české měny patří ve světovém měřítku 

ke špičce a proto jsou také zadrţené padělky řazeny především do čtvrté kategorie 

nebezpečnosti padělku, čili jedná se o padělky méně zdařilé. Objevují se však také 

padělky druhého stupně, čili padělky nebezpečné. K větší bezpečnosti přispěly 
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pochopitelně také modernizované ochranné prvky, které se v letech 2007 – 2009 

začaly objevovat na bankovkách o nominální hodnotě 500, 1000, 2000 a 5000 Kč.  
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Obr. 1.9 – zahraniční měna 

Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/platidla/padelky/pad_celkem.html 

Obr. 1.8 – tuzemská měna 

Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/platidla/padelky/pad_celkem.html 



 
 

Pakliţe si provedeme rozbor těchto grafů, můţeme sledovat, co se domácí 

měny týče, ţe nejniţší počet zadrţených padělaných a pozměněných bankovek se 

datuje v roce 1994. Souvisí to s opatřeními, která byla zavedena krátce po vzniku 

samostatné České republiky a tudíţ i po vzniku české měny. Nejdramatičtější situace 

pak byla v roce 1998. Tato se týkala také počtu zadrţených falzifikátů či 

pozměněných zahraničních bankovek. Podruhé se však neopakovala. Následoval 

dramatický pokles, který střídavě kolísal a svého „nového“ minima dosáhl v roce 

2007. Jak uţ jsem se zmínil výše, právě v tomto roce byly k bankovkám přidány další 

ochranné prvky, které falzátorům padělání podstatně ztíţily.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. NAPLNĚNÍ SKUTKOVÉ PODSTATY PADĚLÁNÍ PENĚZ 

2.1 Trestněprávní aspekty ochrany měny 

 

Z hlediska trestněprávního se paděláním peněz pachatel dopouští trestného 

činu podle zákona č. 40/2009, Trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů,  

dále jen TZ. Toto jednání a jeho znaky je popsáno ve zvláštní části TZ v Hlavě šesté 

s názvem Trestné činy hospodářské.37 

2.1.1 Trestné činy hospodářské 

 

Trestné činy hospodářské představují souhrn trestných činů, jejichţ objektem 

útoku ze strany pachatele jsou jednání napadající hospodářskou soustavu České 

republiky. Trestné činy hospodářské se člení na několik dalších oddílů a to na: 

- Trestné činy proti měně a platebním prostředkům, 

- Trestné činy daňové, poplatkové a devizové, 

- Trestné činy proti závazným pravidlům trţní ekonomiky a oběhu zboţí ve styku  

   s cizinou 

- Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu38 

  

Tyto oddíly trestných činů hospodářských se vzájemně odlišují zejména 

charakteristickým objektem chráněných zájmů tímto zákonem. 

V rámci rozboru této problematiky si dále rozčleníme pouze první odráţku 

výše uvedeného dělení a to z toho důvodu, ţe tato je pro druhou kapitolu práce 

stěţejní. 

2.1.1.1 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům 

 

Trestným činům tohoto dílu trestných činů hospodářských je společný zájem 

ochrany peněz tuzemských i zahraničních a jejich součástí proti padělání. Česká 
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republika je vázána Úmluvou o potírání penězokazectví č.15/1932 Sb. Mezi trestné 

činy proti měně a platebním prostředkům patří: 

 trestný čin padělání a pozměnění peněz § 233 TZ,  

 trestný čin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního 

prostředku § 234 TZ,  

 trestný čin udávání padělaných a pozměněných peněz §235 TZ,  

 trestný čin výroba a drţení padělatelského náčiní § 236 TZ, 

 trestný čin neoprávněná výroba peněz § 237 TZ,  

 společné ustanovení § 238 TZ, 

 trestný čin ohroţování oběhu tuzemských peněz § 239 TZ39 

2.1.1.1.1 § 233 TZ Padělání a pozměnění peněz 

 

V tomto ustanovení pouţívají ochrany peníze, tuzemské i cizozemské, a prvky 

peněz slouţící k ochraně proti jejich padělání, před jejich paděláním, coţ představuje 

objekt tohoto trestného činu. U tohoto trestného činu můţe dojít k naplnění dvou 

skutkových podstat. První skutkovou podstatu můţe pachatel naplnit svým jednáním, 

kdy dochází k přechovávání padělaných nebo pozměněných peněz nebo prvků 

slouţících k ochraně peněz před jejich paděláním. Zároveň můţe pachatel tuto 

skutkovou podstatu naplnit také jednáním, kdy pachatel tyto padělané nebo 

pozměněné peníze anebo prvky ochrany peněz proti padělání opatří jiné osobě. 

Druhá ze skutkových podstat bude naplněna, pokud pachatel peníze padělá nebo 

pozmění v úmyslu udat je jako pravé nebo za peníze vyšší hodnoty. Toto jednání 

představuje objektivní stránku. 40 

 

Pachatelem, tedy subjektem tohoto trestného činu můţe být kdokoliv. Při 

rozhodování o trestu můţe být také přihlédnuto k tomu, zda je pachatel osobou 

jednající na základě svého popudu, nebo zda se jedná o člena organizované 

skupiny. Taktéţ k výši škody bude přihlíţeno. 
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Pokud svým jednáním pachatel způsobí škodu ve značném rozsahu, můţe být 

potrestán přísněji. Škodou značného rozsahu se rozumí škoda, která dosahuje 

částky nejméně 500 000 Kč, dle § 138 TZ. Taktéţ můţe dojít k propadnutí majetku 

pachatele. Subjektivní stránka tohoto trestného činu spočívá v úmyslném jednání 

pachatele. Trestná je i příprava tohoto trestného činu. 41 

2.1.1.1.2 § 234 TZ Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního 

prostředku 

 

Objektem, který můţe být tímto trestným činem porušen, jsou jiné platební 

prostředky. Nejedná se tedy o peníze jako takové. Bude se tedy jednat zejména o 

cestovní šeky, nepřenosné platební karty, příkazy ke zúčtování atd.  

Objektivní stránka tohoto trestného činu spočívá v protiprávním jednání, kdy 

tento trestný čin můţe být spáchán třemi skutkovými podstatami. V prvním případě 

se pachatel dopustí trestného činu, jestliţe sobě nebo jiné osobě opatří, zpřístupní, 

přijme nebo přechovává výše zmíněné platební prostředky, tedy zejména 

nepřenosnou platební kartu identifikovatelnou podle jména nebo čísla, elektronické 

peníze, příkaz k zúčtování, cestovní šek nebo záruční šekovou kartu bez souhlasu 

oprávněného drţitele. 42 

Dalším způsobem spáchání trestného činu dle ustanovení tohoto paragrafu je 

jednání, kdy pachatel sobě nebo jiné osobě opatří, zpřístupní, přijme nebo 

přechovává padělaný nebo pozměněný platební prostředek. 43 

A konečně třetím a posledním způsobem spáchání trestného činu 

neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku je jednání, 

kterým pachatel padělá nebo pozmění platební prostředek za účelem pouţít tento 

platební prostředek jako pravý nebo platný, nebo jej jako pravý nebo platný pouţije.  

Pachatelem neboli subjektem tohoto trestného činu můţe být kterákoliv 

fyzická osoba. Jako forma zavinění představující subjektivní stránku, je třeba 

úmyslného zavinění a trestná je i příprava tohoto trestného činu. 44 
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2.1.1.1.3 § 235 TZ Udávání padělaných a pozměněných peněz 

 

Objektem jsou zde peníze a potaţmo jejich ochrana před paděláním a snaha 

státu zabránit padělaným penězům, které se dostaly do oběhu, v dalším pohybu v 

oběhu. Nemusí se přitom jednat jen o peníze tuzemské, ale samozřejmě i o peníze 

cizích států.  

Objektivní stránka spočívá v protiprávním jednání pachatele, kdy se ve své 

podstatě jedná o fakt, ţe člověk, kterému bylo zaplaceno padělanými nebo 

pozměněnými penězi, se dále snaţí udat tyto nepravé peníze jako pravé. Je tedy 

nutné, aby osoba tyto peníze udala jako pravé s úmyslem udat je jako pravé. To tedy 

znamená, ţe osoba, které bylo zaplaceno nepravými penězi, tyto peníze rozpozná, 

ale tuto skutečnost neoznámí, ačkoliv má povinnost toto oznámit, a raději se tyto 

nepravé peníze snaţí opětovně udat do oběhu.  

Subjektem tohoto trestného činu můţe být kdokoliv. Subjektivní stránka 

vyţaduje úmyslné zavinění. 45 

2.1.1.1.4 § 236 TZ Výroba a držení padělatelského náčiní 

 

Zájem státu na ochraně peněz a platebních prostředků před jejich paděláním 

nebo pozměněním představujícím objekt tohoto trestného činu je samozřejmostí. Stát 

má povinnost chránit tyto prostředky a to i na základě mezinárodní Úmluvy o potírání 

penězokazectví. Zákon proto pamatuje také na padělatelské náčiní, bez kterého by 

samozřejmě nebylo, díky moderním technikám ochrany peněz a platebních 

prostředků, ani moţné vyrobit zdařilý padělek.  

Objektivní stránka spočívá v protiprávním jednání pachatele, kdy se trestného 

činu dopustí osoba, která sobě nebo jiné osobě vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje 

nebo jinak zpřístupní, opatří nebo přechovává nástroj, zařízení, jeho součást ale také 

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

je vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění platebních prostředků, 

peněz, ale taktéţ se tento výčet vztahuje na prostředky slouţící k výrobě padělků 

ochranných prvků.  
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Subjektem tohoto trestného činu můţe být kdokoli. K naplnění subjektivní 

stránky této skutkové podstaty je nutný úmysl. U tohoto trestného činu je ale 

zapotřebí si uvědomit, ţe k výrobě těchto zařízení, jejich částí, postupů atd. je nutná 

určitá hladina znalostí a dovedností a pachatel se tohoto trestného činu můţe 

dopustit v souvislosti s výkonem povolání, coţ zde zakládá pouţití institutu přitěţující 

okolnosti. 46 

2.1.1.1.5 § 237 TZ Neoprávněná výroba peněz 

 

V tomto případě objekt opět představuje zájem státu na ochraně peněz, 

tuzemských i cizozemských, a jejich prvků, avšak nutno dodat, ţe toto ustanovení 

zákona je odlišné zejména v tom, ţe zájem státu se zde týká neoprávněné výroby 

peněz a jejich následného uvedení do oběhu, přičemţ se jedná o výrobu na legálních 

zařízeních, jeţ jsou k výrobě peněz a jejich prvků určené.  

Objektivní stránka je naplněna jestliţe se trestného činu dopustí osoba mající 

přístup k takovému zařízení. Půjde tedy zejména o pracovníky tiskáren peněz a 

jiných cenin. Jedná se tedy o nelegální tisk peněz. Trestným jednáním tedy je 

nelegální výroba peněz a prvků jejich ochrany proti padělání na zařízeních k tomu 

určených, dále opatření takovýchto peněz nebo ochranných prvků proti padělání 

sobě nebo jiné osobě, jejich uvedení do oběhu nebo jejich přechovávání.  

Subjektem tohoto trestného činu můţe být opět kdokoli a z hlediska 

subjektivní stránky je vyţadováno úmyslné zavinění. Trestná je i příprava tohoto 

trestného činu. 47 

2.1.1.1.6 § 238 TZ Společné ustanovení 

Toto ustanovení je společné všem výše uvedeným paragrafům a jedná se o 

vůli státu ochraňovat všechny peníze, platební prostředky a cenné papíry, tuzemské i 

cizozemské, před jejich paděláním. 48 
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2.1.1.1.7 § 239 TZ Ohrožování oběhu tuzemských peněz 

 

V ustanovení tohoto paragrafu je objektem zájem státu, zabránit neoprávněné 

výrobě, vydávání a neoprávněné distribuci do oběhu náhraţkám tuzemských peněz. 

Zde je nutno definovat, co se myslí pojmem náhraţky tuzemských peněz. Jedná se o 

takové platební prostředky, které nejsou penězi, ale plní jejich funkci. Jako příklad je 

moţno uvést stravenky nebo určité poukazy na odběr zboţí. Spáchání tohoto 

trestného činu a naplnění znaků objektivní stránky je moţné dvěma způsoby. V 

prvním případě se pachatel dopustí trestného činu, jestliţe neoprávněně vyrobí, vydá 

nebo uvede do oběhu náhraţky peněz bez oprávnění. V druhém případě se pachatel 

dopustí trestného činu jednáním, kdy odmítá tuzemské peníze anebo tuzemské 

peníze poškozuje. Subjektem tohoto trestného činu můţe být kdokoli. I v tomto 

paragrafu vyţaduje subjektivní stránka úmyslné zavinění. 49 

 

 Vzhledem k tomu, ţe jsme si uvedli na předcházejících stranách oblast 

trestněprávních aspektů ochrany měny, pro doplnění bude následovat rozbor 

aspektů ochrany měny finančněprávních. 

2.2 Finančněprávní aspekty ochrany měny 

 

Pokud zmiňujeme měnu a měnový systém, tak tuto výseč upravují normy 

měnového práva, které jsou subsystémem práva finančního, konkrétně její nefiskální 

části. Měnové právo upravuje jednak peněţní jednotku čili peníze, pravidla jejich 

emise, ochrany, příjem peněz, nakládání s nimi, jejich reprodukci a dále hotovostní a 

bezhotovostní platební styk. Z výše uvedeného výčtu je znám fakt, ţe regulace měny 

není obsaţena v jednom zákonu, ale je roztříštěna do několika sekundárních 

normativních aktů v podobě vyhlášek, které vydává ČNB v souladu s primárním 
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právním předpisem, za který lze povaţovat zákon o České národní bance, neboť 

ústava České republiky v článku 98 svěřuje péči o stabilitu měny právě ČNB.  

Padělání peněz v podobě porušení výhradního práva státu emitovat bankovky 

a mince, má za následek způsobení značných škod jak státnímu, tak i soukromému 

sektoru v podobě narušení důvěry v měnu. Kaţdý stát přirozeně svojí měnu chrání a 

to zejména dvěma následnými způsoby. V prvním případě jí chrání prostředky 

technické ochrany, která jiţ v této práci byla dostatečně zmíněna. Ve druhém případě 

se jedná o právní ochranu měny, která je zajišťována jednak v rovině finančně právní 

a v neposlední řadě trestně právní. Jestliţe dojde k porušení pravidel v souvislosti s 

měnou v rámci měnového práva, jak ze strany právnických či fyzických osob, je toto 

jednání posuzováno jednak jako správní delikty či přestupky a v případě značné 

společenské nebezpečnosti také jako jiţ zmíněné trestné činy. 

2.2.1 Právní regulace odpovědnosti za porušení norem měnového práva 

 

Česká národní banka je ústřední bankou České republiky, jejímţ hlavním 

cílem je péče o cenovou stabilitu. Na základě ustanovení části čtvrté zákona č. 

6/1993 Sb. o ČNB je také bankou emisní, která má výhradní právo vydávat bankovky 

a mince. 

Náleţitosti, které se týkají měny, zákon o České národní bance přímo 

neupravuje a odkazuje se na své vyhlášky, především emisní, které upravují 

vydávání bankovek a mincí, ukončení jejich platnosti, jejich podobu a ochranu měny. 

Hotovostní oběh je v rámci našeho měnového práva upraven především vyhláškou 

ČNB č. 37/1994 Sb. kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a 

při poskytování náhrad za necelé a poškozené mince. Vyhláška je sekundárním 

normativním aktem provádějícím ustanovení § 22, písm. b) a c), z. O ČNB50 a je pro 

měnové právo velmi významná.  

Na základě této vyhlášky můţeme rozlišovat pojmy, jako jsou platidla česká a 

cizí, platná a neplatná, celá a celistvá, opotřebovaná a poškozená. Stanoví rovněţ, 

ţe platné české bankovky jsou přijímány fyzickými a právnickými osobami bez 

omezení a v návaznosti na to stanoví výjimky, ţe právnické a fyzické osoby mohou 
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například odmítnout přijetí mincí nad 10 kusů téţe nominální hodnoty i platných 

českých pamětních mincí. 51 

V dalších ustanoveních platí určité zvýhodnění fyzických osob, které na rozdíl 

od osob právnických, mohou odmítnout přijetí zákonných peněz opotřebovaných 

nebo poškozených. Dále mohou odmítnout peníze, u kterých je podezření, ţe jsou 

padělané nebo pozměněné, právnické osoby takové peníze musí odebrat bez 

náhrady, z čehoţ jim vyplývají další povinnosti, jako jsou především administrativní 

náleţitosti u odebraných bankovek a mincí a zejména povinnost bezodkladného 

oznámení orgánům policie nebo státního zastupitelství. Zde je třeba zmínit, ţe pokud 

má příjemce peněz moţnost si zkontrolovat pravost a počet zákonných peněz, 

přechází na něj jejich převzetím odpovědnost za jejich správný počet a pravost. 52  

Dále pro tuto práci je důleţitější uvést vyhlášku, která je provádějícím 

ustanovením § 22, písm. e), z. O ČNB, č. 553/2006 Sb. o podmínkách, za kterých lze 

reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět 

předměty, které je úpravou napodobují. V této vyhlášce jsou zakotveny výjimky a 

jednoznačně stanoveny podmínky výroby hmotné reprodukce platných bankovek, za 

kterých je moţné vyrábět předměty, které bankovky úpravou napodobují. Jsou 

upraveny rozměry a nutné technické údaje, které musí reprodukované bankovky 

obsahovat společně s nápisem „Specimen“.  

Vyhláška především reguluje do jisté míry reprodukci bankovek tak, aby 

nedocházelo k moţnosti jejich záměny za bankovky pravé. Stejné omezení se týká 

reprodukce mincí, které musí být vyrobeny z materiálu, který je nezaměnitelný s 

materiálem mincí pravými. Při porušení právní odpovědnosti v měnovém právu se 

subjekt dopustí buď správního deliktu, nebo přestupku. Zda se v konkrétním případě 

jedná o delikt či přestupek, to zjistíme v zákoně o České národní bance podle 

jednotlivých ustanovení o správních deliktech a sankcích zakotvených v § 46 písm. 

a-f. 
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K této vyhlášce se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o dílech literárních, 

vědeckých a uměleckých (autorský zákon), na jehoţ základě je taktéţ poskytována 

ochrana měny. K této oblasti se vztahuje řada dalších předpisů, kdy za zmínku stojí 

uvést především zákon č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti, který stanoví, 

kdy jsou fyzické i právnické osoby povinny provést platbu bezhotovostně 

prostřednictvím banky a stanovuje i výjimky, kdy tato povinnost se nevztahuje pro 

platby daní, poplatků, cla a jejich záloh. Limit, kdy je povinností subjektu provést 

bezhotovostní platbou, byl stanoven na částku 15 000 EUR. Tento limit se 

přepočítává na českou nebo cizí měnu kursem devizového trhu vyhlášeným Českou 

národní bankou a platným ke dni provedení platby 53. V případě porušení povinnosti 

hrozí v této oblasti uplatnění citelných sankcí v podobě pokut aţ do výše 5 milionů 

korun a to jak pro subjekt, který platbu provádí, tak i pro toho, kdo platbu v hotovosti 

přesahující limit přijal. Správní delikty a sankce jsou uvedeny v tomto zákoně v 

ustanovení § 5-6a.  

Dalším předpisem je zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jehoţ název vešel v 

povědomí jako zákon proti praní špinavých peněz, který potírá jednání sledující 

zastření nezákonného původu peněz s cílem vzbudit zdání, ţe se jedná o peníze 

nabyté legálně, tedy v souladu se zákonem. V obou případech připadá v úvahu ve 

velkém měřítku pouţití nelegálních peněz, tudíţ i padělaných, které jsou schopny dát 

do oběhu především organizované skupiny s mezinárodní působností. Právě v těchto 

uvedených, ale i dalších případech případné porušení norem finančního práva, můţe 

vyvolat odpovědnost i podle práva trestního. Obecně lze říci, ţe podle trestního 

zákona jsou postihována taková porušení norem finančního práva, která splňují 

všechny znaky příslušné skutkové podstaty a jejichţ stupeň nebezpečnosti pro 

společnost je více neţ nepatrný 54.  
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2.2.2 Odpovědnost za správní delikty a přestupky 

 

Finančně právní odpovědnost lze definovat jako uplatnění nepříznivých 

následků stanovených finančně právními normami vůči tomu, kdo porušil povinnost 

vyplývající z norem finančního práva, coţ je v obecné rovině problematikou velmi 

rozsáhlou.55 Normami finančního práva jsou především chráněny společenské zájmy 

a současně jsou stanoveny ve vztahu k odpovědnosti práva a povinnosti subjektů.  

Úpravu podmínek a následků odpovědnosti řeší finanční právo trestní, jako 

subsystém finančního práva, kdy tyto normy jsou uplatněny právě v okamţiku 

porušení finančně právních předpisů. V tomto místě je nutno upozornit také na 

velkou roztříštěnost odpovědnosti do různých právních předpisů v rámci finančního 

práva trestního, kdy na těchto jsou závislé i různé sankce. Při porušení právní 

povinnosti v oblasti měnového práva, dochází k realizaci právní odpovědnosti tím, ţe 

dojde k jednání nebo opomenutí, které je vymezeno zákonem jako správní delikt, za 

který je moţné příslušnými orgány uloţit vymezené sankce. Tyto jsou stanoveny 

zákonem a mohou být uloţeny jen na jeho základě. Pro vymezení deliktu není 

rozhodující společenská nebezpečnost, ale je rozhodující porušení normy 

příslušného předpisu. Správní delikty projednává Česká národní banka a jí uloţené 

sankce vybírá a vymáhá místně příslušný finanční úřad.  

V rozsahu této práce je třeba vyzvednout správní delikty, které jsou řešeny v 

souvislosti s měnou v rámci zákona o ČNB, kdy se právnická osoba nebo podnikající 

osoba dle ustanovení § 46c, dopustí správního deliktu, nebo fyzická osoba 

přestupku, při reprodukci bankovky, mince či platebního prostředku a jejich 

napodobenin. Podstatou deliktu či přestupku je zhotovení, prodej, dovoz nebo 

napodobení platebního prostředku v rozporu s příslušným ustanovením § 20 zákona 

o ČNB. V obou případech lze uloţit sankci majetkové povahy v podobě pokuty aţ do 

výše 500.000,- Kč.  

Jako příklad lze uvést zadrţení Vietnamských prodavačů, kteří reprodukovali 

napodobeniny českých bankovek, které nebyly označeny dle příslušných předpisů. 

Bylo zde důvodné podezření ze spáchání trestného činu padělání a pozměňování 
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peněz. Prověřováním bylo ale zjištěno, ţe se jednalo o napodobeniny bankovek, 

které byly určeny pro společenskou hru, ale napodobeniny přesto nesplňovaly 

podmínky, za kterých lze bankovky reprodukovat a nebyly ani označeny nápisem 

„Specimen“. Vzhledem k tomu, ţe se nepodařilo prokázat spáchání trestného činu, 

neboť nebyla naplněna skutková podstata trestného činu, byla věc posouzena jako 

přestupek fyzické osoby. 

Správní delikty proti peněţnímu oběhu jsou zakotveny v ustanovení § 46d 

zákona o ČNB. Tohoto deliktu se dopustí právnická osoba nebo podnikající fyzická 

osoba provádějící směnárenskou činnost nebo poskytující peněţní sluţby podle 

devizového zákona, tím ţe neodebere podezřelou bankovku z padělání v rozporu s 

ustanovením § 21 zákona o ČNB. 56 V tomto případě se jedná o speciální subjekt 

provozující směnárenskou činnost, jemuţ za spáchání deliktu lze uloţit sankci v 

podobě pokuty do 1 000 000 Kč. 

Praxe nám v tomto případě ukazuje na rozdíly mezi směnárnami v bankách a 

soukromými směnárnami a v jejich personálním obsazení. Příkladem nám můţe být 

skutečnost, kdy v několika případech v soukromých směnárnách došlo k udání 

padělků jak tuzemské tak i cizí měny. Nebylo to jen přijetí padělku, ale dokonce i po 

přijetí jeho dalšího udání do oběhu tedy dalšímu prodeji. V tomto případě se ale 

obtíţně prokazuje trestná činnost příslušného subjektu, neboť tento si je vědom, ţe 

chybnou směnou měny a odevzdáním ČNB bude muset škodu uhradit právě on. Po 

těchto zkušenostech ve směnárnách bylo zaznamenáno odmítnutí přijetí podezřelé 

měny, zejména amerických dolarů, z důvodu obavy, ţe se jedná o padělek, kdy tento 

nebyl směnárníkem vůbec přijat. Tímto jednáním by mohlo dojít právě k naplnění 

skutkové podstaty správního deliktu. Tyto informace ovšem nesouvisí s konkrétním 

případem. 

Obecně z výše uvedeného vyplývá, ţe k deliktnímu jednání v rovině finančně 

právní postačuje zavinění z nedbalosti a lze trestat i osoby právnické, kdy ve 

finančním právu lze charakterizovat odpovědnost jako objektivní, na rozdíl od trestně 

právní odpovědnosti, kde se vyţaduje úmyslné zavinění a trestání je moţné pouze u 

fyzických osob. Současně je nutné upozornit na fakt, ţe právnická osoba za správní 

delikt neodpovídá, jestliţe prokáţe, ţe vynaloţila veškeré úsilí, aby porušení právní 

                                                             
 
56

 v § 21 odst.1 z. o ČNB je zakotvena povinnost právnických osob odebrat podezřelé bankovky z padělání a 

bez náhrady je předat ČNB, tuto povinnost mají dle odst. 2 i fyzické osoby provádějící směnárenskou činnost 



 
 

povinnosti zabránila. 57 Sankce v oblasti finančního práva trestního jsou především 

majetkové povahy a jsou vyjádřeny různou výší pokut, které v některých případech 

převyšují finanční sankce ukládané v právu trestním, ale zatímco v oblasti trestního 

práva i kdyţ je taktéţ moţno uloţit peněţitý trest, je výsostnou sankcí trest odnětí 

svobody. 

2.3 Zhodnocení platné právní ochrany měny 

 

Z výše uvedených kapitol je patrné, ţe ochrana peněz před paděláním a 

pozměněním je zákonodárci brána velmi váţně a tresty za tato jednání jsou velmi 

přísné. Budeme-li ovšem chápat celý peněţní systém jako jeden ze základů moderní 

společnosti, nelze se ničemu divit. Stabilní a silná měna je cílem a dá se říci i snem 

kaţdého státu bez výjimky. A vše souvisí se vším. Stabilní a pevná měna mimo jiné 

zajišťuje příliv zahraničních investic, umoţňuje vytváření pracovních míst, brzdí 

inflaci, zvyšuje mzdy a rovněţ zlevňuje dovoz zboţí ze zahraničí. Myslím si, ţe je v 

zájmu kaţdé vlády takového stavu dosáhnout a rovněţ zajistit i jeho trvání. Přísná a 

důsledná ochrana měny je jednou z cest jak toho dosáhnout.  

Podle mého názoru jsou tresty, které umoţňuje uloţit ustanovení § 140 

trestního zákona sice velmi přísné, ale na druhé straně nikoliv přehnané. Vţdyť se 

jedná o nejnebezpečnější z výše uvedených trestných činů, upravených v trestním 

zákoně. V případě ustanovení § 141 trestního zákona je trestání nepoměrně 

mírnější. Je to jistě zcela pochopitelné a odráţí se tu jakýsi lidský přístup, kdy 

pachatel tohoto trestného činu se předtím stal sám obětí protiprávního jednání.  

Rovněţ trestání dle ustanovení § 142 trestního zákona je mírnější, neboť v 

tomto případě se nejedná o přímé zhotovení padělků, ale pouhé disponování 

prostředky způsobilými k vyhotovení padělků. Osobně povaţuji platnou právní úpravu 

související s paděláním a pozměňováním peněz za dostatečnou, především pokud 

se týká vymezení trestů.  

Za úvahu by podle mne stálo zváţit formulaci a obsah jednotlivých ustanovení 

v souvislosti s neustálým vývojem ve finančním světě, se stále novějšími formami 

bezhotovostního platebního styku a příslušnými prostředky a rovněţ i s vývojem 

výpočetní techniky, která je stále častěji vyuţívána k padělání a pozměňování peněz. 
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3. MEDIALIZACE ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY V MÉDIÍCH 

 

V  této kapitole bych se pozastavil nad úvahou o motivech pachatelů trestných 

činů padělání a pozměňování peněz. Jedná se o motivy, které vycházejí z mých úvah 

o tom, co vede pachatele k tomuto trestnému činu. Na základě medializace padělání 

peněz a také dostupných materiálů jsem motivy rozdělil do několika skupin: 

 Motiv finanční, 

 Motiv politický, ideologický, 

 Motiv zištný 

 

Snad nejdůleţitějším z těchto motivů je obohacení a zisk. Nicméně ne všechny 

případy však dokazují, ţe zisk a obohacení jsou motivem jediným.  

V rámci této kapitoly se pokusím rozpracovat největší kauzy v souvislosti 

s paděláním nebo pozměňováním peněz, jako je případ Bernhard či problematika 

v souvislosti s Berdychovým gangem. Následně pak budu věnovat prostor také 

dalším případům, které byly v médiích publikovány a to za rok 2010 a 2011. Závěr 

této kapitoly bych věnoval tiskovým zprávám České národní banky, které s médii 

úzce souvisí. Napomáhají k tvorbě ověřených zpravodajských informací pro další 

veřejné šíření. Vybral jsem si období od roku 2003 do roku 2009. 

 

3.1 Nejznámější případy padělání a pozměňování peněz z ideologického 

hlediska, případ Bernhard 

Tím pravděpodobně nejvíce známým případem padělání a pozměňování 

peněz a to právě z ideologických důvodů je z období druhé světové války operace 

Bernhard. Cílem této operace bylo zahltit peněţní systém Velké Británie velkým 

obnosem padělaných liber v takové kvalitě, aby ani samotná byrokracie a pracovníci 

banky nebyli schopni tento rozdíl oproti pravým penězům pozorovat. Tento tah měl 

za úkol zničit hospodářství hlavního nepřítele němců, Velké Británie. Pro podobný 

záměr začali kopírovat a vyrábět také americké dolary, ale tento cíl jiţ nestačili 

zrealizovat. 

Nacistům se tehdy podařilo v koncentračním táboře Sachsenhausen 

nahromadit téměř sto čtyřicet vězňů pocházejících z různých oblastí. Tito vězňové, 

přezdívaní jako helflinkové, byli přeborníky ve svém oboru ať uţ se jednalo o 



 
 

typografy, akademické malíře, fotografy, bankovní úředníky, kovorytce, odborníky z 

papírenského průmyslu a další. Hlavním úkolem byla tedy výroba dokonalých kopií, 

především britské libry a to v hodnotách pěti, deseti, dvaceti a padesáti liber a dále 

také amerického dolaru o nominální hodnotě padesát a sto dolarů. Mimo jiné byly 

v koncentračním táboře Sachsenhausen vyráběny také padělky dalších 

spojeneckých měn, například sovětských rublů. 

Tuto historicky nejznámější operaci Bernhard předcházela jiţ méně známá 

operace Andreas. V té se jednalo v podstatě o přípravu na masovou výrobu padělků. 

Operace Andreas byla zahájena uţ v roce 1940. Základními problémy, se kterými se 

potýkala, byl systém číslování bankovek, rytí štočků a tím největším problémem byla 

výroba bankovkového papíru. Z technického hlediska byly libry zabezpečeny aţ 

překvapivě dobře, i kdyţ se předpokládá, ţe více neţ záměrně to bylo způsobeno 

přísným dodrţováním tradicí výroby peněz, která se nedala napodobit v té době 

moderními prostředky. Vzhledem k tomu byl například bankovkový papír pro tištění 

padělků zásadně vyráběn ručně. Je odhadováno, ţe na předválečných sériích 

librových bankovek bylo od sedmdesáti do sto šedesáti skrytých znaků, podle nichţ 

mohla anglická banka rozpoznat kopie peněz. Cílem nacistů nebylo vyrobit 

napodobeninu měny, jednalo se jim spíše o nelegální výrobu originální měny. To 

potvrzuje také konečné testování peněz. Byl vybrán jeden z německých 

velkoobchodníků, který slouţil nacistům. Byl mu propůjčen obnos padělaných peněz, 

se kterým odcestoval do jedné z vybraných bank ve Švýcarsku. Tam tyto kopie 

předloţil k posouzení s tím, ţe byly zajištěny na černém trhu a o jejich pravosti jsou 

pochyby. Tyto padělky nejen ţe švýcarská banka označila za pravé, ale dokonce i 

Bank of England na základě zaslaného seznamu čísel bankovek nevznesla ţádné 

námitky. Tím byly pro operaci Bernhard otevřeny dveře.  

Prvotním cílem nacistů byla destabilizace hospodářství Velké Británie tím, ţe 

její trh zaplaví obrovským mnoţstvím těchto padělků. A potenciál na to skutečně 

měli. Odhaduje se, ţe v roce 1933 představovali veškeré zlaté zásoby britského 

impéria hodnotu 137 milionů liber šterlinků. V rámci operace Bernhard bylo celkem 

vyrobeno neuvěřitelné mnoţství padělaných liber v celkové hodnotě 134 610 810 

liber šterlinků. Proč nebyl tento záměr zrealizován není zcela jasné, nicméně nacisté 

pouţívali tyto dokonalé padělky k financování sítí udavačů a agentů a rovněţ 

k nákupům speciálních materiálů pro zbrojní výrobu a podobně. Většina těchto 

padělků tak obíhala v ostatních zemích Evropy.  



 
 

Padělání z ideologických důvodů ovšem není jen doménou cizích měn. 

Vrátíme-li se ještě o pár desítek let zpět a to konkrétně do období kolem roku 1919, 

zaţila takovou situaci i naše republika. V roce 1918 vzniklo samostatné 

Československo a to odtrţením, respektive rozpadem Rakouska-Uherska. Na celém 

jeho území se samozřejmě původně pouţívala jednotná měna a bylo potřeba se od 

této měnové unie nějakým způsobem oddělit. Byla zvolena metoda kolkování 

existujících bankovek, jeţ nakonec byla i vzorem pro oddělení měny v roce 1993. 

Tímto a dalšími opatřeními, realizovanými ministerstvem financí a jmenovitě 

ministrem Rašínem, bylo nově vzniklé Československo uchráněno od katastrofální 

inflace, která postihla další země jako Polsko a Maďarsko. Z pochopitelných důvodů 

to byla ideální příleţitost pro padělatele, neboť padělání samotných kolků nebylo 

nijak náročné a bývalé rakousko–uherské bankovky byly v okolních zemích prakticky 

bezcenné. Této situace vyuţívaly i různé německé a rakouské nacionalistické 

skupiny, které se se vznikem samostatného Československa nechtěly smířit. Proto 

pouhý den po jeho vzniku byl v Liberci vyhlášený tzv. Deutschböhmen, zahrnující 

území, na kterém ţila v té době početná německá menšina. Na těchto územích pak 

němci vytvářeli ozbrojené skupiny, které byly financovány z německého Rakouska 

právě touto padělanou měnou. Nejenom tedy, ţe si tak cizí moc platila na 

svrchovaném území jiného státu ozbrojené sloţky, ale navíc se tímto postupem 

padělky dostávaly do finančního oběhu, čímţ oslabovaly hospodářskou stabilitu 

státu.  

V červnu roku 2008 přinesl informační server idnes.cz rozhovor s jedním 

z účastníků nacistické akce Bernhard. V titulku stojí: „Vyrobil miliony falešných 

peněz. Rozhovor s největším padělatelem všech dob.“ Nacisté jej donutili padělat 

peníze, dokumenty i známky. Adolf Burger je poslední ţijící pamětník největší 

padělatelské akce všech dob. Narodil se v roce 1917, jako slovenský ţid. V roce 

1942 byl zatčen a transportován, nejdříve do Ţiliny a poté do Osvětimi. Jelikoţ byl 

povoláním tiskař, byl přesunut do Sachsenhausenu, kde operace Bernhard 

probíhala. Vězňové zde tedy padělali bankovky a to zejména britské libry a americké 

dolary, ale také další tiskoviny jako například dokumenty. Adolf Burger o této své 

zkušenosti s touto operací také napsal knihu s názvem Ďáblova dílna. Stejnojmenný 

film podle této knihy v německém originále Die Fälscher získal v roce 2008 cenu 

Oscar za nejlepší cizojazyčný film.  



 
 

Rozhovor s Adolfem Burgerem přináší odpovědi na několik otázek například, 

jakým způsobem padělal bankovky, v čem bylo padělání z technického hlediska 

nejtěţší, co bylo jednodušší, zda padělat libry nebo dolary, popřípadě také jestli je 

moţné, ţe někdo padělal bankovky i po tom, co koncentrační tábor opustil. Podle 

slov Adolfa Burgera byly podle tajných záznamů jednoho z  vězňů vyrobeny 

padělané bankovky v hodnotě sto milionů liber. Nicméně oficiální dokumentace byla 

pravděpodobně bezprostředně po ukončení války v roce 1945 zničena. Vzhledem 

k nedostatku času se do oběhu nestačily dostat ve velkém mnoţství napodobeniny 

amerického dolaru, celkem jich bylo natištěno pouhých dvě stě kusů. 58  

K medializaci tohoto případu poslouţila zejména výše zmíněná kniha 

stejnojmenný oscarový snímek Ďáblova dílna. Tento film se mimochodem do kin 

dostal v roce 2008. Na základě knihy byly sestrojeny čtyři scénáře filmu, ze kterých 

vybral Adolf Burger ten konečný. Na rozdíl od knihy byly ve filmu některé detaily 

drobně upraveny, nicméně celkový kontext a příběh sedí naprosto přesně. 

V rozhovoru se Adolf Burger přiznal také k motivaci, se kterou psal knihu na základě, 

které byl zfilmován také snímek. Jednalo se mu především o to, aby se svět 

dozvěděl, ţe nacisté nebyli pouze a jen vrazi, ale také padělatelé a zločinci.  

 

3.2 Zištné důvody vedoucí k padělání a pozměňování peněz, Berdychův gang  

Ačkoliv existuje hypotetická moţnost zničení či alespoň výrazného poškození 

hospodářské soustavy celého státu zaplavením trhu padělky vyrobenými z 

ideologických důvodů, pro tento účel lze podle mého názoru předpokládat, ţe 

podobná situace v současné době nenastane, ať uţ vzhledem k pokročilým 

kontrolním mechanismům, hospodářské integraci či nepředstavitelné náročnosti 

takové akce. Jiná je situace při výrobě padělků ze zištných důvodů, kdy tento jev je 

kaţdodenní realitou.  

Z pohledu organizovaného zločinu je cílem padělaní a pozměňování peněz jen 

a pouze finanční zisk, tak jak je uvedeno v kapitole první. A to pochopitelně zisk co 

největší. Pro tento záměr je sice zapotřebí vysokých vstupních nákladů do opatření 

potřebných technologií a samozřejmě i zaplacení příslušných odborníků, nicméně 
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výsledný produkt je o to kvalitnější a tím i pro společnost nebezpečnější. Rovněţ 

vzhledem k organizovanosti a promyšlené hierarchii skupin organizovaného zločinu 

vzrůstá pravděpodobnost utajení takové padělatelské dílny po dlouhou dobu, čímţ se 

prvotní vysoké náklady bohatě vyplatí. Mezi dílnou samotnou a koncovým 

distributorem, který nese největší riziko dopadení, existuje několik článků tohoto 

řetězce, které bývá pro bezpečnostní sloţky obtíţné rekonstruovat a spojit. Dalším 

faktorem je to, ţe podobné dílny často vznikají v zemích, kde bezpečnostní sloţky 

nejsou na nejšpičkovější úrovni a rovněţ ochota těchto zemí ke spolupráci s 

mezinárodními organizacemi bývá diskutabilní.  

Jiná a dá se říci sloţitější je situace z pohledu jednotlivce. Podle mého názoru 

v těchto případech nemusí být cílem padělatele vţdy zisk. Svou roli zde můţe sehrát 

i touha po dobrodruţství, zvědavost, či jenom pokus zjistit, zda je to moţné. Situace 

bude jistě odlišná i vzhledem k věku potencionálního pachatele. Nezanedbatelnou 

část skutků padělání a pozměňování peněz se dopouštějí osoby mladistvé a 

dokonce i nezletilé. Důvody pro toto jednání mohou být různé. Můţe to být motiv 

čistě zištný, tedy získat takovým jednáním hmotný prospěch, ale rovněţ můţe jít 

pouze o zvýšení své prestiţe v rámci party tím, ţe u sebe má mnoţství hotovostních 

peněz. Dále můţe jít rovněţ o touhu po vzrušení při udávání takto padělaných peněz 

a samozřejmě i protispolečenský či protirodičovský vzdor. V případě nezletilých osob 

se můţe jednat i o pouhou hru s počítačem a jeho příslušenstvím. A od vytvořeného 

padělku je jiţ jen kousek k jeho udání. Některé z těchto osob nízkého věku ani 

nevědí, ţe se dopouštějí protizákonného jednání. Navíc současná doba vytváří pro 

toto jednání ideální podmínky. Procento domácností disponující výpočetní technikou 

v České republice je poměrně vysoké a neustále se exponenciálně zvyšuje spolu se 

sílící měnou a klesajícími cenami těchto zařízení. Počítačová gramotnost porevoluční 

generace je na poměrně vysoké úrovni a z vlastní zkušenosti vím, ţe i dítě ve věku 

tří let můţe být aţ překvapivě zdatným uţivatelem PC, je-li k tomu vedeno.  

Co se medializace padělání a pozměňování bankovek ze zištných důvodů 

týče, jedna z nejznámějších kauz je propojena s největším případem organizovaného 

zločinu u nás. Jedná se o případ Berdychova gangu. 59 Případ Berdychova gangu je 
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označován za ojedinělý, protoţe se v něm zločinci z podsvětí spojili s elitními 

detektivy, kteří měli být jejich protivníky. Vyšetřovatelé jim připisují loupeţe, únosy a 

brutální vydírání bohatých podnikatelů a také přepadávání kamionů či padělání a 

pozměňování peněz. Kriminalistům se podařilo Berdychův gang odhalit v roce 2004. 

V procesech proti jeho členům padlo uţ několik rozsudků. Další případy soudy řeší a 

některé teprve přijdou na řadu. 60 

David Berdych, kulturista a také bývalý policejní informátor, který vlastnil i 

bezpečnostní agenturu, se narodil v roce 1973 v Praze. Dlouhou dobu pracoval jako 

vyhazovač v baru Discoland Sylvia, jehoţ majitelem byl Ivan Jonák, který byl mimo 

jiné odsouzen za objednání vraţdy své ţeny. Discoland se stal stánkem pro schůzky 

praţského podsvětí, Berdychovi se tak podařilo získat mnoho důleţitých kontaktů. 

Mimo své zaměstnání vyhazovače pracoval jako vymahač dluhů. V roce 1996 se 

podílel na týrání a vraţdě zlatníka Václava Tomana. 61 

Činnost gangu začala v roce 1995, spolupráce s policisty se ale datovala aţ 

od roku 2000. Gang pak díky napojení na detektivy začal vyuţívat znalosti policejní 

taktiky, pouţíval policejní výstroj, výzbroj a padělané doklady a měl se obohatit o 

desítky milionů korun. Vyšetřování zločinů skončilo v září 2004. Detektivové tehdy při 

akci Uniforma pozatýkali a obvinili větší část podezřelých. Mezi šesti obviněnými 

expolicisty se ocitli i bývalí detektivové praţského Odboru pro boj s organizovaným 

zločinem a to Josef Opava a Petr Koňařík. V souvislosti s gangem, který si údajně 

přišel na více neţ sto milionů korun, bylo obţalováno či obviněno přes padesát lidí. Z 

toho v hlavní kauze kolem Berdycha čelilo obţalobě na šestatřicet osob, líčení se z 

různých důvodů rozpadlo do několika procesů. Protoţe trestná činnost Berdychova 

gangu byla rozsáhlá, proces byl rozdělen. V první části se vyšetřovaly zločiny, 

kterých se Berdych a jeho lidé dopustili v době, kdy ještě nebyli napojeni na policisty, 

v druhé půli pak začalo vyšetřování s lidmi z Odboru boje s organizovaným zločinem. 

62
 

Berdych byl ještě před prvním verdiktem v hlavní kauze, kterou řešil 

středočeský krajský soud, pravomocně odsouzen na pět let do vězení za 

přechovávání padělaných peněz. Podle serveru idnes.cz a informací uveřejněných 
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dne 16. března 2006 Praţský městský soud vynesl rozsudek nad Davidem 

Berdychem v kauze padělání bankovek, za které dostal trest odnětí svobody v délce 

pěti let. Berdych se tehdy proti rozsudku odvolal. Podle obţaloby policie našla v 

Berdychově bytě na sto čtyřicet dva padělků pětitisícových bankovek v celkové 

hodnotě sedm set tisíc korun. Berdych se od počátku hájil tím, ţe falešné peníze k 

němu domů přinesl nějaký člověk. Tuto verzi potvrzovala i jeho druţka, s padělky si 

prý hrála její dcera. Kvůli falešným bankovkám hrozilo Berdychovi aţ 15 let vězení. 63 

V první části rozsáhlého procesu, v němţ bylo v červnu 2007 pravomocně 

potrestáno jedenáct lidí za únos a smrt zlatníka Václava Tomana a loupeţná a často 

ozbrojená přepadení dalších lidí, pak dostal trest devět let a devět dní. Dalším 

účastníkům Trumpešovi a Zelenému soud uloţil 13 let a 11 let vězení. Ve druhé části 

procesu, v němţ jako obţalovaní figurují i bývalí elitní policisté, padly v lednu roku 

2008 u středočeského krajského soudu tresty odnětí svobody od 3,5 do 14 let. 

Zejména z účasti na loupeţných přepadeních uznal soud vinnými 19 lidí. V této části 

obţaloby jde o 13 loupeţí. K nejzávaţnějším patří přepadení Karla Volavky v roce 

1999, jehoţ gang unesl a připravil jej o 14 milionů korun. 64 

V srpnu  roku 2009 došlo k odmítnutí dovolání Berdycha a tří dalších členů 

Berdychova gangu. „Nejvyšší soud odmítl dovolání Davida Berdycha a tří dalších 

členů takzvaného Berdychova gangu, odsouzených v roce 2007 za únos a smrt 

zlatníka a loupežná přepadení. ČTK to dnes bez dalších podrobností potvrdil mluvčí 

soudu Petr Knötig. Dovolání směřovalo proti jednomu z hlavních rozsudků ve spletité 

kauze lupičského gangu. Kromě Berdycha soud odmítl také dovolání Jaromíra 

Prokopa, Michala Puchara a Ivana Kopty.“ 65 Následovala také odmítnutí dovolání 

detektivů kryjících Berdychův gang. V říjnu roku 2009 Nejvyšší soud odmítl dovolání 

skupiny devíti muţů z gangu kolem Davida Berdycha. Byli mezi nimi také bývalí 

detektivové Josef Opava a Petr Koňařík, kteří údajně pomáhali krýt kriminální činnost 

gangu. Nejvyšší soud odmítl dovolání jako zjevně neopodstatněná. Dovolání tehdy 

podal rovněţ i podnikatel Luděk Ţalud starší, přezdívaný Ministr, kterého soudy 

potrestaly nejpřísněji, dostal čtrnáctiletý trest vězení. Vedle něj pak také Oldřich 

Doleţal, Gelal Aboud, téţ známý jako Samopalník Tony, Václav Strauss, Tomáš 
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Hofer, Luděk Ţalud mladší a Jiří Kaňka. Doleţal v procesech dostal jedenáct let a 

Aboud i Strauss deset let vězení. Hofer s Ţaludem mladším obdrţeli podmíněné 

tresty, Kaňka peněţitý trest deset tisíc korun. Podle obţaloby příslušníci policie po 

dohodě s Berdychem a Ţaludem starším předávali zločincům informace ze zdrojů 

policie, kryli jednotlivá loupeţná přepadení a pomáhali členům gangu vyhnout se 

trestní odpovědnosti. Gang za to podle spisu z lupu odevzdával na třicet procent pro 

Ţaluda staršího, Opavu a Koňaříka. 66 

Další dostupné informace související s Berdychem a jeho gengem jsou 

z května loňského roku. Jednalo se o soud s Tomášem Půtou, který úzce 

spolupracoval s Davidem Berdychem. „Půtovo vystoupení u Pražského městského 

soudu bylo krátké. Nejprve vyslechl obžalobu, pak se přiznal. "Souhlasím. To, co zde 

řekl pan státní zástupce, je pravda. Chtěl bych požádat, aby se líčení dále konalo 

beze mě, jen za přítomnosti obhájce," řekl. Poté ho ozbrojená eskorta odvedla z 

jednací síně.“ 67 Ţalobce Půtu vinil z účasti na dalších dvou skutcích, za kterými stál 

takzvaný Berdychův gang. V obou případech šlo o únosy a oloupení podnikatelů z 

roku 2000. Oběma případy, kvůli nimţ Půta stanul před soudem, se v minulosti 

trestní senáty zabývaly. Nakonec byl uznán vinným, ale vzhledem k tomu, ţe mu jiţ 

byl vyměřen desetiletý trest odnětí svobody za spolupráci s Berdychovým gangem, 

soud od dalších trestů upustil.  

Poslední dostupné informace týkající se Berdychova gangu jsou z října 

loňského roku, kdy se měl gang podílet na přípravě rozsáhle vzpoury v českých 

věznicích. Tato domněnka se však později nepotvrdila.   

 

3.3 Medializované případy padělání a pozměňování peněz za rok 2010 a 2011 

 

Na začátku roku 2011 byly uveřejněny výsledky průzkumu, který se zaměřoval 

na padělané a pozměněné bankovky v roce 2010. Podle Moravskoslezského deníku 

byl nárůst objevených padělků moravskoslezskými policisty, jak české, tak i 

zahraniční měny oproti roku 2009 téměř šedesáti procentní. Vedoucí odboru krajské 

hospodářské kriminality Martin Válek uvedl, ţe zatímco v roce 2009 bylo zajištěno 

v Moravskoslezském kraji 284 bankovek, vloni to jiţ bylo 466. Podle dalších 
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informací se do padělatelství peněz zapojuje čím dál více mládeţe, v některých 

případech také dokonce nezletilí. Penězokazci vyuţívají moderní počítačovou a 

tiskárenskou techniku. Dokáţou naskenovat pravé peníze, které poté vytisknou. 

Falzifikáty ostřihnou a nalepí na ně alobalové prouţky napodobující jeden z 

ochranných prvků. Samotné bankovky nejsou příliš kvalitní, méně obezřetný člověk 

by je však nemusel odhalit. Podle článku Moravskoslezského deníku falzifikátoři 

udávají padělky zejména v hernách, klubech či restauracích, kde není dostatečné 

osvětlení. Na rozdíl od minulých let, kdy se nejčastěji padělala tisícikoruna, se 

v loňském roce na první dvě místa dostaly bankovky o nominální hodnotě pět set a 

dvě stě korun. Důvod je celkem jednoduchý. Padělatelé spoléhají na to, ţe u těchto 

bankovek nebude obsluha tak obezřetná, jako například u bankovek s vyšší 

nominální hodnotou. 

Kriminalisté vloni řešili hned několik větších případů. „V únoru byla odhalena 

skupina z Karvinska. Jednalo se o pět falzifikátorů mezi šestnácti a dvaceti lety. Tři z 

nich studovali na střední škole, dva dospělí byli bez práce. Výrobou padělků v 

hodnotě dvě stě a pět set korun si chtěli zlepšit neutěšenou finanční situaci. Vše 

vyšlo najevo, když dva z mladíků chtěli pětisetkorunou platit v linkovém autobuse 

mezi Karvinou a Orlovou. Řidiči se bankovka nezdála a přivolal policii. Pasažéři v 

předtuše problémů ukryli v autobuse obálku s dalšími padělky, které však přivolaní 

policisté našli.“ 68 

Další zločin, který se vloni odehrál na Frýdecko-Místecku potvrzuje domněnku, 

ţe mladí lidé si neuvědomují váţnost svých činů. „Kriminalisté zadrželi čtyři mladíky a 

jednu dívku z Frýdku-Místku, kteří vyrobili třiadvacet falešných tisícikorun. Vše začalo 

u karetní hry poker, kterou si omladina chtěla vylepšit tím, že bude hrát o nepravé 

tisícikoruny. Bankovky vytiskla sedmnáctiletá dívka. Jako předlohu použila platnou 

tisícikorunu, o kterou požádala svou matku. Řekla jí, že připravuje seminární práci o 

Františku Palackém. Jeden z mladíků však později falešnou bankovkou platil v 

obchodě.“ 69 Kromě padělané české měny kriminalisté v loňském roce zadrţeli i 

téměř sedmdesát bankovek o nominální hodnotě 100 EUR a devatenáct falzifikátů v 

různých dolarových hodnotách. 
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V měsíci květnu a červnu tohoto roku se objevilo hned několik případů, kdy 

došlo k odhalení napodobenin bankovek. Prvním z nich byl ten z 30. května, který se 

odehrál na Zlínsku, kde stále přibývá případů placení padělanými bankovkami o 

nominální hodnotě 500 Kč. O této zprávě informovala Česká tisková kancelář, která 

dále přináší informace o tom, ţe tamní policisté zaznamenali zvýšený nárůst placení 

padělanými pětisetkorunami. 

„Trhovec nakupoval v supermarketu zboží a chtěl zaplatit padělanou pětistovkou. „Je 

velká pravděpodobnost, že mu peníze podstrčil některý z mnoha zákazníků. 

Mimochodem jde o poměrně zdařilé padělky," uvedla Bartíková.“ 70 Pokusy udat 

padělané bankovky nejsou v regionu ojedinělé. A nejedná se přitom pouze o české 

koruny. Dva Italové se rovněţ na konci května pokusili v obchodním centru ve Zlíně 

směnit celkem 363 padělaných bankovek v hodnotě 100 dolarů za eura. Muţi ve 

věku čtyřiatřicet a pětatřicet let údajně za tímto účelem do České republiky 

přicestovali. Obviněni však nakonec nebyli a po dvou dnech byli z policejní cely 

propuštěni. Nebylo totiţ prokázáno, ţe by věděli, ţe bankovky jsou padělané.  

Server Novinky.cz informoval o případu z Třinecka, kdy se nezletilí mladíci 

rozhodli padělat a následně padělané bankovky směňovat za zboţí s tím, ţe se o 

zisk podělí. V tomto případě se jednalo o tři nezletilé chlapce ve věku od šestnácti do 

sedmnácti let. Momentálně jim za to hrozní vězení v délce pobytu čtyř let. Skupina 

vyrobila minimálně deset padělků českých bankovek. Nejprve jeden z šestnáctiletých 

mladíků vyrobil ve svém bydlišti dva padělky bankovky o nominální hodnotě 200 

korun. Dohoda se stejně starým kamarádem zněla jednoznačně, za padělky se koupí 

zboţí, nebo se jednoduše rozmění a o zisk se rozdělí. Jak se domluvili, tak učinili. 

Podařilo se jim obě bankovky udat. Mladý muţ po té padělal ještě tři bankovky o 

hodnotě dva tisíce korun. S udáním mu pomohl další kamarád, kterému bankovky 

předal. Ten kupoval různé věci, například cigarety, potraviny a nápoje. 71 Většina 

mladých lidí si tedy ani neuvědomuje závaţnost svých činů, ani to na jak tenkém ledě 

se ve skutečnosti pohybují. 
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3.4 Tiskové zprávy České národní banky za rok 2003 – 2009 

 

 Pro doplnění si tedy uveďme rozbor tiskových zpráv ČNB z výše uvedených 

let, vţdy k prvnímu kvartálu příslušného roku. 

 

3.4.1 Výskyt padělaných a pozměněných peněz v České republice v roce 2003 

 V tomto roce bylo na území České republiky zadrţeno policií či fyzickými a 

právnickými osobami přímo v místě směny oproti předešlým dvěma rokům nového 

tisíciletí poměrně větší mnoţství padělaných a pozměněných peněz. Tuto skutečnost 

nám také potvrzuje graf uvedený na konci první kapitoly. 

 Celková hodnota těchto padělků, ať uţ se jednalo o tuzemskou či zahraniční 

měnu, dosahovala do výše téměř 18ti milionů korun, z čehoţ pouze česká měna 

měla na této sumě podíl necelými 13ti a půl miliony. Došlo k téměř jednou tak 

velkému nárůstu společné evropské měny Euro na pět set zadrţených kusů. I kvůli 

tehdy poměrně nově zavedenému Euru pokleslo mnoţství padělků bývalých 

národních měn zemí eurozóny. Mnoţství padělané americké měny (USD) také 

pokleslo.  

 Z dat za rok 2003 pak vyplývá, ţe favoritem padělatelů jsou především 

papírové bankovky. Těch bylo pro zajímavost zadrţeno přes sedm tisíc, zatímco 

padělaných mincí pouze 63 kusů. S pozměněnými penězi je situace oproti těmto 

číslům příznivější, zde tvořil součet zadrţených bankovek a mincí zhruba půl druhého 

tisíce kusů.  

 Co se týče nominálních hodnot bankovek, pak nejčastěji padělaná měna 

v tomto roce měla nominální hodnotu 100 Kč. Padělků tisícikorunových a 

pětisetkorunových bankovek výrazně ubylo. Zbývající bankovky ze spektra české 

měny, tehdy také 50ti korunová bankovka, zaznamenaly lehký nárůst jejich padělání. 

Jestliţe se podíváme na zahraniční měnu, pak oblíbenou bankovkou zahraničních 

padělatelů bylo Euro o nominální hodnotě 50 a 100 €. Mince euroměny nebyly v roce 

2003 zařazeny. Americký dolar pak zaznamenal pokračující trend poklesu mnoţství 

padělků této měny, který započal krátce před rokem 2000. Zadrţeno bylo na našem 

území přibliţně 1200 kusů USD. 

 Nejvíce pak bylo z české měny zadrţeno padělků čtvrtého stupně 

nebezpečnosti – méně zdařilý a stupně číslo dvě – padělek nebezpečný. 



 
 

Zaznamenal se však také výskyt třetího stupně – padělek zdařilý a posledního 

stupně nebezpečnosti – padělek neumělý. 

 

3.4.2 Výskyt padělaných a pozměněných peněz v České republice v roce 2004 

  

Oproti předchozímu roku, který znamenal nárůst zadrţených padělků a 

pozměněných bankovek a mincí, se v roce 2004 jejich mnoţství sníţilo. Zvětšila se 

však padělaná nominální hodnota jak tuzemských, tak zahraničních bankovek a 

mincí a tudíţ celková hodnota těchto se rovná více neţ 27. milionům. Z této částky 

tvoří necelých 15 milionů zadrţené nelegální bankovky a mince české měny. 

 Společná měna eurozóny pak zaznamenala na území České republiky více 

neţ ¾ nárůst padělané a pozměněné měny oproti roku 2003 a tím vůbec poprvé 

předčila součet všech zadrţených amerických dolarů a ostatních bývalých národních 

měn zemí eurozóny. Poprvé se v tomto roce také objevily padělky eura v mincích.   

 Padělky bankovek tuzemské měny, které byly zadrţeny, poklesly přibliţně o 

sedm set kusů. Zadrţených mincí však bylo více neţ trojnásobně. Co se týče 

pozměněné měny, pak konečné číslo pro rok 2004 je 320, coţ je pětina toho, co bylo 

v roce předcházejícím. 

 Kdyţ se zaměříme na padělané bankovky co se jejich nominální hodnoty týče, 

pak bankovka o hodnotě 100 Kč, která tvořila v předchozím roce téměř třetinu všech 

padělaných bankovek české měny, poklesla na pouhých necelých pět procent. 

Naopak byl zjištěn nárůst bankovky s hodnotou 5000 Kč.  

 U americké měny byl v tomto roce opět potvrzen trend sniţování padělků této 

měny. Oproti předchozímu roku je počet zadrţených USD roven zhruba osmi stem 

kusům. Tak jako tomu bylo i v minulosti, převládají padělané Americké dolary o 

nominální hodnotě 100 $.  

 

 3.4.3 Výskyt padělaných a pozměněných peněz v České republice v roce 2005 

    

V tomto roce bylo zadrţeno padělků jak domácí, tak zahraniční měny na 

území České republiky přibliţně stejné mnoţství, jako tomu bylo v roce 2004, avšak 

poklesla hodnota padělků, která se pohybuje v probíraném roce okolo 11ti milionů.  

 Z padělků českých bankovek se na prvním místě umístila bankovka o 

nominální hodnotě 500 Kč. Počet padělků pětitisícových bankovek výrazně poklesl a 



 
 

došlo tedy k přeorientování falzátorů z nejvyšší na střední nominální hodnotu české 

měny. Došlo však také ke zvyšování kvality padělků, přičemţ o tomto tvrzení svědčí 

také skutečnosti, ţe poprvé bylo zadrţeno více padělků ze strany právnických osob, 

tedy v místě odvodu trţeb. Tento fakt hovoří o skutečnosti nerozpoznání padělku 

fyzickými osobami v místě směny a tudíţ i ke zkvalitnění práce padělatelů.  

 Co se týče měny Euro a Amerického dolaru, pak na první příčce se stále 

drţely bankovky o nominální hodnotě 50 € a 100 $. 

 

3.4.4 Výskyt padělaných a pozměněných peněz v České republice v roce 2006 

  

Co se týče tohoto roku, pak mnoţství zadrţených bankovek a mincí pokleslo o 

necelých 1500 kusů na zhruba 8000 zadrţených padělků. Celkem se však tyto 

padělky pohybovaly v hodnotě téměř 25ti milionů korun, coţ je o 14 milionů více neţ 

v předešlém roce. Svědčí to o přesunu zájmu padělatelů z bankovek střední 

nominální hodnoty na bankovky s vyšší nominální hodnotou. Jestliţe rozebereme 

cifru poklesu zadrţených padělků, pak co se domácí měny týče, počet zadrţených 

padělků je zhruba 500 a v případě zahraniční měny je to 1000 kusů. 

 Z domácí měny se opět prvenství chopila bankovka s nejvyšší nominální 

hodnotou v soustavě české měny – 5000 Kč. Co se jejich kvality týče, pak je zde 

stále přetrvávající trend výskytu bankovek se stupněm nebezpečnosti přijetí 2 a 4. 

Čili padělky zdařilé a méně zdařilé. 

 Zatímco se na první příčku padělaných bankovek v případě české měny opět 

umístila pětitisícová bankovka, v případě měny zahraniční opět vedou bankovky 

v hodnotě 50 € a 100 $. Došlo však také ke zvýšení mnoţství zadrţených padělků  

20 € bankovek. Pakliţe se zaměříme na tuzemské mince, nejčastěji padělanou je 

50ti koruna, určená především pro technické účely. Jelikoţ jsme hovořili o padělcích 

této mince uţ v předchozích případech, uvedeme si názornou ukázku na obrázku, 

který je umístěn v příloze práce, obr. č. 71, 72 a 73. 

 

 3.4.5 Výskyt padělaných a pozměněných peněz v České republice v roce 2007 

  

Rok 2007 lze nazvat s druhým nejniţším počtem zadrţených padělků novým 

minimem od roku 1994, co se však české měny týče. Bylo zadrţeno „pouze“ 

necelých 2300 kusů padělaných bankovek a mincí, coţ je o více neţ 4000 méně neţ 



 
 

tomu bylo v předešlém roce. Z toho 2060 kusů padělků české měny, cirka 140 kusů 

mincí a zbytek pak tvoří bankovky pozměněné.  Co se zahraniční měny týče, pak této 

bylo zadrţeno zhruba stejné mnoţství jako v roce 2006. Lehce se zvýšilo mnoţství 

padělaných eurobankovek a sníţilo mnoţství euromincí. Celkem tak na území České 

republiky bylo zadrţeno přes tři a půl tisíce padělaných bankovek a mincí jak domácí 

tak zahraniční měny. Celková hodnota padělků tuzemské měny pak tvořila přibliţně 

1,7 milionů korun. Novou skutečností je padělání pětikorunových a dvoukorunových 

mincí namísto obvyklé mince s nominální hodnotou 50 Kč.  

 V případě zahraniční měny pak celková hodnota celkového mnoţství 1200 

zadrţených padělků a pozměněných mincí, tvořila tři miliony korun. Zatímco 

v předchozích letech byly stále ještě zaznamenávány výskyty padělků bývalých 

národních měn zemí nynější eurozóny, v roce 2007 jiţ nebyly zaznamenány ţádné 

z těchto bývalých měn.  

 

3.4.6 Výskyt padělaných a pozměněných peněz v České republice v roce 2008 

  

Příznivý vývoj z roku 2007 byl v roce 2008 přerušen nárůstem zadrţených 

padělků a pozměněných bankovek a mincí o 1060 kusů na více neţ čtyři a půl tisíce 

kusů. Z toho bylo přibliţně 3000 kusů padělané a pozměněné tuzemské měny, 

zbytek pak tvořila měna zahraniční. Celkem tak byla vyčíslena padělaná domácí i 

zahraniční měna na 5,2 milion korun. 

 I v tomto roce se potvrdil trend sniţování výskytu padělků bankovek americké 

měny, avšak počet padělků společně evropské měny euro, ať uţ se jedná o 

bankovky či mince, stále dlouhodobě roste.  

 

3.4.7 Výskyt padělaných a pozměněných peněz v České republice v roce 2009 

  

I v roce 2009 byla většina padělků hodnocena stupněm číslo 4., tedy méně 

zdařilé. V místě směny či policií bylo zadrţeno téměř 3700 kusů padělků a 

pozměněných bankovek a mincí české měny a to v celkové hodnotě pět milionů 

korun. Došlo tedy k nárůstu padělání, případně pozměňování tuzemské měny o cirka 

700 kusů bankovek a mincí.  

 K většímu číslu docházíme i v případě zahraničních platidel. Zde tvořilo 

mnoţství zadrţených padělaných a pozměněných bankovek a mincí více neţ 3000 



 
 

kusů v celkové hodnotě přes sedm milionů korun. K výraznému zvětšení padělků 

došlo také v případě euroměny. 72 
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ZÁVĚR 

 V této práci jsem tedy rozebral tři hlavní kapitoly, které mají společný předmět 

a to sice padělání peněz. V kapitole první jsme hovořili o všeobecných poznatcích 

padělatelské činnosti, o její historii a také současnosti, o padělatelích jako takových, 

o ochranných prvcích bankovek naší národní měny včetně příkladů, jak tyto 

ochranné prvky bývají falzátory nahrazovány, aby působily jako pravé. Součástí první 

kapitoly bylo také několik, k problematice se pojících obrázků, slouţících jako 

názorné ukázky. 

 Obsahem druhé kapitoly pak bylo pojednání o trestněprávních a 

finančněprávních aspektech ochrany měny, včetně následného rozdělení pojmů a 

definic do jednotlivých subkapitol tak, aby si byl čtenář schopen udělat představu o 

této problematice z hlediska legislativy. 

 Náplní třetí a zároveň poslední kapitoly byl rozbor vybraných případů, které 

s probíraným tématem úzce souvisí. Jde o velký padělatelský záměr Němců z období 

druhé světové války a o zločineckou organizaci, která působila na území České 

republiky v letech 1995 a 2000. Součástí této kapitoly byl také rozbor několika článků 

za rok 2011, kdy se nelegální činnost odehrála především na území Moravy. 

 Chtěl bych také podotknout, ţe práce, především tedy její první a druhá část, 

by měla slouţit jako stručný přehled o této trestné činnosti, neméně také jako návod, 

jak se vyvarovat akceptování padělané či pozměněné bankovky.  

 Pakliţe pomineme falzátory uměleckých děl a jiných dokumentů a vezmeme 

v potaz pouze padělatele bankovek a mincí a jejich „díla“, pak tyto skutečně mají 

negativní dopad na ekonomiku země jako takovou. Byl to právě záměr nacistického 

Německa vyřadit z provozu ekonomiku Velké Británie padělanými librami v období 

druhé světové války. I v současné době padělky měn brzdí ekonomiky zemí. Je to 

způsobeno mimo jiné také tím, ţe větší výskyt padělků v ekonomice země zpomaluje 

peněţní operace jak bezhotovostní tak hotovostní. Má za následek nedůvěru lidí v 

bankovky, kteří kaţdý kus řádně přezkoumávají. Kvalitní padělek bankovky či mince 

dokáţe přitom vytvořit pouze dobře vybavený jedinec, většinou skupina jedinců, 

s dobrým technickým zázemím a znalostmi k tomuto účelu potřebnými. Dobré 

technické vybavení je však velmi nákladná záleţitost a pro padělatele tak poměrně 

nevýhodná. Uchýlí se tedy k levnějším metodám ilegální reprodukce měny, coţ má 

za následek padělek horší kvality a tudíţ je od originálu lépe rozpoznatelný. Jiná 

situace je pak v rámci organizovaných zločinců, kteří tuto trestnou činnost provádí ve 



 
 

velkém a mnozí mají k dobrému technickému zázemí přístup. V případě jedinců se 

pak objevují padělky především technického rázu, jejichţ cílem je zprovoznění jistých 

automatů či jiných technických zařízení. 

 Pro měnu České republiky však hovoří skutečnost, ţe co se ochranných prvků 

bankovek týče, patříme ke světové špičce. Pro padělatele je tak velmi obtíţné vytvořit 

velmi nebezpečný padělek naší měny. Tomuto napomáhají také velmi přísné 

podmínky prodeje ceninového papíru a speciálních tiskařských barev institucím, 

které se výrobou bankovek zabývají (například Státní tiskárna cenin Praha). 

Nevěrohodným zájemcům tyto produkty jednoduše nebudou prodány.  

 Bohuţel ať je bankovka zabezpečena jakkoliv dobře, vţdy zde budou osoby, 

které padělání láká a které mají v této činnosti téměř vidinu jakési výzvy k překonání 

něčeho nového. Tudíţ lze potlačit a ztíţit padělatelskou činnost, avšak úplně tomu 

zabránit nejde. 
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