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1 Úvod 

 

Peníze dnes slouţí jako univerzální prostředek, který umoţňuje směnu statků             

a sluţeb mezi lidmi. V současnosti je pouţíváme zcela přirozeně, ale v průběhu 

vývoje lidské společnosti trvalo dlouhou dobu neţ peníze získaly takovou podobu, 

v jaké je dnes známe a neţ začali být pouţívány jako prostředek směny. Existence                 

a pouţívání peněz s sebou přináší i negativní stránku a to existenci lidí, kteří je 

padělají – padělatelé. Od prvního zavedení peněz se padělatelé snaţí bankovky                   

a mince napodobit a uvést svou práci do oběhu. Vývoj peněz, jejich historie, výroba 

nových technologií a zdokonalování ochranných prvků s sebou paralelně přináší        

i rozvoj padělání peněz.  

Má diplomová práce je strukturována do několika kapitol. První kapitolu 

jsem věnovala historii a současnosti padělání a pozměňování peněz. Kapitola 

obsahuje definování pojmu peníze, jejich původ a historii, vývoj padělání                   

a pozměňování peněz v historii a současný stav této problematiky na území České 

republiky. Druhá kapitola mé diplomové práce je věnována analýze jednotlivých 

příčin a důsledků padělání a pozměňování peněz. V závěrečné kapitole pak popisuji 

jednotlivé nástroje, které jsou v současnosti vyuţívány k zamezení trestné činnosti 

padělání a pozměňování peněz. Závěr této kapitoly je také věnován vlastním 

doporučením, které by mohli vést k odstranění padělání a pozměňování peněz.  

Diplomovou práci na téma „Příčiny a ekonomické a právní důsledky padělání                  

a pozměňování peněz“, jsem si vybrala proto, ţe toto téma je velmi zajímavé                      

a v podstatě se dotýká kaţdého z nás. Ať uţ si to připouštíme nebo ne, peníze hrají 

v našem ţivotě důleţitou roli a přicházíme s nimi denně do styku. Pro kaţdého z nás 

je tedy důleţité vědět jak rozpoznat, zda bankovka kterou jsme obdrţely je pravá 

nebo jde o padělek. Většina lidí přijatou bankovku nekontroluje nebo neví, jak by 

padělek poznala. Jedním z důvodu vybrání tohoto tématu diplomové práce je pro 

mne právě moţnost naučit se rozpoznat originál od padělku prostřednictvím 

rozpoznání ochranných prvků bankovek. Dalším důvodem výběru tohoto tématu byla 

moţnost propojit znalosti z ekonomie a práva a zpracovat tak práci na zajímavé 

téma. A poslední důvodem výběru tohoto tématu je zajímavá historie, ať uţ jde                  
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o vznik peněz, padělání peněz nebo nástrojů slouţících k minimalizaci této činnosti   

a právní úpravy, která se k tématu váţe.  

Cílem mé diplomové práce je analýza příčin a ekonomických a právních 

důsledků padělání a pozměňování peněz. Z  realizované analýzy pak porovnat 

současné nástroje, které slouží k minimalizaci padělání a pozměňování peněz                  

a případně navrhnout zlepšení, která by mohla vést k odstranění této trestné 

činnosti.
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2 Padělání a pozměňování peněz, historie a současnost 

 

2.1 Peníze jejich definice a funkce 

Ekonomická teorie definuje peníze jako statek, který je společností přijímán jako 

prostředek směny. Peníze jsou univerzálním zboţím, které slouţí především k určení 

hodnoty zboţí dalšího. 

2.1.1 Definice peněz 

Makroekonomie definuje peníze jako aktiva, která disponují vysokou likviditou                 

a nízkou mírou rizika.
[20]

 

Národohospodářství vysvětluje peníze jako prostředek směny a měřítko hodnot.  

Názory na to, co je vlastní podstatou pojmu „peníze“ se různí. Především je 

patrný střet mezi dvěma názorovými proudy. Kdy na jedné straně vystupují 

národohospodáři, kteří povaţují peníze za reálný prostředek směny. A naproti nim stojí 

skupina zastánců teorie poukázkové, kteří peníze definují jako poukaz na statky                

a sluţby.
[20] 

2.1.2 Funkce peněz 

Peníze mají z ekonomického hlediska důleţité funkce. Jde především                  

o prostředek směny, ekonomickou kalkulaci, dočasného uchovatele hodnot, platidlo        

a světové peníze.  

Prostředek směny - je nejdůleţitější funkcí peněz. Je rovněţ nejstarší funkcí 

peněz a do jisté míry tato funkce ovlivnila konkrétní podobu peněz. Peníze 

zprostředkovávají pohyb zboţí z rukou jednoho vlastníka do rukou druhého. Je to díky 

tomu, ţe v penězích lze vyjádřit hodnotu obchodovaného statku.  

Ekonomická kalkulace - v této funkci spočívá úloha peněz jako společného 

jmenovatele, na který lze převést vše, co daná ekonomika vyprodukuje. Díky tomuto 

převedení lze porovnat různé faktory jako například ekonomické nebo produkční 

veličiny, surovinové zdroje a lidskou práci,  které by bez tohoto převodu nebyly moţné.  
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Dočasný uchovatel hodnot – tato funkce vychází z funkce prostředku směny. 

Její výhodou je moţnost druhou část nepřímé směny odloţit na neurčito a dočasně tak 

uchovat hodnotu ve svém drţení.  

Platidlo – peníze se stávají platidlem pouze ve zvláštních případech. Jde 

především o prodej zboţí na úvěr, kde se odkládá platba hotovými penězi. Platba za 

zboţí proběhne aţ po vypršení smluvené dluţní lhůty, formou převodu peněz od 

vlastníka k vlastníkovi bez následného protipohybu zboţí.
[20]

 

Světové peníze – v této funkci peníze slouţí jako hodnota k vyjádření cen                   

a zúčtování pohledávek a závazků, které vznikají v zahraničních a mezinárodních 

peněţních vztazích. Peníze se zde vyskytují ve formě zlata nebo volně směnitelné 

národní měny.  

2.2 Původ peněz 

Historii peněz můţeme rozdělit do dvou částí. První část zahrnuje vývoj platidel 

jako hmotných prostředků směny tedy mincí a bankovek. Vědní disciplína, která se 

podrobně vývojem peněz zabývá se nazývá numismatika. Druhá část pak obsahuje 

vývoj měny jako abstraktní zákonné normy peněz. Druhá část pak obsahuje vývoj měny 

jako abstraktní zákonné normy peněz. 
[25]

 

Před zavedením peněz v podobě jaké je známe dnes se původně uţívala jako 

prostředek směny přírodní platidla. Měla různou formu od mušlí, přes zvířata aţ po 

drahé kovy. Kaţdá forma tohoto platidla měla i svou uţitnou hodnotu.  

O penězích se začíná mluvit aţ v době, kdy se upustilo od barterového obchodu 

a přešlo se na raţení mincí. K této raţbě byly pouţívány různé kovy, které měly 

zaručovat váhu a ryzost dané mince.  

Následný vývoj peněz směřoval především k formování měny státem z  důvodu 

posilování nehmotné nebo fiduciární
1
 povahy platidel. Především fiduciární povaha 

platidel vedla k vytváření mincí z obecných kovů a k zavedení papírových platidel.  

V současnosti se větší část peněţní zásoby ekonomik skládá z nehmotných 

účetních a virtuálních peněz.  

                                                
1 Fiduciární – nebo- li nekrytý. Při emisi peněz musela být část peněz kryta buď drahými kovy nebo 

odkoupenými směnkami. Druhá část peněz nebyla kryta drahými kovy ani směnkami. 
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2.2.1 Předchůdci peněz 

Existence barterového obchodu nebo-li směny zboţí za zboţí s sebou přinášela               

i problémy. Především tento obchod naráţel na problém tzv. „dvojité vazby“, to 

znamenalo, ţe pokud chtěl někdo směnit nějaké zboţí, musel si najít osobu, která je 

ochotná dané zboţí přijmout a nabídne mu na oplátku zboţí, které poţaduje. 

Na základě těchto problémů lidé začali prosazovat směnu zboţí za statky, které 

byli všichni ochotni přijmout, byly vzácné a měly trvanlivou hodnotu. Pouţívaly se 

zbraně k lovu, nádoby, šperky, obilí, ulovená zvěř nebo koţešiny. Nejznámějším 

příkladem předchůdců peněz jsou Mušle Kauri. Příklad z našeho území je z 10. století, 

kdy obchody probíhaly prostřednictvím směny zboţí za plátno.
 [25]

 

Později se od těchto statků začalo ustupovat a směňovalo se za látky, měď, 

ţelezo a výrobky z těchto kovů. Do popředí se dostávaly především drahé kovy. I díky 

tomu, ţe byly vzácné, trvanlivé a přitahovaly i svým leskem. Jejich hlavní výhodou 

bylo, ţe měly velmi malý objem a daly se libovolně dělit a odvaţovat.  

2.2.2 Historie mincí 

První zmínka o původu mincí pochází ze starověké Mezopotámie z doby okolo 

roku 1770 př. n. l.. Chammurapiho zákoník zmiňuje uţití zrnek rýţe jako jednotek, které 

se počítaly.
[25]

 

Vznik prvních mincí v západní civilizaci se datuje do 7. století př. n. l. v Malé 

Asii. Zde se směs zlata a stříbra nebo-li elektrum označovala raţenou značkou města 

nebo panovníka a nazývala se statér.  

V průběhu středověku vznikaly a zanikaly různé měny, všechny měly podobnou 

historii. Byly zaloţeny panovníkem a postupně byl obsah drahých kovů v nich sniţován 

aţ do té míry, kdy mince ztratila důvěru lidí a musela být zrušena.  

S rozvojem společnosti, obchodu a válečných výdajů vzrostl zájem o drahé 

kovy, který v raném novověku přerostl v nouzi o drahé kovy. To vedlo ke skutečnosti, 

ţe v roce 1565 za války s Turky dal velmistr Maltézského řádu razit drobné měděné 

mince s nápisem „Non aes sed fides - Ne kov, nýbrţ důvěra“. Viz Obr. 1.1. Dal tak 

najevo, ţe hodnota mince přestala záviset na obsahu kovu, z kterého je vyrobena, nýbrţ 

na rozhodnutí panovníka a trhu, který ji byl ochoten přijmout.
[11] 
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Obr. 1.1 Maltézská měděná mince z roku 1566 s nápisem „non aes sed fides“ 

Zdroj: Jan Sokol, Co jsou peníze? 

 

 

 

 

 

 

 

V současnosti jiţ mince nejsou raţeny z drahých kovů. Jejich hodnotu zaručuje 

stát, který mince vyrazí. Výroba současné mince je velmi drahá, a proto se čím dál 

častěji přistupuje k restriktivním opatřením, které spočívají ve zrušení mincí s malou 

nominální hodnotou, protoţe výroba těchto mincí je mnohem draţší neţ jejich hodnota.  

Dnešní mince se od těch historických liší nejenom zjevem a kovem, z kterých 

jsou vyráběny, odlišují se i způsobem výroby. Dnes jsou vyráběny metodou raţení, 

v minulosti byly spíše odlévány.
[3]

 

2.2.3 Historie papírových peněz 

Papírové peníze se vyvíjely ve dvou formách, jako bankovky a státovky.  

První papírové bankovky byly vydány v Číně za císaře Kao Tsunga v roce 650 

našeho letopočtu. Za všeobecnou měnu jsou ale povaţovány aţ od 10. století. 

V Evropě je zmínka o prvních bankovkách z roku 1661. Kvůli nedostatku 

stříbrných mincí začala stockholmská banka – Stockholms Banco tisknout papírové 

bankovky. V Anglii jsou bankovky vydávány od roku 1694 bankou Bank of England.  

[3] [25]
 

Předchůdcem bankovek byly obchodní směnky, tyto směnky původně slouţily 

jako potvrzení o uloţeném zlatě v bance. Toto potvrzení pak bylo pouţíváno při placení 

za zboţí a sluţby. Bankovky se tak snadno dostávaly do ekonomiky a byly dobře 

přijímány, protoţe byly kryty zlatem uloţeným v bance a nepředstavovaly tak pro 

příjemce riziko.  

Postupně s nedostatkem zlata si banky začaly uvědomovat výhodnost tisku 

vlastních peněz a 100% krytí zlatem se začalo sniţovat. To v některých zemích 

zapříčinilo extrémní tisk bankovek bez reálného krytí zlatem a vedlo ke krachům bank   

a nedůvěru lidí v tuto formu peněz. První státní bankrot v Evropě nastal ve Francii 

v roce 1720, jeho následky vedly ke vzniku Francouzské revoluce. 
[25]
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Ve 20. století došlo k úplnému oddělení bankovek od drahých kovů tzn.,                  

ţe drţitel bankovky si ji jiţ nemohl vyměnit za drahý kov v pevně stanoveném poměru.  

Státovky vznikaly podobně jako bankovky. Rozdíl, který je od sebe odlišuje, je 

ve způsobu vydání. Bankovky vydávaly banky, ale státovky vydával stát, který si je 

rovněţ sám tisknul.  

Státovky byly vydávány v případě nedostatku mincí z drahých kovů a zvýšených 

poţadavcích státního rozpočtu. Mnoţství státovek v oběhu určoval panovník na základě 

schodku ve státní pokladně.  

Rovněţ jako bankovky byly kryty zlatem. V době válek a různých bojů si 

panovníci tiskem státovek pomáhali od válečných výdajů. Přísun obrovského mnoţství 

peněz do ekonomiky bez reálného zlatého základu měl za následek obrovskou inflaci, 

která následně vedla k státním bankrotům.  

V průběhu času bankovky i státovky způsobovaly obrovské otřesy v ekonomice 

a růsty cenové hladiny. Jediným řešením, které těmto vlivům mohlo zabránit, bylo 

sloučení státovek a bankovek. V jednotlivých zemích pak vznikly centrální banky, které 

jsou dodnes nezávislé na státním aparátu a mají za úkol peníze dle stanovených limitů 

vydávat.  

2.3 Padělání a pozměňování peněz 

Padělek, který je také označován jako falzifikát nebo falzum je definován jako 

předmět, který se vydává za předmět jiný s obvykle vyšší hodnotou. Tvůrce padělku 

nazýváme padělatel nebo falzátor. Pachatelem můţe být jednotlivec nebo organizovaná 

skupina.  

Padělání peněz je nezákonné reprodukování platidel. Následně jsou tyto 

reprodukce pouţívány a vydávány za pravé peníze. Padělání peněz je téměř v kaţdém 

státě trestným činem, v některých zemích je dokonce trestán smrtí.  

Zkušebny platidel rozlišují kvalit padělku nebo jeho zdařilost do následujících 

stupňů nebezpečnosti: 
[5, s. 159]

 

1. Stupeň = Velmi nebezpečný padělek – jsou padělky, které jsou zhotovené odborníky. 

Jsou pouţity stejné tiskové techniky jako u originálů. Rovněţ ochranné prvky jsou 

velmi dobře napodobeny,  
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2. Stupeň = Nebezpečný padělek – jde o padělky, které jsou zhotoveny jinými 

tiskovými technikami neţ originály. Mají velmi dobrý barevný vjem, ale ochranné 

prvky jsou napodobeny jen částečně,  

3. Stupeň = Zdařilý padělek - padělek, který je zhotoven jinou tiskovou technikou neţ 

originál. Ochranné prvky padělku jsou nedokonale napodobeny nebo úplně chybí, 

4. Stupeň = Méně zdařilý padělek – padělek jehoţ napodobení tiskových technik               

a ochranných prvků je velmi nedokonalé. Příjemce můţe být oklamán jen za zvláště 

nepříznivých podmínek,  

5. Stupeň = Neumělý padělek – nekvalitní, neumělý padělek. Příjemce této bankovky 

okamţitě pozná, ţe jde o padělek.  

Pozměněné peníze jsou definovány jako peníze, které jsou jakkoliv upraveny za 

účelem jejich udání do oběhu, jako peněz s vyšší nominální hodnotou.
[13] 

Nejčastější 

formy pozměňování peněz jsou grafická úprava označení hodnoty u bankovek                   

a mechanická úprava technických parametrů u mincí. Českou národní bankou byly 

rovněţ z oběhu zadrţeny bankovky, které vznikly slepením částí dvou různých 

bankovek a bankovky necelé.  

2.3.1 Historie a současnost 

Padělání měny je tak staré jako měna sama. Vidina snadného zbohatnutí 

přitahuje nejen protřelé kriminálníky, ale v poslední době peníze padělají i studenti, 

partičky kamarádů a dokonce i děti.  

Padělání mincí začalo ve starověkém Řecku ve městě Lydia v roce 600 před 

naším letopočtem.
 [26] 

 

Hlavní metodou padělání mincí bylo přimíchávání méně ušlechtilých kovů do 

směsí zlata a stříbra, ze kterých se pak mince dělaly.  

Další metodou padělání mincí bylo oholování okrajů mincí. Mince pak váţily 

méně neţ měly. Samotné padělání pak probíhalo pomocí oholených výstřiţků. 

Nejznámějším případem takto vyrobených mincí jsou Fourré, zde je méně ušlechtilý 

kov pokryt drahým kovem z výstřiţků.  

V minulosti padělání mincí s sebou přinášelo kruté formy trestů. Velmi často 

byli padělatelé trestáni smrtí.  
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Ve Spojených státech amerických dokonce 100 dolarová bankovka 

s vyobrazením prezidenta Benjamina Franklina, nesla nápis „Padělání je smrt“. Teorií 

za takovým trestem bylo, ţe pokud má člověk takové schopnosti, aby padělal peníze, je 

povaţován za hrozbu pro bezpečnost státu a musí být odstraněn. Druhým důvodem pro 

takový trest je skutečnost, ţe emise peněz náleţí pouze státu a padělání je zločin proti 

státu. 
[26]

 

O moderním padělání peněz hovoříme aţ s pouţíváním papírových peněz. Za            

2. světové války bylo padělání peněz pouţito jako jeden z prostředků k vedení války. 

V tajných dílnách, které se nacházely i v koncentračních táborech, vytvářeli nacisté 

falešné především britské a americké bankovky, které se pak měly zamíchat do oběhu, 

čímţ by klesla hodnota skutečných peněz a celá ekonomika by se propadla. 

V současnosti se stává nejvíce padělanou měnou jednotná evropská měna euro. 

Toto nechvalné prvenství převzala po americkém dolaru, který po letech ustupuje na 

druhé místo.  

Největší výrobny padělků se nacházejí ve východní Evropě – v Polsku, na 

Ukrajině a v Rusku, ale také v Itálii. Vysoce organizované skupiny se zaměřují 

především na padělání amerických dolarů a evropského eura. Jedná se o velmi kvalitní 

padělky jak z hlediska tiskové techniky, tak z hlediska pouţitého papíru a ochranných 

prvků.
[5] 

 

2.4 Stav v České republice 

Za emisi peněz v České republice je odpovědná Centrální banka. Mince, které 

jsou aktuálně v oběhu, jsou v nominální hodnotě 1 Kč, 2, 5, 10, 20 a 50,-Kč, jejich 

vyobrazení je uvedeno v Příloze 2. Platné bankovky jsou v nominálních hodnotách 50, 

100, 200, 500, 1000, a 2000 Kč, jejich vyobrazení je uvedeno v Příloze 3. 

Mimo běţné peníze Centrální banka zodpovídá za raţbu tzv. pamětních mincí ze 

stříbra nebo zlata.  

2.4.1 Padělání a pozměňování peněz na území České republiky 

Pro srovnání vývoje padělání a pozměňování peněz na území České republiky 

jsem pouţila statistiky, které kaţdoročně zpracovává Česká národní banka. Součástí 

těchto statistik jsou počty padělků jednotlivých bankovek a mincí české měny, ale také 

padělky zahraničních valut.  
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Pro tuto práci jsem se rozhodla pouţít srovnání za uplynulých 5 let, tedy roky 

2006 – 2010.  

Rok 2006 

V tomto roce bylo na území České republiky zadrţeno 7 834 padělaných 

bankovek a mincí v celkové hodnotě 24,8 miliónu Kč.  

Padělaných tuzemských platidel bylo celkově zadrţeno 6 583 kusů, z toho 6 272 

ks bankovek, 171 mincí a 140 pozměněných bankovek a mincí. Nejčastěji padělanou 

tuzemskou bankovkou byla pětitisícikoruna. Většina padělků bankovek byla vytištěna 

na tzv. kancelářských reprodukčních zařízeních, které zahrnují inkoustové a laserové 

tiskárny a kopírky. Byl  zaznamenán výrazný ústup od dosud běţného padělatelského 

náčiní, které vyţadovalo odborné znalosti a přístup k polygrafickým zařízením                        

a materiálům. Padělané bankovky byly z velké části hodnoceny 4. stupněm 

nebezpečnosti jako méně zdařilé bankovky a dále 2. stupněm jako nebezpečné padělky. 

Nejčastěji padělanými tuzemskými mincemi byly padesátikoruny, které byli vyráběny 

jako technické padělky, které měly slouţit ke spuštění mechanismu mincovních 

automatů.  

 

Obrázek 2.2 Zadržené padělky české měny v roce 2006 

Zdroj dat: Česká národní banka 
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U zahraničních měn byl zaznamenán mírný pokles zadrţených padělků. Bylo 

zadrţeno 536 ks padělků eurobankovek a 580 euromincí. Rovněţ se sníţil počet 

zadrţených bankovek amerického dolaru. Počet velmi nebezpečných padělků 

stodolarových bankovek, jejichţ rozpoznání je pro laika nemoţné zůstal stabilní. 

Nejčastěji padělanými valutami byly bankovky v hodnotách 50 EUR a 100 USD, také 

se zvýšilo mnoţství padělků 20 EUR.  

Kromě padělaných a pozměněných bankovek zahraničních měn, bylo rovněţ 

zadrţeno 352 236 kusů reprodukcí a napodobenin bankovek a mincí různých měn                      

a nominálních hodnot.  

Rok 2007 

V roce 2007 bylo na území České republiky zadrţeno 3 524 ks padělaných                            

a pozměněných bankovek. V tomto roce bylo rovněţ zajištěno 112 192 kusů 

napodobenin bankovek a mincí. Celkově za rok 2007 zajistila Česká národní banka ve 

spolupráci s policií České republiky 115 716 kusů nepravých bankovek a mincí.  

Zajištěno bylo 2 292 kusů padělků a pozměněných českých bankovek a mincí, 

coţ znamená výrazný pokles oproti roku 2006, kdy bylo zajištěno 6 583 kusů. Celková 

hodnota zajištěných peněz byla 1,7 mil. Kč. Počet zajištěných padělaných bankovek byl 

2 069 ks, padělaných mincí 141 ks a pozměněných bankovek a mincí byl 82ks.  

 

Obrázek 2.3 Zadržené padělky české měny v roce 2007 

Zdroj dat: Česká národní banka 
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Jako jiţ tradičně nejvíce padělaných bankovek bylo zabaveno v Praze – 696 ks, 

dále následovala města Ústí nad Labem – 214 ks, Brno – 135 ks a Ostrava 105 ks. 

Nejvíce padělaných bankovek bylo vytvořeno na inkoustových tiskárnách téměř 88%                        

a barevných kopírkách téměř 12%. 

Počet zadrţených padělků valut dosahoval v roce 2007 celkové hodnoty 3 

milióny Kč. Celkově bylo zabaveno 1 232 ks padělků valut. Rovněţ v tomto roce 

pokračoval celosvětový trend nárůstu padělků jednotné evropské měny eura a pokles 

padělků amerického dolaru. Počet padělků eurobankovek se zvýšil na 733 kusů, počet 

padělků mincí dosáhl 73 kusů. Naproti tomu počet padělků amerického dosáhl 299 kusů 

bankovek a 2 kusů pozměněných bankovek.  

V tomto roce poprvé nebyly zajištěny měny zemí, které v roce 2002 přistoupily 

na jednotnou evropskou měnu euro. 

Rok 2008 

V roce 2008 bylo na území České republiky zadrţeno 4 584 ks padělaných                            

a pozměněných bankovek a 888 ks napodobenin.  

Počet zadrţených padělaných bankovek a mincí české měny dosáhl nominální 

hodnoty 2,3 miliónu Kč. Zadrţených bankovek bylo 2 813 ks, padělaných mincí 166 ks                         

a pozměněných bankovek a mincí bylo zajištěno 60 ks. 

Obrázek 2.4 Zadržené padělky české měny v roce 2008 

Zdroj dat: Česká národní banka 

 

 

2 554

259 166
0 60 0

Padělané bankovky

CZK

Padělané mince

CZK

Pozměněné

bankovky a mince

CZK

Zadrženo v oběhu 

Zadrženo policií



 

13 

Většina padělaných bankovek české měny spadá do kategorie „méně zdařilých“ 

a tudíţ nejsou pro společnost příliš nebezpečné. Takových to bankovek bylo vyrobeno 

2 335 kusů. Padělání bankovek probíhalo převáţně na inkoustových tiskárnách, takto 

bylo vyrobeno téměř 81 % bankovek a dále na barevných kopírkách téměř 19 %. 

Nejvíce padělaných bankovek bylo zabaveno v Praze – 749 kusů, dále pak v Ostravě – 

649 kusů, Brně – 648 kusů a Hradci Králové – 82 kusů. 

Počet padělků cizích měn se zvýšil na 1 545 ks. Počet padělaných eurobankovek 

stoupl o 295 kusů oproti roku 2007 na celkový počet 1 028 kusů. Rovněţ byl 

zaznamenán růst padělaných euromincí o 18 kusů na 91 kusů. Celková hodnota 

zadrţených padělků valut dosáhla téměř 2,9 miliónu Kč. 

Rok 2009 

V roce 2009 bylo na území České republiky zadrţeno 3 684 ks padělaných 

bankovek a mincí české měny v celkové hodnotě 5 mil. Kč. Nejvíce byly padělány 

bankovky  3 589 ks, dále pak mince 73 ks. Rovněţ bylo zadrţeno 22 ks pozměněných 

bankovek a mincí.  

 

Obrázek 2.5 Zadržené padělky české měny v roce 2009 

Zdroj dat: Česká národní banka 
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Nejvíce padělaných bankovek bylo zadrţeno v Praze – 1 016, dále pak v Benešově - 

350, Brně – 272 a v Ostravě 194.  

Vzhledem k tomu, ţe se kaţdoročně počet zadrţených padělaných                              

a pozměněných bankovek sniţuje, dá se říci ţe padělky české měny jsou velmi málo 

nebezpečné.
[13] 

Napovídají tomu i statistiky České národní banky, které uvádí, ţe              

82,9 % loni zadrţených padělků spadá do kategorie „méně zdařilých“ padělků. Takto 

jsou hodnoceny padělky na druhém nejniţším stupni nebezpečnosti. 

V mezinárodním srovnání si stojí české bankovky a mince velmi dobře, patří 

k nejméně padělaným měnám na světě. Je to způsobeno díky výzkumu a vývoji nových 

ochranných technologií, které jsou pak na české peníze aplikovány. ČNB rovněţ zvýšila 

ochranu české měny v letech 2007 - 2009 inovací bankovek v nominální hodnotě 500 

Kč, 1 000 Kč, 2 000 Kč a 5 000 Kč. Vyšší ochrana proti padělání je zajištěna změnou 

ochranných prvků, doplněním o nové ochranné prvky a dalšími úpravami vzhledu 

bankovek.  

Počet zadrţených padělků zahraničních měn na území České republiky se oproti 

roku 2008 zvýšil o 1 624 ks na celkový počet 3 169 ks. Největší nárůst zaznamenaly 

eurobankovky, o 1 717 ks na 2 745ks.   

Rok 2010 

Na území České republiky bylo v roce 2010 zadrţeno celkem 6 529 kusů 

padělaných a pozměněných bankovek a mincí různých měn v  hodnotě necelých 8 

miliónů korun. 

Padělků české měny bylo zadrţeno 4 986 kusů. Nejvíce bylo paděláno bankovek 

4 902 kusů, dále pak mincí 56 kusů a rovněţ bylo nalezeno 28 pozměněných bankovek            

a mincí. Celková hodnota těchto zabavených padělků dosahuje 4,8 milionu korun.  
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Obrázek 2.6 Zadržené padělky české měny v roce 2010 

Zdroj dat: Česká národní banka 
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3 Příčiny a důsledky padělání a pozměňování peněz 

 

3.1 Příčiny padělání a pozměňování peněz 

Příčiny páchání trestné činnosti můţeme souhrnně označit jako kriminogenní 

faktory. Tyto faktory jsou rizikovými činiteli, které vyvolávají, ovlivňují nebo 

podporují páchání trestné činnosti.  

Kriminogenní faktory rozdělujeme do dvou skupin. První skupinu tvoří 

individuální nebo-li subjektivní faktory. Druhou skupinu tvoří faktory společenské 

nebo-li objektivní. Na padělání a pozměňování peněz mohou působit tyto rizikové 

faktory: individuální, politické, ekonomické, právní, státní aparát, sociální struktura     

a kulturní prostředí.  

3.1.1 Individuální faktory  

Tento faktor zahrnuje celkovou strukturu osobnosti jedince, jeho 

psychologické a fyzické vlastnosti a jeho chování.  

Psychická struktura osobnosti člověka je tvořena psychickými vlastnostmi            

a rysy osobnosti, které určují lidské reakce. Psychické vlastnosti jsou relativně trvalé 

vlastnosti osobnosti, které vyznačují a ovlivňují proţívání a myšlení daného jedince. 

Na jejich základech rovněţ můţeme určit jak bude daný jedinec jednat a jak se 

v různých situacích zachová. Rysem osobnosti jsou pak vlastnosti, kterými se jedinec 

odlišuje od ostatních. Osobností rys se projevuje v jednání a chování jedince.  

Člověk jako jedinec můţe být postiţen různými poruchami ať uţ vrozenými 

nebo získanými v průběhu ţivota, které mu stěţují začlenění do společnosti                      

a uspokojení základních fyziologických potřeb. Tato znevýhodnění pak jedince 

mohou vést k páchání trestné činnosti.
 [10] 

Psychologické faktory, které na jedince působí, jsou především různé duševní 

poruchy, závaţný deficit intelektu, pozornost, představy a myšlení, úroveň vnímání, 

úroveň emocí, citů a jiné osobnostní zvláštnosti.  

Psychologické vlastnosti mají úzkou vazbu na sociální prostředí, ve kterém 

jedinec vyrůstá. V podstatě se dá říci, ze sociální prostředí utváří a formuje osobnost 

člověka. Pozitivní sociální prostředí motivuje jedince ke zvládání a potlačování 
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nepříznivých osobnostních vlastností člověka. Naproti tomu negativní sociální 

prostředí vede spíše k posilování těchto nepříznivých osobnostních vlastností            

a dalších negativních jevů, které jsou s takovým to chování spojovány.
 [10]

 

K padělání a pozměňování peněz vedou, ale i faktory, které působí na jeho 

chování. Prvním příkladem takového faktoru můţe být pouze touha po dobrodruţství              

a zvědavost. V tomto případě si člověk chce jen vyzkoušet, zda doma vytvořenou 

padělanou či pozměněnou bankovkou zaplatí v obchodě. 

Důleţitým faktorem u padělání a pozměňování peněz je i věk pachatele. 

Velmi často dochází k padělání a pozměňování peněz osoby mladistvými                   

nebo dokonce nezletilými. Důvody, které je k tomu vedou jsou různé. Často jde 

pouze o získání hmotných prostředků nebo o zvýšení své společenské prestiţe 

v rámci party, rovněţ můţe jít o protirodičovský a protispolečenský vzdor a touhu po 

vzrušení při udávání těchto peněz.  

U nezletilých osob můţe rovněţ jít o pouhou hru s počítačem a jeho 

příslušenstvím. V současnosti většina domácností ČR disponuje výpočetní technikou 

a počítačová gramotnost dětí roste, a tak pro ně není problém falešnou bankovku 

vyrobit. Díky, tomu, ţe některé děti si neuvědomují, ţe se dopouští trestného činu, 

pak zkusí vyrobenou bankovku udat.  

Dalším faktorem, který můţe člověka  vést k padělání a pozměňování peněz 

je neznalost zákona. Lidé si myslí, ţe pokud zkusí vyrobit a udat padělanou či 

pozměněnou bankovku, tak jediným trestem za tento čin je peněţní pokuta ve výši 

padělané nebo pozměněné bankovky a neuvědomují si, ţe jim hrozí trest v podobě 

odnětí svobody na 2 - 8 let.  

Posledním faktorem, který vede k padělání a pozměňování peněz jsou čistě 

zištné důvody. V tomto případě člověk padělá peníze za vidinou zisku nebo nákupu 

statků, na které nemá dostatek finančních prostředků. 

3.1.2 Politické příčiny 

Politika ovlivňuje celý společenský ţivot a chod státu ať uţ pozitivním nebo 

negativním způsobem. Působí zejména v oblastech tvorby a realizace práva                

a právních norem a výrazně ovlivňuje ekonomické podmínky dané země.  
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Negativní působení politiky obecně anebo různých politických představitelů 

pak můţe vést k růstu kriminality. Zvláště pak můţe vést k protiústavní činnosti, 

násilné a majetkové trestné činnosti, rasismu, terorismu nebo rovněţ k zneuţívání 

státní moci. 
[7]

 

Významným faktorem, který působí na zvyšování trestné činnosti je 

propojování moci politické a moci ekonomické. Zde se prolínají osoby, vztahy               

a zájmy v oblastech ekonomiky a politiky. Pak nastávají situace, kdy přestávají 

působit principy trţní ekonomiky a rozhodují vnější vlivy. Často jsou pak výrazně 

zvýhodňovány osoby, které k politickým špičkám pronikají, jsou s nimi spřízněny 

nebo si je jinak zavazují. A právě působením těchto faktorů dochází k legalizaci 

podezřelých obchodů. 
[7] 

Kromě faktorů, které se týkají celkového charakteru politické scény, připadají 

v úvahu i faktory související s působením jednotlivých politických stran. Zde 

můţeme za závaţný faktor povaţovat situaci, kdy politické strany preferují vlastní 

zájmy před zájmy voličů a veřejným zájmem. V důsledku toho se pak prohlubuje 

rozpor mezi politickou reprezentací a občany a oslabuje se akceschopnost 

společnosti při řešení všech problémů, včetně kriminality. [7] 

Rovněţ i na politiky jako osoby působí rizikový faktor a tím je zneuţitelnost. 

Díky tomu, ţe zastávají významné politické a rozhodovací funkce, mohou být 

ohroţeni pokusy o uplácení, kompromitování, mohou být vydíráni nebo jim jinak 

vyhroţováno ze strany zločineckých struktur. Zločinci se pokoušejí dostat do 

kontaktu zejména s politiky, kteří jsou prospěchářští, prahnou po kariéře, jsou 

zaměřeni na moc, majetek a vliv.
 [7]

 Nebo na druhé straně vyhledávají osoby naivní, 

které nemají tušení, ţe osoby, se kterými spolupracují pocházejí ze zločineckého 

prostředí. V těchto případech není cílem zadavatelů jen samotný zisk 

z hospodářských trestných činů, mezi nimi můţe být i padělání a pozměňování 

peněz,  jde o poškození politika jako osoby, ale především o rozvrat ekonomiky jako 

celku, který bude mít v konečném důsledku dopad na celé obyvatelstvo. 

Dalším politickým faktorem, který můţe působit i na padělání a pozměňování 

peněz je celková situace na politické scéně. Díky tomu, jsou dnešní politici neustále 

spojování s různými korupčními či jinými finančními a osobními skandály. Občané 

pak nemají ve své volené zástupce důvěru, pouze vidí, ţe se mají dobře a jediné o co 
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jim jde je boj o moc a peníze. Lidé pak mohou dojít k názoru, ţe pokud zákony 

nedodrţují ti, co je navrhli a víceméně z nich mají legraci, nemusí je dodrţovat ani 

oni. A právě tento fakt pak můţe občany vést k tomu, ţe si v podstatě mohou dělat 

cokoliv a aby se měli stejně dobře, začnou peníze padělat a pozměňovat. 

3.1.3 Ekonomické příčiny 

V ekonomické oblasti vzniká řada příčin k padělání a pozměňování peněz. 

Jde zejména o otevřený systém bez hranic. Díky tomuto systému má řada 

zločineckých skupin moţnost provádět svou nelegální činnost na jakémkoliv území, 

bez většího sledování úředními orgány země. 

K dalším současným problémům, které úzce souvisí s otevřeností hranic je 

migrace. Česká republika patří k zemím tranzitním a díky tomu se nelegální migrace 

stala výnosným byznysem. Na naše území se pak snadno dostávají cizinci zapojeni 

do různých zločineckých skupin, kteří zde pak velmi snadno pokračují ve své trestné 

činnosti.  

Mezi další ekonomické příčiny můţe patřit i nepříznivá ekonomická situace. 

Zvláště právě teď, kdy se ještě ekonomiky zemí vzpamatovávají z krize, můţe 

docházet ke zvýšenému padělání a pozměňování peněz. Je nedostatek pracovních 

míst, firmy nemají zakázky případně směřují ke krachu, statky a zboţí zdraţují.          

Aby si lidé dodrţely svůj ţivotní standard, mohou v krajních případech dojít,                 

aţ k páchání trestné činnosti prostřednictvím padělání či pozměňování peněz                   

a následného udávání padělků do oběhu. 

3.1.4 Právní příčiny 

V oblasti práva mohou být příčinou padělání a pozměňování peněz 

nedostatky zejména v legislativě a soudnictví.  

Justiční systém v současnosti pracuje příliš pomalu, je zdlouhavý                          

a komplikovaný. Rozhodnutí soudu často bývají nerespektována, pachatelé pak 

nenastupují trest nebo se opakovaně odvolávají.
 [7]

 

Dalším problémem je nízká úroveň právního vědomí obyvatelstva a neúcta 

k právu a jeho dodrţování. S neúctou k právu a jeho dodrţování souvisí                          

i česká vlastnost, která se projevuje v obcházení a nalézání skulinek v zákonech, tak 

aby se jejich dodrţování člověk mohl vyhnout. 
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3.1.5 Státní aparát 

To jak lidé vnímají a přistupují k státnímu aparátu můţe rovněţ ovlivnit jejich 

přístup k trestným činům a tedy i k padělání a pozměňování peněz.  

Právě státní aparát by měl hrát důleţitou roli v boji proti kriminalitě. Pokud 

není státní aparát správně sehrán a veden, můţe to vést k různým nedostatkům                         

a nesrovnalostem, které se pak projeví ve zvýšení kriminality.  

Mezi nedostatky, které mohou na státní aparát působit, lze zařadit nejasně 

vymezená pravidla a normy chování a jednání, kdy pak není přesně jasné, jak by se 

měl orgán chovat s ohledem na veřejný zájem a zajištění vnitřní bezpečnosti.  

Dalším nedostatkem, který ve sféře státního aparátu působí, je nedostatečná 

odborná specializace pracovníků, která se můţe projevit v nedostatečném výkonu 

funkce, k přístupu k důvěrným informacím nebo k porušování nestrannosti.  

Velkým nedostatkem, který je negativně vnímám i veřejností, je dosazování 

na místa ve státní správě prostřednictvím protekce. Obsazování míst stáních úředníků 

pomocí protekce či jiných vlivů, vnímají občané velmi negativně a následně ztrácejí 

v tyto instituce důvěru. 

3.1.6 Sociální struktura 

Mezi faktory, které mohou působit na padělání a pozměňování peněz 

v strukturální sféře patří zejména, majetkové a společenské postavení. V současnosti 

je dostatečně patrný rozdíl mezi vrstvami chudých a bohatých lidí. Na společenském 

ţebříčku jsou lidé, kteří svůj majetek a postavení dosáhli nezákonným způsobem.              

A v podstatě celá společnost uznává, ţe úspěchu se dá dosáhnout i nemorálním 

způsobem. 
[7]

 

Jedním z důvodu padělání a pozměňování peněz pak můţe být touha dosaţení 

stejné ţivotní úrovně, která bude člověku zajištěna prostřednictvím peněz. Lidé se 

pak mohou snaţit dosáhnout úspěchu pomocí trestné činnosti. Ať uţ prostřednictvím 

organizovaných skupin nebo svépomocí.  

Další důvody, které mohou vést k padělání a pozměňování peněz jsou 

nezaměstnanost a chudoba, které spolu úzce souvisí. Pokud člověk přijde o práci               

a novou se mu nedaří dlouho najít, můţe se dostat do situace finanční nouze. Tato 
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nelehká situace pak můţe vyústit k páchání trestné činnosti, například 

prostřednictvím  padělání a pozměňováním peněz. 

Mezi další příčiny můţe patřit nedostatečná kontrola trávení volného času 

dětí ze strany rodičů, vliv různých part a závislost mladistvých na drogách, které pak 

vedou ke snaze obstarat si peníze i prostřednictvím páchání trestné činnosti.  

3.1.7 Kulturní prostředí 

Z kulturního prostředí můţe mít vliv na padělání a pozměňování peněz 

několik faktorů, jde zejména o ţivotní styl, mezilidské vztahy, morálku, působení 

rodiny a sdělovacích prostředků.  

V rámci současného ţivotního stylu hrají důleţitou roli v našem ţivotě 

peníze. V podstatě se dá mluvit o obecně prosazovaném kultu peněz. Lidé, kteří si je 

neumí vydělat nebo k nim nemají dostatečný přístup, se pak snaţí vyrovnat ostatním 

ve společnosti a peníze si opatřují pácháním trestné činnosti. 
[21] 

Na obrazu současné společnosti se negativně podílí výchova, jejíţ výsledkem 

by měl být systém ţivotních hodnot. V řadě případů rodina neplní svou výchovnou 

funkci, děti si odmala dělají co chtějí a nevyuţívají smysluplně svůj volný čas.  

Kulturu tvoří i hromadné sdělovací prostředky, které informují o dění v zemi. 

Jejich nevýhodou je, ţe při honbě za senzací často pojímají zločin jako atraktivní 

téma, které přitáhne řadu diváků a čtenářů. Prostřednictvím médií často dochází 

k zesměšňování těch, kteří proti kriminalitě bojují.  

3.2 Důsledky padělání a pozměňování peněz 

Padělání a pozměňování peněz znamená porušení výhradního práva státu 

vydávat bankovky a mince. Následkem je způsobení značných škod v stáním                   

i soukromém sektoru, které se v důsledku projeví jako narušení důvěry v měnu jako 

celku.  

3.2.1 Důsledky pro ekonomiku 

Tato podkapitola se zabývá důsledky, které můţe padělání a pozměňování 

peněz způsobit ekonomice.  
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Mikroekonomické důsledky 

Celkové škody, které jsou způsobeny paděláním či pozměňováním peněz jsou 

pro společnost nízké. Nejvíce jsou postiţeni jednotlivci a podniky, které padělané 

nebo pozměněné bankovky přijmou. Padělané a pozměněné bankovky jsou jim bez 

náhrady škody zabaveny.   

Další důsledek padělání a pozměňování peněz se můţe projevit jako narušení 

důvěry v platební systém. Lidé pak mohou mít obavy z přijímání hotovosti při 

obchodních transakcích.  

Makroekonomické důsledky 

Díky tomu ţe, padělání a pozměňování probíhá v současnosti spíše v malém 

měřítku, nejsou důsledky pro ekonomiku nijak výrazné. Dopad této činnosti má spíše 

lokální charakter a pro celkové zdraví ekonomiky nepředstavuje hrozbu. 

Protoţe padělání a pozměňování peněz v současné době nemá na ekonomiku 

výrazný vliv, zaměřím se při popisu těchto důsledků na příklady z historie, kdy 

probíhaly tzv. institucionální útoky na měnu a na další teoretické moţnosti, které by 

padělání a pozměňování peněz ve velké míře přineslo.   

Institucionální útok na měnu – je takový útok na měnu země, který má 

v konečném důsledku pro danou zemi kritické následky. Projevuje se v absolutní 

destabilizaci hospodářství země, propadu ekonomiky a rozvratu měny. Jde o útok 

jiné země nebo zločineckého spolku, který se přísunem padělků měny snaţí danou 

zemi ekonomicky destabilizovat.   

Počátkem dvacátých let, krátce po vzniku Československé republiky byly             

v peněţním oběhu nově vzniklého státu a později i v zahraničí zachyceny padělané 

státovky 500 Kč emise I. Vyšetřování vedené úředníky policejního ředitelství v Praze 

vedlo k odhalení penězokazecké dílny i osob, které padělání státovek 500 Kč 

organizovaly. Současně byly prokázány styky těchto penězokazců s nejvyššími 

vládními místy tehdejšího Maďarska a aféra byla nazvaná podle svého hlavního 

organizátora “aféra dr. Meszárose“.
[17] 

Padělání československé měny bylo 

prostředkem, který měl poškodit hospodářství státu a bylo k němu přistoupeno na 

základě msty a nenávisti proti novému státu, který vznikl na troskách slavné 

Rakousko – Uherské monarchie.  
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Dalším případem institucionálního útoku na měnu je operace Bernhards 

krycím jménem Andreas, kterou za 2. světové války provedlo nacistické Německo. 

Tato operace měla být největší penězokazeckou operací v dějinách lidstva, jejím 

cílem mělo být rozvrácení a totální destabilizace hospodářství Velké Británie. 

Nacisté nechali v koncentračních táborech vězni tisknout falešné librové bankovky. 

Vyráběné padělky byly velmi kvalitní a Němci s nimi chtěli Anglii doslova zaplavit, 

coţ by mělo pro tamní ekonomiku fatální důsledky, které by vyústily v hospodářský 

chaos a rozvrat měny. Celkově bylo vyrobeno 8 965 080 bankovek v celkové výši 

134 610 810 liber.
 [24]

 V konečném důsledku, ale všechny bankovky nebyly do Velké 

Británie odeslány a britské hospodářství neutrpělo ztráty v takové míře, v jaké 

původně Němci zamýšleli. Padělky z této operace obíhaly především v neutrálních 

zemích. Anglická banka na jejich rozšíření pak po roce 1943 zareagovala 

pozastavením vydávání bankovek od hodnoty 10 liber a výše. 
[24]

  

V obecné rovině by přísun obrovského mnoţství padělaných a pozměněných 

peněz mohl ekonomice způsobit tyto problémy: 

Černá ekonomika - Padělání a pozměňování peněz a výnosy z této trestné 

činnosti spadají do kategorie stínové ekonomiky – černé ekonomiky. Černá 

ekonomika zahrnuje ekonomické vztahy, které porušují zákony země a leckdy              

i zákony mezinárodní. Tato ekonomika obsahuje protiprávní ekonomické vztahy jako 

jsou: padělání peněz, daňové úniky, prodej drog, prostituce, hazardní hry                       

a organizovaný zločin, které jsou protiprávní a pokud jsou odhaleny jsou trestně 

postiţitelné.  

Problémem existence této ekonomiky je, ţe je zatajována, vymyká se 

státnímu dozoru a zdaňování a to i přesto, ţe tato stínová ekonomika představuje 

značnou část celkové ekonomické aktivity země. Díky nezdanění výnosů z této 

ekonomiky můţe pro celkovou ekonomiku země vzniknout několik problémů. 

Neodvádění daní z těchto protiprávních ekonomických vtahů můţe zapříčinit 

nedostatek příjmů do státního rozpočtu, který je tvořen z daní, sociálního pojištění, 

poplatků a dalších nedaňových příjmů. Pokud má státní rozpočet nízké příjmy                  

a vysoké výdaje jde o deficitní rozpočet, který je nutné financovat vydáním státních 

dluhopisů. Kumulovaný deficit státního rozpočtu vytváří státní dluh.
[19]

 Státní 

rozpočet s deficitem znamená sníţení výdajů z rozpočtu pro veřejný sektor. 

Z rozpočtu jsou pak uhrazeny především mandatorní výdaje, které je nutné hradit ze 
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zákona jako důchody, dávky sociálního zabezpečení, dávky státní sociální podpory              

a podpora v nezaměstnanosti. Dále pak kvazimandatorní výdaje, které stát rovněţ 

musí platit. Jde o výdaje na armádu, platy státních zaměstnanců či výdaje na aktivní 

politiku zaměstnanosti. Ostatní výdaje stát nemá povinnost platit a jsou tak 

nejsnazším výdajovým škrtem. V celé ekonomice pak dochází k plošným škrtům, 

šetření a mnohdy i k zvyšování daňové zátěţe obyvatelstva, aby v dalším roce příjmy 

do státního rozpočtu byly dostatečné.  

Inflace - další důsledek, který by padělání a pozměňování peněz mohl přinést 

je spojen s nejznámější a nejvýznamnější peněţní teorií, jde o Kvantitativní teorii 

peněz
2
. Tato teorie předpokládá, ţe ceny statků jsou závislé na mnoţství peněz 

v oběhu. A tedy roste – li mnoţství peněz v oběhu, roste ve stejné míře cenová 

hladina. Z této teorie tedy vyplývá, ţe příliv velkého mnoţství padělaných                  

a pozměněných peněz do ekonomiky zvýší cenovou hladinu statků v ekonomice                   

a díky tomu vznikne inflace. A právě inflace je dalším negativním důsledkem 

padělání a pozměňování peněz. Zpočátku se inflace projeví velmi příznivě pro 

padělatele peněz. Ti na ní dokonce vydělají, protoţe vezmou své padělané peníze               

a pouţijí je k nákupu zboţí a sluţeb. Obchodníci dostanou za své zboţí a sluţby 

zaplaceno těmito padělanými penězi. Tyto peníze pak začnou postupně pronikat do 

ekonomiky. Díky zvětšenému objemu peněz v ekonomice a jejich šíření se začne 

zvedat cenová hladina. Inflace nepřispívá všeobecnému blahobytu. Na jedné straně 

jsou padělatelé peněz a obchodníci, u kterých padělatelé peníze utratili, kterým 

vzrostly příjmy ještě předtím, neţ začnou růst ceny zboţí a na druhé straně jsou lidé, 

ke kterým nové peníze ještě nedorazily. Právě tato druhá skupina pocítí účinky 

inflace nejvíce, díky tomu, ţe bohatství není přerozdělováno rovnoměrně. Největší 

ztráty utrpí lidé s pevnými příjmy jako jsou duchovní, učitelé, lidé s pevnými 

mzdami, příjemci plnění z ţivotních pojistek, důchodci na penzi, vlastníci 

nemovitostí a všichni ti, kdo drţí hotovost. Inflace má i další negativní důsledky, 

zejména pak narušení ekonomické kalkulace. Díky nerovnoměrnému růstu cen 

začíná být pro podnikatele velmi obtíţné odlišit trvalé změny od změn přechodných 

a odhadnout tak skutečnou poptávku spotřebitelů a náklady podnikání. Dalším 

problémem spojeným s inflacím jsou dočasně nadhodnocené zisky podnikatelů. 

                                                
2 Kvantitativní teorie peněz – vznik spojen se jmény J. Bodina (francouzského filozofa a právníka) a M. 

Koperníka (astronoma). Počátky teorie jsou datovány do 16. století a spojovány s objevením Nového světa a 

plynutím drahých kovů přes Evropu, v důsledku toho došlo k obecnému růstu cenové hladiny.  
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Inflace pak sniţuje schopnost svobodného trhu odměnit efektivní podnikatele              

a neefektivní pokutovat.
[6]

 Lidé v tomto období přestávají spořit a půjčovat si peníze, 

jsou spíše motivováni k vypůjčování a pozdějšímu splácení. Inflace proto vytvářením 

falešného pocitu „prosperity“ sniţuje všeobecnou ţivotní úroveň.
[6]

 Tento pocit trvá 

aţ do doby, kdy si lidé uvědomí ţe dochází k nepřetrţitému sniţování kupní síly 

peněz. Při následném růstu cen pak lidé začnou odkládat nákupy plánovaných statků, 

coţ částečně nárůst cen zpomalí, ale nezastaví. Při dalším nárůstu cen pak lidé 

začínají statky nakupovat, protoţe se bojí, ţe budou ještě více drahé. Výsledkem je 

pokles poptávky po penězích a nárůst nabídky peněz. Země se pak ocitá v krizi, kde 

se zvyšuje nabídka peněz a propadá poptávka po penězích. Východiskem je pak 

rozpad dosavadního měnového systému a přechod ekonomiky na jiné dostupné 

peníze.   

3.2.2 Právní důsledky 

Tato podkapitola popisuje právní důsledky spojené s paděláním                                  

a pozměňováním peněz. 

Správní důsledky 

Porušením právní povinnosti v oblasti měnového práva, dochází 

k uskutečnění právní odpovědnosti jednáním nebo opomenutím, které zákon 

vymezuje jako správní delikt. Tento správní delikt pak mohou příslušné orgány 

penalizovat sankcemi.  

Správní delikty projednává Česká národní banka. Jí navrhnuté a uloţené 

sankce pak vymáhá místně příslušný finanční úřad. Příjmy z těchto pokut jsou příjmy 

do státního rozpočtu.  

Jednotlivé správní delikty, ke kterým můţe docházet v oblasti měnového 

práva a jejich sankce jsou zakotveny v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance.  

§ 46c Správní delikty při reprodukci symbolů peněz a jejich napodobenin  

Tento správní delikt se týká právnických osob a fyzických osob podnikatelů. 

Podstatou tohoto správního deliktu je reprodukce symbolů peněz a jejich 

napodobenin, zhotovení platebních prostředků a jejich prodej, dovoz a rozšiřování, 

které je v rozporu s § 20 zákona o České národní bance.
 [27]
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Za tento správní delikt můţe být právnických osobám a fyzickým osobám 

podnikatelům uloţena pokuta do výše 500 000 Kč. 

Fyzická osoba se dle tohoto paragrafu dopouští přestupku při reprodukci 

symbolů peněz a jejich napodobenin, zhotovením reprodukce bankovky, mince či 

jiného platebního prostředku a jejich dovozu, prodeje a rozšiřování, které je 

v rozporu s § 20 zákona o České národní bance. 

Rovněţ i fyzická osoba můţe za tento přestupek dostat pokutu do výše 

500 000 Kč. 

§ 46d Správní delikty proti peněžnímu oběhu  

Tyto správní delikty se týkají právnických nebo podnikajících fyzických 

osob, které provádějí směnárenskou činnost nebo poskytují peněţní sluţby. 

Správního deliktu se dopouštějí dle devizového zákona za předpokladu,                         

ţe neodeberou podezřelou bankovku nebo minci, jak jsou tomu povinni podle § 21
3
 

zákona o České národní bance. 
[27]

 

Za tento správní delikt jim můţe být udělena pokuta do výše 1 000 000 Kč. 

Obecně lze říci, ţe právnická osoba za delikt neodpovídá, pokud prokáţe,                 

ţe vynaloţila veškeré úsilí, které by porušení zabránilo. Při určení výše pokuty se 

přihlíţí k závaţnosti správního deliktu. Především pak ke způsobu jeho spáchání, 

následků a okolnostem, za nichţ byl spáchán.  

U odpovědnosti fyzických osob se vyţaduje úmyslné zavinění spáchání 

správního deliktu.  

 

Trestní důsledky 

Padělání a pozměňování peněz je trestným činem, který je trestán formou 

odnětí svobody na několik let.  

Díky změnám v trestním zákoníku, které nastaly k 1.1.2010 se nabízí 

srovnání posuzování trestného činu padělání a pozměňování peněz v zákoníku 

předchozím a v současném.  

                                                
3 Zákon o České národní bance §21 - Padělané nebo pozměněné bankovky a mince znějící na koruny české 

nebo na cizí měnu, nebo bankovky a mince znějící na koruny české nebo na cizí měnu, u kterých vznikne 

důvodné podezření, ţe jsou padělané nebo pozměněné, odebírají právnické osoby bez náhrady a předávají je 

České národní bance. 
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Do 1.1. 2010 

Právní ochrana měny byla zakotvena v trestním zákoníku, v hlavě 2, oddílu 3. 

Trestné činy proti měně byly rozpracovány v paragrafech 140 – 143.  

§140 Padělání a pozměňování peněz 

(1) Kdo sobě nebo jinému opatří padělané nebo pozměněné peníze, anebo kdo 

takové peníze přechovává, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.
 [1] 

[9]  

Trestným činem je jednání pachatele, který sobě nebo jiné osobě opatří 

padělané nebo pozměněné peníze nebo padělané a pozměněné peníze vytvoří či 

přechovává. Rovněţ je trestným činem pozměnění peněz s úmyslem udat je jako 

pravé nebo jako peníze s vyšší hodnotou a udání padělaných a pozměněných peněz 

jako pravých.  

Padělanými penězi jsou bankovky i mince české nebo cizí měny, které byly 

padělány. Mezi tyto padělky patří jakékoliv padělky, které by mohly svou kvalitou 

být zaměněny s pravými penězi. Padělání pak představuje úplné vyhotovení peněz 

s cílem, aby vypadaly jako pravé. 
[9]

 

Pozměněné peníze mohou být peníze české nebo cizí měny. Peníze jsou 

povaţovány za pozměněné, pokud jsou na nich provedené takové změny, aby nabyly 

podobu peněz v oběhu, pokud v něm jiţ nejsou, případně aby peníze niţší hodnoty 

nabyly hodnotu vyšší.
[9] 

 

(2) Kdo padělá nebo pozmění peníze v úmyslu udat je jako pravé nebo platné 

nebo jako peníze vyšší hodnoty, nebo kdo padělané nebo pozměněné peníze udá jako 

pravé, bude potrestán odnětím svobody na pět až deset let.
 [1] [9] 

 

Úmysl udat padělané nebo pozměněné peníze jako peníze pravé představuje 

chování pachatele, který si peníze sám vyrobil, bez ohledu na to, jak skutečně 

s penězi naloţil. V tomto případě tedy není nutné, aby pachatel peníze přímo pouţil        

a udal je do oběhu.  

Naproti tomu udání padělaných a pozměněných peněz jako peněz pravých 

představuje situaci, kdy pachatel není výrobcem padělaných či pozměněných peněz, 

ale svým jednáním se snaţí o uvedení těchto peněz do oběhu. K naplnění znaku 

trestného činu stačí, aby pachatel odevzdal padělané peníze jakékoliv osobě s tím,          
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ţe odevzdávané peníze jsou pravé. V tomto případě nehraje roli, zda k tomuto musel 

vyvinout aktivní úsilí, zda se mu toto úsilí zdařilo nebo byl při udávání padělaných 

peněz přistiţen.
[9] 

 

(3) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán,                 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,             

nebo  b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.
 [1] [9] 

 

V případě, ţe pachatel padělá nebo pozměňuje peníze v organizované skupině 

nebo ve značném rozsahu, je k tomuto pohlíţeno jako k přitěţujícím okolnostem.  

Organizovaná skupina je definována jako sdruţení nejméně tří osob, v němţ 

probíhá dělba úkolů mezi jeho členy.
 [9]

 Tato skupina nemusí mít trvalý charakter. 

Navenek se vyznačuje plánováním a koordinováním svých úkolů. Tato koordinace            

a plánování pak zvyšuje pravděpodobnost úspěšného provedení trestného činu. 

Pachatel nemusí být do této skupiny přijat, ale stačí aby se aktivně podílel na její 

činnosti. 

Značným rozsahem se rozumí takový rozsah, který je srovnatelný se značnou 

škodou tedy s částkou nejméně 500 000 Kč. 

§141 Udávání padělaných a pozměněných peněz 

Kdo padělané nebo pozměněné peníze, jimiž mu bylo placeno jako pravými, 

udá jako pravé, bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta nebo peněžitým trestem 

nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
 [1] [9]

 

Pachatel se dopouští trestného činu v případě, ţe udá jako pravé padělané 

nebo pozměněné peníze, kterými mu bylo placeno jako pravými. Důleţité je,                  

ţe pachatel v době kdy mu penězi bylo placeno jako pravými, nesměl vědět, ţe 

dostává peníze padělané nebo pozměněné.  

§142 Výroba a držení padělatelského náčiní 

(1) Kdo vyrobí, sobě nebo někomu jinému opatří nebo přechovává nástroj 

nebo jiný předmět určený k padělání nebo pozměňování peněz, bude potrestán 

odnětím svobody až na 2 léta.
 [1] [9]

 

(2) Odnětím svobody na 1 rok až 5 let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 při výkonu svého povolání.
 [1] [9]
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Pachatel se dopouští trestné činnosti v případě, ţe vyrobí, opatří nebo 

přechovává sobě nebo jiné osobě nástroj nebo předmět, který slouţí k padělání               

a pozměňování peněz.
[9]

 Nástrojem můţe být jakýkoliv nástroj, přístroj, nářadí nebo 

jiný přípravek technicky způsobilý k padělání a pozměňování peněz. Předmětem 

určeným k padělání a pozměňování peněz můţe být jakákoliv věc pro tento účel 

slouţící, například papír nebo barva. Trestnou se stává sama okolnost výroby, 

přechovávání nebo opatření padělatelského náčiní bez ohledu na to, zda je ke svému 

účelu pouţito.
[1] 

 

Přitěţující okolností pro pachatele je spáchání této trestné činnosti v rámci 

zaměstnání, kde si můţe snadno opatřit vhodné předměty k padělání a pozměňování 

peněz.  

§143 Společná ustanovení 

Ochrana podle § 140 až 142 se poskytuje též penězům jiným než tuzemským, 

tuzemským a cizozemským bezhotovostním platebním prostředkům, jakož i tuzemským 

i cizozemským cenným papírům.
[1] [9] 

 

Tento paragraf říká, ţe předchozí paragrafy neslouţí pouze k ochraně měny 

tuzemské, ale i k ochraně měny cizozemské. Novela trestního zákona provedená 

zákonem č. 134/2002 Sb. jej rozšířila na ochranu i všech ostatních peněz neţ 

tuzemských. Rovněţ je zde zakotvena i ochrana jednotné evropské měny Eura.
 [1]

 

 

Od 1.1. 2010 

Nový trestní zákoník nabyl účinnost k 1.1.2010 a nahradil tak více neţ 40 let 

starý trestní zákoník. Tento nový trestní zákoník klade větší důraz na ochranu 

lidského ţivota, majetku a dalších individuálních práv, tyto zájmy staví nad zájmy 

společnosti a státu.  

Padělání a pozměňování peněz je upraveno v hlavě čtvrté, v prvním díle. Ani 

tomuto oddílu se nevyhnuly změny. Přibyly formulace nových trestných činů a došlo 

ke změnám ve výši trestů. Oproti předchozímu zákoníku byla celá hlava přesunuta, 

rovněţ došlo k přečíslování paragrafů a vzniku nových paragrafů.  
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§233 Padělání a pozměňování peněz 

Původní paragraf §140 byl přečíslován a doplněn o některé formulace. 

V prvním odstavci bylo doplněno … nebo prvky peněz sloužící k ochraně proti jejich 

padělání…
[28]

  

Rovněţ původní trest v podobě odnětí svobody byl sníţen na jeden aţ pět let.  

Nově se v tomto paragrafu hovoří kromě padělaných a pozměněných 

penězích i o prvcích peněz slouţících k ochraně, které jsou chráněny stejně jako 

samotné peníze.  

Nově tato skutková podstata zahrnuje nejen vydané peníze, ale i peníze dosud 

nevydané, které v budoucnu jako platidlo budou vydány. Dále je ochrana určena                 

i novým vzorům dosud nevydaných bankovek a novým měnám, které začnou brzy 

platit.  

Nově v tomto paragrafu přibyly i odstavce 4 a 5, které říkají: 

(4) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude 

pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen 

organizované skupiny působící ve více státech, nebo b) spáchá-li takový čin ve 

velkém rozsahu.
 [28]

 

(5) Příprava je trestná.
 [28]

 

Trestní zákoník zde nově zavádí přitěţující okolnost trestného činu, ve formě 

spáchání této činnosti v rámci členství v organizované skupině, která působí ve více 

státech a dále pak spáchání tohoto trestného činu ve velkém rozsahu tedy v částce 

přesahující 5 000 000 Kč. Nový trestní zákon rovněţ definuje pouhou přípravu 

k padělání a pozměňování peněz za trestnou, bez ohledu na jeho skutečné spáchání.
 

[1]
 

§ 234 Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku 

(1) Kdo sobě nebo jinému bez souhlasu oprávněného držitele opatří, 

zpřístupní, přijme nebo přechovává platební prostředek jiného, zejména nepřenosnou 

platební kartu identifikovatelnou podle jména nebo čísla, elektronické peníze, příkaz                      

k zúčtování, cestovní šek nebo záruční šekovou kartu, bude potrestán odnětím 

svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 

hodnoty.
 [28]
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(2) Kdo sobě nebo jinému opatří, zpřístupní, přijme nebo přechovává 

padělaný nebo pozměněný platební prostředek, bude potrestán odnětím svobody na 

jeden rok až pět let.
 [28]

 

(3) Kdo padělá nebo pozmění platební prostředek v úmyslu použít jej jako 

pravý nebo platný, nebo kdo padělaný nebo pozměněný platební prostředek použije 

jako pravý nebo platný, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.
 [28]

 

(4) Odnětím svobody na pět až deset let nebo propadnutím majetku bude 

pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen 

organizované skupiny, nebo b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu. 
[28]

 

(5) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude 

pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen 

organizované skupiny působící ve více státech, nebo b) spáchá-li takový čin ve 

velkém rozsahu.
 [28]

 

(6) Příprava je trestná. 
[28]

 

Jedná se o zcela nový paragraf, který byl přijat na základě slučování 

evropského práva s právem tuzemským. Tato skutková podstata byla přijata 

z důvodu reakce na technologický vývoj, kdy lidé ve větší míře pouţívají 

bezhotovostní platební styk.  

S větším rozvojem pouţívaní platebních karet ale také dochází k jejich 

padělání a pozměňování.  

V tomto paragrafu je také upraveno pouţití padělaných platebních prostředků.  

I v této skutkové podstatě trestní zákoník určuje za přitěţující okolnost tohoto 

trestného činu jeho spáchání, v rámci organizované skupiny působící ve více státech 

nebo jeho spáchání ve značném rozsahu, v částce převyšující 500 000 Kč                   

nebo velkém rozsahu v částce převyšující 5 000 000 Kč. I zde je nově definována 

pouhá příprava k tomuto trestnému činu jako trestná, bez ohledu na jeho skutečné 

spáchání. 

§ 235 Udávání padělaných a pozměněných peněz 

Kdo padělané nebo pozměněné peníze, jimiž mu bylo placeno jako pravými, 

udá jako pravé, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti 

nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
 [28]
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Tento původní § 141 byl přečíslován. Výčet trestů za tento trestný čin byl 

doplněn o zákaz činnosti. Naproti tomu nový trestní zákoník zrušil trest ve formě 

peněţitého trestu.  

§ 236 Výroba a držení padělatelského náčiní 

(1) Kdo vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo jinak zpřístupní, sobě nebo 

jinému opatří nebo přechovává nástroj, zařízení nebo jeho součást, postup, pomůcku 

nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo 

přizpůsobený k padělání nebo pozměnění peněz nebo prvků sloužících k ochraně 

peněz proti padělání anebo vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění 

platebních prostředků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
 [28]

 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude 

pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 při výkonu svého povolání.
 [28]

 

Původní § 142 byl přečíslován a drobně doplněn. Skutková podstata trestného 

činu byla rozšířena o nabízení a zpřístupnění prostředku nebo jeho součásti, postupu 

nebo pomůcky určeného k padělání a pozměňování peněz. V paragrafu je přímo 

uveden počítačový program, který k padělání a pozměňování peněz a platebních 

prostředků můţe slouţit.  

Přitěţující podmínkou s moţností trestu odnětí svobody nebo peněţitého 

trestu je spáchání tohoto trestného činu v rámci výkonu povolání.  

§ 237 Neoprávněná výroba peněz 

(1) Kdo neoprávněně, s použitím zařízení nebo materiálů k výrobě peněz 

určených a držených v souladu se zákonem, vyrobí peníze nebo prvky sloužící k 

ochraně peněz proti padělání, nebo kdo neoprávněně vyrobené peníze nebo prvky 

sloužící k ochraně peněz proti padělání sobě nebo jinému opatří, uvede do oběhu 

nebo přechovává, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
 [28]

 

(2) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,                   

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo                

b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.
 [28]
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(3) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li 

čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny působící ve více státech, 

nebo b) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu.
 [28]

 

(4) Příprava je trestná.
 [28]

 

Jedná se o nový paragraf, který předchozí zákoník neupravoval. Tato úprava 

byla zavedena v rámci slučování našeho práva s právem Evropské unie, především 

pak kvůli zavedení jednotné evropské měny Eura.  

Tato skutková podstata byla zavedena z důvodu posílení role měny ve 

vztazích mezi jednotlivými státy. Má zajistit odpovídající trestněprávní postih 

jednání, která narušují měnovou stabilitu výrobou peněz s pouţitím materiálů 

k výrobě peněz určených a drţených v souladu se zákonem. 
[1]

 

Rovněţ je zde zaměřena pozornost na peníze dosud nevydané, ale pro 

peněţní oběh v budoucnu určené jako jsou vzory bankovek neuvedené do oběhu či 

měny, které teprve začnou platit.  

Přitěţující okolností pro pachatele je pokud se dopustí  trestného činu jako 

člen organizované skupiny působící ve více státech nebo jej spáchá ve značné výši          

v částce převyšující 500 000 Kč, či velkém rozsahu částce převyšující 5 000 000 Kč. 

I tento nový paragraf říká, ţe pouhá příprava k trestnému činu je trestná bez 

ohledu na jeho skutečné spáchání. 

§ 238 Společné ustanovení 

Ochrana podle § 233 až 237 se poskytuje též penězům a platebním 

prostředkům jiným než tuzemským a tuzemským a zahraničním cenným papírům.
 [28]

 

Původní označení tohoto paragrafu byl § 143. Změnou je vypuštění ochrany 

tuzemských a cizozemských bezhotovostních platebních prostředků.  

 

Srovnání trestních zákoníků 

Platnost nového trestního zákoníku s sebou přinesla řadu změn v oblasti 

padělání a pozměňování peněz. Nová právní úprava se výrazně projevila v rozšíření 

o výše uvedené trestní činy a sníţení trestních sazeb jednotlivých skutků.  
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K rozšíření trestných činů bylo přistoupeno z důvodu členství České 

republiky v Evropské unii a z důvodu povinnosti aplikace evropského práva do 

tuzemského. Rovněţ k tomuto rozšíření přispěla mezinárodní spolupráce a rozvoj. 

Nový trestní zákoník přinesl i změnu v podobě sníţení trestních sazeb za 

jednotlivé skutky. K sníţení trestních sazeb došlo v důsledku sníţení maximálních 

trestních sazeb u majetkových deliktů a sníţení nejvyšších trestních sazeb u trestného 

činu Padělání a pozměňování peněz. Trestní sazba za nejpřísnější hospodářský delikt 

byla sníţena, aby mohla nadále zachovat poměr k trestním sazbám za trestné činy 

proti ţivotu a zdraví. V novém zákoníku tedy byly vyslyšeny hlasy odborníků, které 

říkaly, ţe tresty za padělání a pozměňování peněz jsou příliš vysoké, vezmeme – li 

finanční škodu, která vznikne při padělání či pozměňování 1 000 Kč bankovky 

s poměrem, jaký bude mít dopad například trestný čin podvodu. Dle nového trestního 

zákoníku můţe pachatel za jeden falzifikát skončit na 3 – 8 let ve vězení, podle 

starého zákoníku to bylo aţ na 10 let. Sníţení trestních sazeb došlo především díky 

poţadavkům Evropské unie. 

Cílem nového zákoníku bylo vytvoření moderního a systematického zákona, 

který reaguje na současnou dobu, vývoj společnosti a nové metody páchání trestné 

činnosti, jehoţ hlavním cílem je ochrana práv občana České republiky, coţ se dle 

mého názoru povedlo.  

3.2.3 Počty odsouzených pachatelů dle jednotlivých paragrafů 

V této podkapitole jsem se rozhodla uvést srovnání vývoje počtu 

odsouzených pachatelů za trestné činy padělání a pozměňování peněz. Tato data 

jsem získala prostřednictvím statistik, které poskytuje Český statistický úřad.
[14]

 

Nalezla jsem pouze statistiky za roky 2006 – 2009. Statistika za uplynulý rok 2010 

dosud není dostupná.  

Počty pachatelů jsou v níţe uvedených grafech rozčleněny dle jednotlivých 

paragrafů, podle kterých svůj trestný čin spáchali. Je zde pouţita stará úprava dle 

Trestního zákoníku, jde ty o trestné činy podle § 140 – Padělání a pozměňování 

peněz, § 141 – Udávání padělaných a pozměněných peněz, § 142 - Výroba a drţení 

padělatelského náčiní a § 143 – Společné ustanovení.  

Pachatelé jsou rovněţ rozčleněni dle odsouzených občanů České republiky                       

a odsouzených cizinců na našem území.  
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Rok 2006 

V roce 2006 bylo nejvíce pachatelů odsouzených dle § 141 za padělání                             

a pozměňování peněz. Celkově tak bylo odsouzeno 168 lidí. Cizinci z tohoto celku 

tvořili necelých 24%, tedy 14 osob. Dopadených a odsouzených občanů ČR bylo 

154. 

Za trestný čin Udávání padělaných a pozměněných peněz dle § 142 bylo 

celkově odsouzeno 8 lidí.  

V tomto roce nebyl nikdo odsouzen za trestný čin dle § 142 výroba a drţení 

padělatelského náčiní.  

 

Obrázek 3.1 Odsouzení za padělání a pozměňování peněz 2006 

Zdroj dat: Český statistický úřad 

 

Rok 2007 

V roce 2007 byl zaznamenán mírný pokles v počtu odsouzených za padělání                    

a pozměňování peněz, oproti roku 2006. Počet odsouzených se sníţil o 42 osob. 

Celkově bylo odsouzeno 126 osob, z čehoţ bylo 109 občanů ČR a 17 cizinců.  

Také byli zadrţeni 4 občané ČR za trestný čin udávání padělaných                        

a pozměněných peněz. 

V tomto roce se také nově oproti roku 2006 objevuje ve statistice 1 

odsouzený pachatel za trestný čin dle § 142 za výrobu a drţení padělatelského náčiní.  
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Obrázek 3.2 Odsouzení za padělání a pozměňování peněz 2007 

Zdroj dat: Český statistický úřad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2008 

V roce 2008 došlo k mírnému vzrůstu v počtu zadrţených osob za padělání                       

a pozměňování peněz. Oproti roku 2007 narostl počet pachatelů o 16 osob na 

celkových osob 142. Z toho počtu tvořili odsouzení občané ČR 128 osob a 14 osob 

tvoří cizinci.  

Za udávání padělaných a pozměněných peněz byli zadrţeni a odsouzeni 4 

občané ČR, nebyl zadrţen ţádný cizinec.  

Rovněţ v tomto roce nebyl odsouzen nikdo za trestný čin výrobu a drţení 

padělatelského náčiní dle § 142. 
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Obrázek 3.3 Odsouzení za padělání a pozměňování peněz 2008 

Zdroj dat: Český statistický úřad 

 

 

 
 

 

 

 

Rok 2009 

V roce 2009 je opět oproti předcházejícím rokům zaznamenána tendence 

v poklesu počtu odsouzených osob za trestný čin dle § 140 padělání a pozměňování 

osob. Celkově bylo zadrţeno 124 osob. Z tohoto celku bylo 110 občanů ČR a 14 

osob bylo cizinců.  

Za trestný čin dle § 141 udávání padělaných a pozměněných peněz byly 

zadrţeny a odsouzeny 2 osoby. Oba tito pachatelé byli občany ČR. 

Za trestný čin výroby a drţení padělatelského náčiní dle § 142 byl odsouzen 1 

pachatel, rovněţ občan ČR.  

V roce 2009 do statistik přibyli odsouzení za trestné činy dle § 143 společná 

ustanovení, z čehoţ se dá usuzovat, ţe pachatelé se dopustili svých trestných činů na 

jiné měně neţ měně české. Celkově bylo odsouzeno 17 pachatelů, 11 občanů ČR a 6 

cizinců.  
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Obrázek 3.4 Odsouzení za padělání a pozměňování peněz 2009 

Zdroj dat: Český statistický úřad 
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4 Nástroje minimalizace padělání a pozměňování peněz 

 

V této kapitole se zabývám jednotlivými skupinami nástrojů, které slouţí 

k minimalizaci páchání trestné činnosti padělání a pozměňování peněz. Rovněţ se 

zaměřím na vlastní návrhy odstranění příčin, které vedou k padělání a pozměňování 

peněz, jakoţto moţný nástroj minimalizace této trestné činnosti.  

4.1 Právní předpisy k ochraně měny 

Na území České republiky platí několik právních předpisů, které upravují 

vydávání a pouţívání peněz. Jejich působení by mělo zamezit padělání                            

a pozměňování peněz. 

Mezi těmito právními předpisy můţeme najít zákony, vyhlášky České 

národní banky, ale i nařízení Rady (ES).  

4.1.1 Zákony 

V oblasti ochrany měny jsou nejdůleţitější právní úpravou zákon č. 6/1993 

Sb. o České národní bance a zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákon. 

Zákon o České národní bance ustanovuje ČNB jako výhradní orgán, který 

má právo vydávat bankovky a mince a mince pamětní. Dále podle tohoto zákona 

ČNB spravuje zásoby bankovek a mincí a organizuje jejich dodávky od výrobců 

v souladu s poţadavky peněţního trhu.
[13]

 Zákon rovněţ ČNB ukládá povinnost 

sjednávat a dohlíţet na tisk bankovek a raţbu mincí, úschovu a ničení tiskových 

desek a razidel, jakoţto i úschovu neplatných a vyřazených peněz tak, aby se 

předešlo padělání a pozměňování peněz.  

Tento zákon také uděluje České národní bance pravomoc, rozhodnout zda 

povolí reprodukci bankovek, mincí, šeků nebo jiných předmětů, které platidla 

napodobují.
[27]

 

Postup dle paragrafů Trestního zákona přichází v úvahu v případě, ţe dojde 

k padělání či pozměňování peněz a pachatel této trestné činnosti je zadrţen. 

Podrobně jsou jednotlivé paragrafy Trestního zákoníku, které se zabývají trestnými 

činy proti měně, rozepsány v kapitole 3.2.2 Právní důsledky.  
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4.1.2 Vyhlášky ČNB 

Jsou rovněţ důleţitým zdrojem, který slouţí k zamezení padělání                           

a pozměňování peněz. Česká národní banka svými jednotlivými vyhláškami upravuje 

podmínky pouţívání peněz, informuje o skončení platnosti peněz, výměně, oznámení 

o nových vzorech bankovek a mincí apod.  

Nejdůleţitější vyhláškou, která by měla omezit padělání a pozměňování 

peněz je Vyhláška č. 553/2006 Sb. ze dne 30. listopadu 2006 o podmínkách, za 

kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty                   

a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují.
 [13]

 Tato vyhláška přesně stanovuje 

rozměry a přesnou podobu reprodukcí bankovek, které mohou být vyrobeny a nejsou 

povaţovány za padělání či pozměňování peněz.  

4.1.3 Nařízení Rady (ES) 

Ochrana euromincí je zajišťována  prostřednictvím Nařízení Rady (ES) č. 

46/2009 ze dne 18. prosince 2008 a Nařízením Rady (ES) č. 2182/2004 ze dne               

6. prosince 2004, které doplňují vyhlášku ČNB č. 553/2006 Sb. o reprodukcích.
 [13]

  

Podobně jako tato vyhláška upravují nařízení vydávání reprodukcí euromincí jakoţto 

různých medailí a ţetonů v takové formě, aby nedošlo k jejich záměně s mincemi 

skutečnými.  

4.2 Česká národní banka 

Česká národní banka je výhradním orgánem, který má za úkol péči                    

o měnovou stabilitu země. Je ústřední bankou České republiky a orgánem, který 

vykonává dohled nad finančním trhem. ČNB je zřízena Ústavou České republiky. 

Působí  v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb. o České národní bance. Mezi její 

povinnosti patří řízení peněţního oběhu, platebního styku a zúčtování bank. Dále 

vykonává dohled nad celým bankovním sektorem, kapitálovým trhem, institucemi 

elektronických peněz a devizami. 
[13]

 

Je jediným orgánem na území České republiky, v jehoţ kompetenci je emise 

nových bankovek a mincí. Díky tomuto výlučnému postavení můţe ČNB chránit 

peníze různými způsoby. Zejména jde o výzkumnou a vývojovou činnost v rámci 

které jsou vybírány nové ochranné prvky  a nové techniky výroby peněz. Dále Česká 

národní spravuje zásoby bankovek a mincí, stahuje z oběhu a ničí opotřebované 
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bankovky a mince a poškozené peníze vyměňuje za nové. Česká národní banka 

rovněţ zajišťuje uměleckou a technickou přípravu platidel, podílí se na přípravě 

právní a technické ochrany platidel proti padělání a na jejich realizaci. V rámci 

ochrany měny eviduje a posuzuje veškeré padělané a pozměněné bankovky a mince 

zadrţené na našem území. Evidenci těchto peněz pak dále předává policii. ČNB také 

spolupracuje s bankami ostatních států a vyměňuje si s nimi vzory peněz a další 

poznatky, které mají zabránit padělání a pozměňování peněz.  

4.3 Ochranné prvky 

Snazší přístup k technice, která umoţňuje padělání a pozměňování peněz. Její 

neustálý rozvoj s sebou přináší i rozvoj ochranných prvků bankovek, které padělání 

peněz mají zabránit. Česká národní banka se snaţí ochranné prvky neustále 

vylepšovat a zdokonalovat, aby padělání peněz předcházela. Dnes můţeme na 

českých bankovkách najít aţ 8 ochranných prvků. Pro správné zacházení s penězi              

a vyhnutí se případným problémům je důleţité, aby kaţdý občan ČR znal ochranné 

prvky bankovek a uměl tak rozpoznat případný padělek, pokud s ním přijde do styku.  

4.3.1 Vodoznak 

Je jedním z nejznámějších ochranných prvků bankovek, který je ale na 

druhou stranu velmi snadno padělatelný. Vodoznak je umístěn na levé straně 

bankovky a tvoří jej portrét významné osobnosti z dějin, která je vyobrazena na 

bankovce. U českých bankovek je pouţit tzv. lokální stupňovitý vodoznak.
4
 

Vodoznak je viditelný při umístění bankovky proti světlu a vţdy je stranově 

obrácený proti portrétu osobnosti. 
[13]

 

 

 

 

 

Obrázek 4.1 – Vodoznak na 1 000 Kč bankovce 

Zdroj: Česká národní banka 

 

                                                
4 Stupňovitý vodoznak - kombinace pozitivního - tmavého a negativního - světlého s různými stupni odstínů 

mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí. 
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4.3.2 Ochranný okénkový proužek 

Jedná se o úzký kovový prouţek, který je na bankovce umístěn odspodu 

nahoru. Na lícní straně bankovky vystupuje tento prouţek ve stejných intervalech, při 

pohledu proti světlu je ale prouţek moţné vidět z obou stran jako souvislou linku 

s prosvítajícím mikrotextem.
 [13]

 Na tomto ochranném prouţku je vyraţen mikrotext 

s logem ČNB a nominální hodnotou bankovky.  

 

 

 

 

Obrázek 4.2 – Ochranný okénkový proužek na 1 000 Kč bankovce 

Zdroj: Česká národní banka 

 

4.3.3 Ochranná vlákna 

Ochranná vlákna bankovky tvoří okem viditelná oranţová vlákna, která jsou 

zapuštěna přímo do papíru bankovky, z kterého je vyrobena. Tato vlákna dosahují 

délky 6 mm.
 [13]

 Najdeme je náhodně rozmístěny po celé ploše bankovky. Nejvíce 

jsou vlákna patrná na bílých okrajích bankovky a na nepotištěném pruhu, kde se 

nachází vodoznak.
[13]

 

 

 

 

 

Obrázek 4.3 – Ochranná vlákna na 1 000 Kč bankovce 

Zdroj: Česká národní banka 

4.3.4 Soutisková značka 

Tato značka má na kaţdé bankovce jinou polohu. Z kaţdé strany bankovky je 

viditelná pouze část této značky aţ při přiloţení bankovky proti světlu se objeví 

značka celá. Soutisková značka je kruhová, při podrţení bankovky proti světlu 

značka s obou stran vytvoří písmena „ČR“. 
[13]
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Obrázek 4.4 – Soutisková značka na 1 000 Kč bankovce 

Zdroj: Česká národní banka 

 

4.3.5 Skrytý obrazec 

Skrytý obrazec je tvořen nominální hodnotou bankovky. Najdeme jej na 

lícové straně bankovky v ornamentech na rameni portrétu nebo případně nad ním. 

Obrazec se stává viditelným při sklopení bankovky do vodorovné polohy proti zdroji 

světla a jejímu přiloţení ve výši očí.
[13]

 

 

 

 

 

Obrázek 4.5  – Skrytý obrazec na 1 000 Kč bankovce 

Zdroj: Česká národní banka 

 

4.3.6 Opticky proměnlivá barva 

Tento ochranný prvek se nevyskytuje na všech bankovkách, které jsou 

v České republice v oběhu, jsou jim opatřeny bankovky o nominální hodnotě 500 Kč                   

a více.
[13] 

Tento ochranný prvek je zaloţen na optickém efektu tzn. ţe daný znak při 

pohybu bankovky nebo jejím nakláněním mění barvu v závislosti na tom, jak na něj 

dopadá světlo.  

 

 

 

 

Obrázek 4.6  – Opticky proměnlivá barva  

Zdroj: Česká národní banka 
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4.3.7 Iridiscentní pruh 

Patří mezi ochranné prvky, které nejsou na všech bankovkách. Iridiscentní
5
 

pruh nalezneme na bankovkách o nominální hodnotě 1 000 Kč a výše. Iridiscentní 

pruh je umístěn na lícové straně bankovky u jejího pravého konce.
[13]

 Na tomto 

pruhu nalezneme vyznačenou nominální hodnotu bankovky. Při pohledu na 

bankovku se iridiscentní pruh vypadá jako průhledný a lehce zabarvený do okrové 

barvy, sklopením bankovky proti světlu nabývá fialový nádech s kovovým 

odleskem.
[13]

 

 

 

 

 

Obrázek 4.7  – Iridiscentní pruh na 1 000 Kč bankovce 

Zdroj: Česká národní banka 

4.3.8 Mikrotext 

Nalezneme na kaţdé bankovce, která je v současnosti v ČR v oběhu. 

Umístění mikrotextu se ale u jednotlivých bankovek liší. Mikrotext je ale vţdy 

umístěn na lícové straně bankovky úplně vpravo. Najdeme jej v pruhu základní 

barvy, který vybíhá do pravého bílého okraje bankovky, asi uprostřed bankovky.
[13] 

Samotný mikrotext se skládá z číselného označení hodnoty bankovky, v tomto pruhu 

je také větším písmem uvedena nominální hodnota bankovky. Díky tomu,                       

ţe mikrotext je vytvořen velmi drobným písmem, je pro jeho spatření nutné mít 

velmi dobrý zrak nebo pouţít lupu či brýle.  

 

 

 

 

Obrázek 4.8  – Mikrotext na 1 000 Kč bankovce 

Zdroj: Česká národní banka 

 

                                                
5 Iridiscentní – znamená duhově proměnlivý 
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4.4 Technika tisku 

Samotný tisk bankovek s sebou přináší řadu odlišností oproti běţnému tisku. 

Pro natištění bankovky se pouţívá speciální bankovkový papír, který je důleţitým 

prvkem při posuzování pravosti bankovky. Tento bankovní papír jiţ obsahuje 

vodoznak, který vznikne při jeho výrobě na kruhovém sítě. Na tento papír je pak 

bankovka natištěna různými způsoby tisku, tak aby bylo zabráněno jejímu padělání.  

Při tisku kaţdé bankovky jsou vyuţívány různé techniky tisku, a to především 

z důvodu vzniku ochranných prvků při různém způsobu tisku, ale také jako určitá 

překáţka pro případné padělatele, kteří pak nedokáţí všechny techniky tisku 

napodobit.  

V současnosti se k tisku českých bankovek pouţívají 3 metody tisku: 

ofsetový, liniový hlubotisk a knihtisk.
[23]

 

4.4.1 Ofsetový tisk 

Také je nazýván jako tisk z plochy. Hlavním principem fungování tohoto 

tisku je práce na základě odpudivosti vody a mastné barvy. Tato forma tisku 

umoţňuje otisknutí předlohy současně na lícovou i rubovou stranu bankovky. Ofset 

je vyuţíván především pro tisk soutiskové značky tzv. „průhledky“.
[23] 

Barva je při 

tomto tisku přenášena z tiskové desky na papír prostřednictvím válce. Ofsetový tisk 

umoţňuje vznik velmi kvalitních a jasně ohraničených obrazců.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.9 – Ofsetový tisk 

Zdroj: Státní tiskárna cenin 
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4.4.2 Liniový hlubotisk 

Liniový hlubotisk patří mezi tradiční způsob tisknutí bankovek. Při tomto 

způsobu se barva umístí do dráţek na tiskové desce a pod tlakem je pak barva 

přenesena na bankovkový papír. Pro tisk českých bankovek vyuţívá Státní tiskárna 

cenin tříbarvový archový stroj, který umoţňuje tisknout všechny barvy z jedné desky 

najednou.  

Hlubotisk slouţí k tisku lícové strany bankovky, všech textů, velkého 

hodnotového čísla na širokém okraji bankovek, portrétu osobností a hmatových 

slepeckých značek.
[23]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.10 – Tisková deska 

Zdroj: Státní tiskárna cenin 

 

4.4.3 Knihtisk 

Knihtisk je způsob tisku, který umoţňuje vytvoření identické kopie tiskem 

z výšky. Za vynálezce knihtisku je povaţován Johan Gutenberg. Knihtisk patří mezi 

nejstarší tiskařské techniky. Tisk je prováděn prostřednictvím nanášení barvy                 

na vyvýšená místa na tiskové desce, která jsou určená k tisku. Pomocí knihtisku jsou 

tisknuty série a čísla bankovek. 
[23]

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.11 – Knihtisk 

Zdroj: Státní tiskárna cenin 
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4.5 Institucionální spolupráce 

Mezi další nástroje, které slouţí k zamezení padělání a pozměňování peněz je 

spolupráce různých orgánů a institucí na vnitrostátní a mezinárodní úrovni. Právě 

spolupráce mezi těmito institucemi by měla usnadnit potírání této trestné činnosti            

a přesná koordinace jejich činností by měla vést k odhalování pachatelů.  

4.5.1 Vnitrostátní útvary 

Aby se zamezilo padělání peněz a padělatelé byli nalezeni, vzniklo v rámci 

České republiky několik útvarů a organizací, které se těmito případy zabývají.  

Policie ČR 

Pro odhalení padělků a padělatelů peněz je důleţitá spolupráce mezi 

jednotlivými účastníky vyšetřování. V ČR se případy padělání a pozměňování peněz 

zabývá Úřad sluţby kriminální policie a vyšetřování, kde byl zřízen speciální odbor 

Hospodářské kriminality. V jednotlivých krajích se pak padělání peněz zabývají 

odbory hospodářské kriminality SKPV, na okresních ředitelstvích Policie ČR pak 

jsou na odděleních hospodářské kriminality vyčlenění pracovníci, kteří se touto 

oblastí zabývají.
 [21]

 

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu 

Na celostátní úrovni se paděláním a pozměňováním peněz zabývá Útvar pro 

odhalování organizovaného zločinu, konkrétně jeho odbor padělání. Odbor padělání 

se zabývá nejen paděláním měny, ale i ostatních cenin a skimmováním platebních 

karet. Jeho vlastní činnost spočívá v operativně pátrací činnosti, metodické, 

analytické, preventivní, koordinační a řídicí práci.
[21] 

Tento odbor rovněţ 

zabezpečuje provoz informačního systému Europolu, který slouţí i dalším útvarům 

policie a úzce spolupracuje s finančními institucemi. Cílem tohoto útvaru je 

posouzení pravosti peněz.  

Pro odhalování této trestné činnosti je důleţité, aby jednotlivé útvary, které se 

na případech podílí, vzájemně spolupracovaly a vyměňovaly si informace. Jedině 

dostatečný a rychlý přísun informací mezi nimi můţe vést k nalezení padělatelů 

peněz.  
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4.5.2 Mezinárodní útvary 

Vzhledem k tomu, ţe dnešní svět jen otevřený a moţnosti cestování jsou 

prakticky neomezené, mají neomezené moţnosti i padělatelé peněz. Díky tomu nelze 

řešit padělání peněz jen na vnitrostátní úrovni, ale je nutná aktivní spolupráce mezi 

státy. Mezinárodní spolupráci na úseku padělání a pozměňování peněz zajišťují 2 

nejdůleţitější organizace Interpol a Europol.  

Interpol 

Je největší mezinárodní policejní organizací, která sdruţuje státy v boji proti 

veškeré trestné činnosti. Byla zaloţena v roce 1923 v Lyonu. V současnosti má 188 

členů. Tato organizace funguje na principu spolupráce všech států při 

pronásledování, vyhledávání a zatýkání pachatelů trestných činů.
[16] 

Logo této 

organizace je vyobrazeno v Příloze 4. 

Oblastí padělání peněz se zabývá Odbor padělků a bezpečnostních 

dokumentů (CSDB), který je odpovědný za vytváření programů, které poskytují 

podporu, pomoc a databáze všem státům v oblasti padělaných peněz. Dále pak tuto 

databázi průběţně spravuje, hodnotí a přidává opatření, které by jednotlivým státům 

mohly pomoci v boji proti padělání a pozměňování peněz ať uţ v národním nebo 

mezinárodním měřítku. Vzhledem k tomu, ţe v roce 1929 Ţenevská úmluva uznala 

Generální sekretariát Interpolu jako mezinárodní Centrální úřad pro potírání padělání 

měny, mohou se na něj členské státy obracet s:
 [16]

 

 tříděním, analýzou, skladováním měny a vzorků padělaných bankovek, 

 oběţníky Interpolu pro jednotlivé členské státy, 

 určením zda podezřelé vzorky bankovek jsou pravé či nikoliv, 

 publikací popisu nově padělaných bankovek, 

 statistickými údaji a trendy v padělání peněz, 

 organizací a účastí na mezinárodních kurzech a školeních o padělaných 

penězích, kde jsou představovány nové technologie a postupy. 
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Europol 

Je evropským policejním úřadem, který je obdobou mezinárodní policejní 

organizace Interpol. Úmluva o vzniku Europolu byla podepsána v roce 1995, 

organizace však začala fungovat aţ 1. července 1999. Logo této organizace je 

vyobrazeno v Příloze 5. 

Důvodem jeho vzniku bylo zvýšení spolupráce členských států EU v oblasti 

trestního práva. Zaměřuje se na potírání a prevenci mezinárodního organizovaného 

zločinu. Rovněţ působí v oblasti padělání peněz.
[15] 

Nemá přímo moţnost případné 

pachatele zatknout, ale působí jako pomocný orgán členským státům, kterým 

pomáhá shromaţďovat a analyzovat informace a koordinuje jejich činnost.  

4.5.3 Mezinárodní smlouvy 

Spolupráce mezi státy a výměna informací hraje důleţitou roli v odhalování 

padělatelů a vyrobených padělků peněz. Spolupráce na mezistátní úrovni můţe 

probíhat pomocí uzavření úmluv, případně pak vstupem do skupiny centrálních bank, 

která se problémem padělání peněz zabývá. Myslím, ţe účast států v takových to 

skupinách je ţádoucí, protoţe mohou snadněji zavádět nové prvky v boji proti 

potírání padělání peněz a mají jistotu, ţe s jejich národní měnou je zacházeno jako 

s měnou ostatních členů.  

Úmluva o potírání penězokazectví 

Úmluva o potírání penězokazectví je smlouva, která byla sepsána  v roce 

1929 v Ţenevě, v reakci na institucionální útoky na měnu Československa a Francie. 

Tato smlouva je dodnes základním dokument, který v celosvětovém měřítku působí 

jako velmi účinný nástroj v boji proti potírání padělání a pozměňování peněz a jejich 

následného udávání do oběhu.  

Tato úmluva s sebou přináší řadu výhod, mezi nejdůleţitější patří zařazení 

padělání a pozměňování peněz do oblasti kriminálních deliktů, coţ původně mělo 

sníţit motivaci padělatelů svou činnost vykonávat. Dalšími výhodami této úmluvy 

jsou, ztráta politického azylu pro padělatele, trestní stíhání všech padělatelů peněz 

bez ohledu na státní příslušnost a také dohoda signatářů o ochraně měny nejen své,              

ale i jiných států. Československo se ve velké míře podílelo na vzniku této úmluvy. 

Mezi zakládající strany patří Československo dále pak Albánie, Německo, USA, 
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Rakousko, Belgie, Velká Británie, Irsko, Indie, Bulharsko, Čína, Kolumbie, Kuba, 

Dánsko, Svobodné město Gdaňsk, Španělsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Itálie, 

Japonsko, Lucembursko, Monako, Norsko, Panama, Holandsko, Polsko, Portugalsko, 

Rumunsko, Jugoslávie, SSSR a Švýcarsko.
[18]

 

Úmluva o potírání penězokazectví byla ratifikována v roce 1931. Je vydána 

ve Sbírce zákonů č.15/1932 a je platná dodnes.  

Dohoda centrálních bank 

Úkolem centrální banky je nejen emise nových peněz, ale i zajištění dohledu 

nad penězi vydanými a vytváření ochranných prvků na jejich ochranu.                        

Aby spolupráce mezi centrálními bankami různých zemí probíhala snadněji, byla na 

ţádost guvernérů skupiny zemí G10
6
 zřízena skupina CBCDG. Tato skupina je 

tvořena 32 centrálními bankami a dalšími orgány, které mají ve své kompetenci 

emisi bankovek. Členy jsou centrální banky z Austrálie, Belgie, Bulharska, České 

republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Japonska, Kanady, Kypru, 

Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, 

Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojených států, Španělska, 

Švédska, Švýcarska, Turecka a Velké Británie. Členem je rovněţ Evropská centrální 

banka.
[12] 

Cílem této skupiny je zkoumat nové moţnosti padělání a pozměňování peněz 

a dále pak navrhovat moţná řešení a postupy, které tuto činnost odvrátí tak, aby je 

mohli členové této skupiny pouţít.  

Tato skupina rovněţ vznikla jako reakce na pokrok v informačních 

technologiích a schopností jejich uţivatelů, a proto jej jejím prioritním cílem 

prosazení technologií, které zabraňují zneuţívání digitálních zařízení jako prostředku 

k padělání a pozměňování peněz. 
[12] 

Díky snaze této skupiny vznikl systém CDS, který obsahuje technologie, 

které zabrání počítačům a jiným zařízením umoţňujícím zpracování digitálního 

obrazu zachytit či reprodukovat vyobrazení bankovek. Díky tomu pak brání 

                                                
6 G10 – je skupina, kterou tvoří ministři financí a guvernéři centrálních bank zemí, které tvoří Mezinárodní 

měnový fond. Do této skupiny patří Belgie, Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Nizozemsko, 

Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a USA.  
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nepovolené reprodukci bankovek. V současnosti systém CDS zavedli někteří 

z předních výrobců hardwaru a softwaru. Tento systém ale neumoţňuje sledování 

jednotlivých uţivatelů počítačů a digitálních zařízení.  

4.6 Minimalizace příčin padělání a pozměňování peněz 

4.6.1 Politická a ekonomická oblast 

Politická a ekonomická oblast jsou oblasti, které mohou mít silný vliv na 

omezení padělání a pozměňování peněz.  

Páchání této trestné činnosti mohou zamezit z různých hledisek mezi 

nejdůleţitější patří bezesporu aktivní účast v mezinárodních organizacích, které se 

touto problematikou zabývají. Díky této účasti pak mohou být dopadeny 

organizované skupiny, které se paděláním a pozměňováním peněz zabývají.  

Nástrojem, který rovněţ můţe omezit padělání a pozměňování peněz je 

navrhování a přijímání zákonů politiky, které padělání a pozměňování peněz 

omezují.  

Rovněţ by jako nástroj mohla slouţit změna chování politiků především 

k postoji ve vnímání zákonů. Kdyţ je ve větší míře budou dodrţovat lidé, kteří je 

vydávají a budou se tak vyhýbat svým neustálým korupčním a jiným aférám, mohlo 

by to vést i k pozitivními vlivu na občany, kteří pak budou zákony také dodrţovat.  

Přínosem by se rovněţ mohla stát větší kontrola zločinců, kteří se uţ 

v minulosti takovéto trestné činnosti dopouštěli. Případně, pokud by pachatel 

pocházel z jiného státu, mohl by mu být udělen zákaz vstupu na území České 

republiky. Věřím, ţe by pak k omezení padělání peněz došlo. 

Jako další nástroj k omezení padělání a pozměňování peněz by mohlo rovněţ 

slouţit zpřísnění trestů za páchaní této trestné činnosti v organizované skupině. 

Myslím si, ţe pokud je tato trestná činnost páchána v takových to skupinách, nejedná 

se pouze o padělání bankovek v řádek kusů, ale v mnohem větším rozsahu, coţ by 

v budoucnu mohlo ekonomiku značně poškodit. Rovněţ dopadení takových to 

pachatelů by mohlo pomoci k odhalení i pachatelů dalších trestných činů, protoţe 

organizované skupiny se většinou dopouštějí trestné činnosti ve více oblastech.  
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Velmi přínosným řešením by rovněţ bylo uzavření heren a různých 

podobných podniků nebo alespoň jejich zvýšená kontrola, protoţe v těchto 

zařízeních většinou dochází k platbě padělanými či pozměněnými penězi.  

4.6.2 Právní oblast 

Mezi nástroje z oblasti práva, které umoţňují zamezení padělání                             

a pozměňování peněz patří zejména uplatnění Trestního zákoníku. Novelizace, která 

je platná od 1.1.2010 umoţňuje změnu v době, na které jsou ukládány tresty za 

padělání a pozměňování peněz, rovněţ definuje nové moţnosti v oblasti padělání                       

a pozměňování peněz, které pruţně reagují na posun v technologiích. Právě díky 

novelizaci Trestního zákoníku a jeho obsaţených úpravám by mohlo dojít k sníţení 

páchaní této trestné činnosti. 

Další nástroj, který by v budoucnu mohl pomoci v zamezení této trestné 

činnosti, by mohlo být sníţení trestní odpovědnosti mladistvých ze stávajících 15 na 

14 let. Jsou to totiţ většinou mladiství, kteří peníze zkusí padělat a následně udat do 

oběhu. Pokud jsou pak u toho chyceni, mají pocit, ţe se jim nemůţe nic stát. Sníţení 

této trestní hranice by jim pak za tyto činy mohlo přinést tresty a v budoucnu by od 

této trestné činnosti mohli upustit.  

Důleţitým nástrojem by mohlo být i zrychlení trestních procesů. V České 

republice se v současnosti některé soudní procesy vlečou řadu let a pachatelé pak 

mnohdy mohou za tuto dobu utéct i do zahraničí nebo mohou nabýt dojmu ţe se jim 

vlastně nic nestane. I kdyţ padělání a pozměňování peněz není tak závaţné oproti 

jiným trestním činům, mohlo by zrychlení soudních procesů s takovými to pachateli 

další potencionální pachatele odradit.  

Mezi další nástroje, které k zamezení této činnosti mohou pomoci je průběţná 

kontrola, dodrţování a případné změny zákonů, které s touto tématikou souvisí. 

Pokud budou zákony pruţně reagovat na nové jevy, třeba na vývoj nové technologie 

nebo způsobů padělání či pozměňování peněz, je moţné, ţe dojde k zamezení nebo 

alespoň k omezení této trestné činnosti.  

4.6.3 Kulturní a společenská oblast 

Kulturní a společenská oblast našeho ţivota rovněţ nabízí moţnosti, které by 

mohly vést k odstranění nebo alespoň sníţení padělání a pozměňování peněz.  
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Důleţitým prvkem, který v této oblasti na jednotlivce působí je rodina. Je to 

právě rodina, která pokud správně nefunguje, můţe jako první vést k páchání trestné 

činnosti. Je tedy důleţité, aby rodiče věděli co jejich děti dělají ve svém volném čase. 

Aby kontrolovali jakým způsobem jej tráví a s kým. Vzhledem k tomu, ţe je v dnešní 

době snadný přístup k technologiím, které umoţňují reprodukci bankovek a právě 

děti si s těmito technologiemi dobře rozumějí, měli by rodiče svým potomkům 

vysvětlit, ţe kopírování bankovky a jejímu následnému rozšíření do oběhu se 

dopouští trestného činu. Je důleţité, aby jim vysvětlili, ţe nejde jen o srandu,               

ale o váţný čin, po kterém následuje trest. Rodiče by dětem měli vštípit úctu 

k zákonům a jejich dodrţování.  

Mezi další prvky, které by mohly vést k sníţení padělání a pozměňování 

peněz, patří větší znalost ochranných prvků. Sama se musím přiznat, ţe před psaním 

této diplomové práce jsem byla schopna určit tak 3 ochranné prvky bankovky                  

a bankovky jsem si po placení v obchodě nikdy moc neprohlíţela. Nyní, ale uţ všem 

bankovkám, které se mi dostanou do ruky, věnuji zvýšenou pozornost a všechny 

ochranné prvky kontroluji. Myslím si, ţe je důleţité, aby lidé znali ochranné prvky 

bankovek, protoţe jen díky této znalosti se dokáţí vyhnout nepříjemnostem, které 

s obdrţením případně i nevědomém zaplacení padělkem, nastávají. Jako nástroj, 

který tomuto můţe předejít by bylo vhodné zvýšit informovanost veřejnosti                   

o ochranných prvcích bankovek. Přestoţe Česká národní banka všechny tyto 

ochranné prvky na svých internetových stránkách uveřejňuje a popisuje, nemyslím 

si, ţe by běţní občané tuto stránku navštívili a s prvky se seznámili. Bylo by dobré, 

aby vznikla reklamní kampaň, která by ochranné prvky lidem více představila. 

Formou informačních letáků, případně plakátů, které by mohly být umístěny 

v bankách, na poštách nebo i v obchodech, by prvky lidem mohly být představeny               

a znázorněny. Tato kampaň by pak občany mohla donutit podívat se, zda jejich 

bankovka opravdu všechny ochranné prvky obsahuje a je pravá nebo zda jde                      

o padělek.  

Dalším nástrojem, který by mohl slouţit k odstranění padělání a pozměňování 

peněz, by mohla být tzv. finanční výchova, která má být na základních školách 

zavedena a o které se velmi diskutuje. Díky této výchově, by děti mohly pochopit, ţe 

pokud potřebují peníze, nemůţou si je jen tak doma okopírovat                                          
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a vytisknout na tiskárně, ale ţe peníze si lze vydělat jen prací. A právě tento poznatek 

by je mohl v budoucnu od padělání peněz odradit.  

Dalším způsobem omezení padělání a pozměňování peněz a jejich uvádění do 

oběhu je odborná znalost lidí, kteří s penězi pracují. Mělo by tedy být samozřejmostí,              

aby lidé, kteří pracují s penězi, například na přepáţkách v bance byli proškoleni 

v rozpoznání padělaných bankovek, a aby věděli jak se v takových případech 

zachovat a jak jednat s člověkem, který takovéto bankovky přinese. 

Jedním z dalších nástrojů k zamezení této trestné činnosti by mohla být 

změna postoje hromadných sdělovacích prostředků k informování o takovýchto 

činech. Právě sdělovací prostředky nesou svou vinu na tom, ţe lidé pak přistupují 

k takovýmto případům jako k senzaci a pachatele spíše obdivují, namísto toho,               

aby uznali, ţe spáchal trestný čin, který zasluhuje trest.  

Myslím si, ţe jako vhodný nástroj k zamezení této trestné činnosti je zvýšení 

kontroly prodeje zařízení a nástrojů, které umoţňují reprodukci bankovek.  

Nejdůleţitější nástroj, který by přesun padělků v oběhu zastavil, je zvýšená 

pozornost občanů. Kaţdý by si měl peníze, které jsou mu dány do ruky, pořádně 

prohlédnout a nebát se ozvat, pokud mu daná bankovka nepřijde v pořádku.  

4.6.4 Nové technologie 

Protoţe se nacházíme v době, kdy prakticky neustále dochází k vývoji nové 

výpočetní techniky, můţe i vývoj v této oblasti pomoci k odstraňování padělání                 

a pozměňování peněz. Přínosem v této oblasti můţe být především vytvoření nových 

dokonalejších ochranných prvků, které budou pro běţného člověka lehce 

rozpoznatelné a kterými pak bankovky mohou být obohaceny.  

Nových technologií prozatím vyuţívají pouze eurobankovky, ale myslím si, 

ţe by jimi v budoucnu mohly být opatřeny i bankovky české. Jde zejména                        

o hologram, který patří mezi nejsnáze rozpoznatelné prvky bankovky. Nakláněním 

bankovky pod různými úhly se tento hologram mění, pro laika je pak snadno 

rozpoznatelné, zda jde o bankovku pravou či nikoliv. Dalším ochranným prvkem, 

který by v budoucnu mohl pomoci zamezit padělání peněz je tzv. matematická 

závislost výrobního čísla. Tento prvek není určen pro běţného drţitele bankovky,                         

ale pracují s nimi převáţně bankovní instituce. Výhodnost tohoto prvku spočívá 
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v moţnosti vyuţití jednoduché matematické operace – prostého dělení, pomocí 

kterého je moţné zjistit zda bankovka, která obsahuje toto výrobní číslo existuje 

nebo zda jde o vytvořený padělek.  

K potlačení padělání peněz by rovněţ mohl být vyuţit poznatek vědců 

z brazilské Pontifical Catholic University v Rio de Janieru, kteří zjistili, ţe vytištěné 

bankovky generují slabé magnetické pole, které vzniká v důsledku tisku bankovky 

různými inkousty, z nichţ některé jsou lehce magnetické.
[22]

 Díky čtečkám, které by 

bankovku následně přečetly, by mohlo být zjištěno, zda jde o bankovku pravou či 

zda jde o padělek.  

Budoucnost rovněţ nabízí přechod od pouţívání papírových a kovových 

peněz pouze k tzv. bankovním nebo mobilním penězům. Platba kreditními kartami 

nebo jen vyuţívání elektronického bankovnictví je v současnosti vyuţíváno stále 

více, protoţe jde pro lidi o pohodlnější formu platby. V budoucnu by to mohlo dojít 

tak daleko, ţe fyzické  peníze budou úplně zrušeny nebo budou vyuţívány jen 

minimálně a veškeré transakce budou probíhat pouze virtuálně, prostřednictvím 

odečtení příslušené částky z účtu uţivatele. Tato forma by jistě velmi podstatně 

sníţila padělání a pozměňování fyzických peněz, ale padělatelé by se jistě obrátili na 

peníze virtuální.  
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5 Závěr 

 

Cílem mé diplomové práce byla analýza příčin a ekonomických a právních 

důsledků padělání a pozměňování peněz. Ze zjištěné analýzy pak nastínit současné 

nástroje, které k zamezení páchání této trestné činnosti slouţí a navrhnout vlastní 

řešení nástrojů, které by k odstranění padělání a pozměňování peněz mohly slouţit.  

Abych mohla podrobně rozebírat příčiny a důsledky padělání a pozměňování 

peněz, bylo nutné, abych se v úvodu této práce seznámila s historií a původem peněz. 

Dále pak s tím jak se vyvíjely a také s rozdílem mezi penězi pravými a padělanými či 

pozměněnými. Zajímavým zjištěním pro mne rovněţ bylo porovnání vývoje 

zadrţených padělaných a pozměněných bankovek a mincí za posledních 5 let na 

území České republiky.  

Podstatou této práce tedy bylo zjistit jaké příčiny a vlivy ovlivňují pachatele, 

aby se dopustil padělání a pozměňování peněz. Tyto příčiny jsem rozdělila do 

několika faktorů. Jde o faktory individuální, politické, ekonomické, právní, státní 

aparát, sociální struktura a kulturní prostředí. V těchto jednotlivých kategoriích jsem 

se pokoušela nastínit, které konkrétní prvky mohou na tuto trestnou činnost působit.  

Dalším důleţitým krokem v mé práci bylo nastínění ekonomických                   

a právních důsledků, které s sebou padělání a pozměňování peněz přináší. V těchto 

podkapitolách jsem se snaţila popsat jaký má důsledek padělání peněz pro 

ekonomiku nejen z mikroekonomického, ale i z makroekonomického hlediska. 

Rovněţ jsem přišla na to, ţe v současné době se padělání peněz projeví spíše 

z mikroekonomického hlediska jako škoda pro konkrétní jednotlivce a podniky. 

Z makroekonomického hlediska se padělání a pozměňování peněz v současnosti 

naštěstí neprojevuje, jsou známy pouze příklady z historie v podobě institucionálních 

útoků na měnu. Rovněţ jsem zde nastínila teoretické moţnosti jak by se padělání                       

a pozměňování peněz ve velkém mohlo projevit na ekonomikách států. Druhá část 

této podkapitoly je věnována rozboru právních důsledků padělání peněz. Zde jsem 

nastínila, jaký dopad padělání a pozměňování peněz má pro jednotlivce z hlediska 

správního a také z hlediska trestního. Trestní důsledky jsou popsány jak podle starší 

úpravy Trestního zákoníku, tak podle novely platné od 1.1.2010, rovněţ zde uvádím 
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srovnání těchto úprav. Na závěr této kapitoly uvádím srovnání statistik, které se 

zabývají počtem odsouzených pachatelů za trestné činy proti měně.  

V poslední kapitole se věnuji popsáním jednotlivých nástrojů, které jsou 

v současnosti pouţívány k ochranně české měny a slouţí k minimalizaci padělání              

a pozměňování peněz. Popisuji zde úlohu České národní banky jako hlavního 

dozorce nad finančním trhem, jednotlivé právní nástroje, které zaručují ochranu 

měny, dále pak jednotlivé druhy tisku bankovek, jejich ochranné prvky a formy 

spolupráce mezi institucemi na vnitrostátní a mezinárodní úrovni, které se touto 

problematikou zabývají. Druhá část kapitoly je věnována mým vlastním navrţeným 

zlepšením, která by dle mého názoru mohla k omezení této trestné činnosti vést. Tyto 

návrhy jsou rozčleněny do kategorií – politických a ekonomických nástrojů, právních 

nástrojů, kulturních a společenských nástrojů a nových technologií. Má doporučení 

vycházejí z jednotlivých příčin, které jsem zjistila v předcházející kapitole.  

Největší přínos v psaní této diplomové práce vidím v tom, ţe jsem se mohla 

zaměřit na téma, s kterým přicházíme kaţdý den do styku – peníze. Jsem ráda,               

ţe jsem mohla poznat jak jsou bankovky tištěny, ţe jiţ znám všechny ochranné 

prvky a myslím, ţe jsem schopna rozpoznat pravou bankovku od padělku a rovněţ                             

ţe jiţ vím jaké důsledky můţe tato trestná činnost přinést. Rovněţ jako velmi 

přínosnou vidím moţnost zkoumat, co vede lidi k padělání a pozměňování peněz                 

a jak se tato činnost vyvíjela. 

Doufám, ţe má diplomová práce bude přínosem pro někoho, kdo doposud 

v oblasti padělání  a pozměňování peněz tápe. A třeba někomu pomůţe odhalit 

padělek bankovky, kterou třeba nosí v peněţence a bude vědět, ţe jej nemá dávat 

dále do oběhu.  
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