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Přílohy 

Příloha č. 1 : Vyobrazení platných bankovek a mincí České republiky
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Zdroj 1: http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/ 
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Příloha č. 2 : Počty zadržených padělků v letech 1993 - 2012

 

Zdroj 2: http://www.cnb.cz/cs/platidla/padelky/pad_celkem.html 

Příloha č. 3 : Padělaná a pozměněná platidla zadržena v oběhu a policií v letech 1993-2012 

 

Zdroj 3: http://www.cnb.cz/cs/platidla/padelky/pad_zad_pol.html 
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Příloha č. 4 : Data počtu odsouzených 

Tabulka vývoje přečinů a zločinů proti měně v roce 2012 dle kvartálů 

ROK Rok/čtvrtletí zjištěno 

z toho 

ukončeno 

prověřování objasněno 

nezletilí 

1-14 let 

mladictví 

15-17 let 

škoda v 

tis. Kč 

2010 I. čtvrtletí 812 363 57 2 8 7411 

  II. Čtvrtletí 1509 1019 223 8 44 9183 

  III. Čtvrtletí 2157 1698 309 16 63 10380 

  IV. Čtvrtletí 2982 2495 447 16 83 24718 

2011 I. čtvrtletí 906 387 46 5 11 2774 

  II. Čtvrtletí 2012 1284 100 8 19 3906 

  III. Čtvrtletí 2632 2094 217 9 34 6117 

  IV. Čtvrtletí 3209 2749 405 10 48 8146 

2012 I. čtvrtletí 623 224 31 2 25 914 

  II. Čtvrtletí 1103 764 74 3 37 3002 

  III. Čtvrtletí 1611 1208 119 4 45 4106 

  IV. Čtvrtletí 2036 1724 185 5 62 4994 

2013 I. čtvrtletí 316 72 16 0 4 2627 

Zdroj 4: http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality 

 

Příloha č. 5 : Dotazník o veřejném povědomí o ochranných prvcích a padělání apozměňování 

peněz 

DOTAZNÍK 

Dobrý den,  

 

 jsem studentem Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava a rád bych Vás požádal o chvíli 

Vašeho času k vyplnění dotazníku k mé diplomové práci na téma Padělání a pozměňování 

peněz a možnosti jeho eliminace. 

 

 Při vyplnění dotazníku prosím nepoužívejte internet a vyplňujte dle svých znalostí 

a zkušeností. Dotazník slouží pro zhodnocení všeobecného povědomí o bankovkách a jejich 

ochranných prvcích. 

 

 Vyplnění dotazníku Vám zabere jen pár minut. 

 

 

 Děkuji za Váš čas a ochotu pomoci. 
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Otázka č. 1 

Myslíte si, že jste schopni rozeznat padělek bankovky od pravé bankovky? 

a) ANO 

b) SPÍŠE ANO 

c) SPÍŠE NE 

d) NE 

Otázka č. 2 

Kontrolujete při přijetí hotovosti bankovky, zda nejsou padělané? 

a) Ano, vždy 

b) Ano, jen pokud mi přijde některá podezřelá 

c) Ne nekontroluji 

Otázka č. 3 

V případě, že ne vždy kontrolujete pravost bankovky, označte prosím všechny důvody: 

a) Nemám dostatek času 

b) Nechci zdržovat ostatní zákazníky 

c) Věřím, že pravděpodobnost přijetí padělku je malá 

d) Pokud bych přijal padělek bankovky, který bych nepoznal, nepozná ho ani jeho další 

příjemce 

e) Nedokáži rozeznat ochranné prvky 

Otázka č. 4 

Které ochranné prvky na bankovce kontrolujete? 

a) Všechny ochranné prvky 

b) Ochranné prvky, které znám 

c) Kontroluji také kvalitu papíru 

d) Kontroluji také techniky tisku 

Otázka č. 5 

Znáte počet ochranných prvků na bankovce? 

a) Všechny bankovky mají 8 ochranných prvků 

b) Bankovky mají 6 ochranných prvků 

c) Bankovky mají 6 až 8 ochranných prvků v závislosti na nominální hodnotě 

d) Bankovky mají 5 ochranných prvků u hodnot do 500 Kč a 8 ochranných prvků u 

nominální hodnoty 1000 Kč a více 
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Otázka č. 6 

Jmenujte prosím ochranné prvky, které znáte. Začněte od těch pro Vás nejlépe 

rozeznatelných. Pokud neznáte název ochranného prvku, tak jej prosím stručně popište. 

Otázka č. 7 

Víte, jaký hrozí trest za padělání či pozměňování peněz? 

a) Zabavení padělků a peněžitá pokuta 100 000 Kč 

b) Trest odnětí svobody v délce trvání 2 až 4 roky 

c) Trest odnětí svobody na 10 až 15 let 

d) Trest odnětí svobody v délce trvání 3 až 8 let 

Otázka č. 8 

Jaká bankovka je podle Vás nejčastěji padělaná? 

a) 500 Kč a 50 euro 

b) 2000 Kč a 100 euro 

c) 5000 Kč a 200 euro 

d) 200 Kč a 20 euro 

Otázka č. 9 

Co je vyobrazeno a jakou má barvu bankovka v nominální hodnotě 10  a 40 EURO? 

a) 10 EURO - zelená barva a barokní sloh, 40 EURO neexistuje 

b) 10 EURO - červená barva a románský sloh, 40 EURO neexistuje 

c) 10 EURO - červená barva a románský sloh, 40 EURO zelená barva a moderní 

architektura 

d) 10 EURO - žlutá barva a barokní sloh, 40 EURO zelená barva a moderní architektur 

Otázka č. 10 

Jaké je vaše pohlaví? 

a) MUŽ 

b) ŽENA 

Otázka č. 11 

Jaký je Váš věk? 

a) 15-20 let 

b) 21-30 let 
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c) 31-50 let 

d) 51 a více let 

Otázka č. 12 

Jaké je Vaše dosažené vzdělání? 

a) Základní vzdělání 

b) Středoškolské vzdělání bez maturity 

c) Středoškolské vzdělání s maturitou 

d) Vysokoškolské vzdělání 

Otázka č. 13 

Jaká je Vaše národnost? 

a) Česká 

b) Slovenská 

c) Jiná 

 

VYHODNOCENÍ 

 Dotazníku se zúčastnilo 222 respondentů a jejich věkové, národnostní složení je 

uvedeno v následujících dvou grafech. 
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 Složení respondentů dle pohlaví a vzdělání znázorňují následující dva grafy. 
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 V následující části vyhodnocení dotazníku jsou uvedeny odpovědi jednotlivých 

respondentů na otázky týkající se ochrany měny. 

Otázka č. 1 - Myslíte si, že jste schopni rozeznat padělek bankovky od pravé bankovky? 
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Otázka č. 2 - Kontrolujete při přijetí hotovosti bankovky, zda nejsou padělané?

 

Otázka č. 3 - V případě, že ne vždy kontrolujete pravost bankovky, označte prosím všechny 

důvody: 
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Otázka č. 4 - Které ochranné prvky na bankovce kontrolujete?

 

Otázka č. 5 - Znáte počet ochranných prvků na bankovce? 
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Otázka č. 6 - Jmenujte prosím ochranné prvky, které znáte. Začněte od těch pro Vás nejlépe 

rozeznatelných. Pokud neznáte název ochranného prvku, tak jej prosím stručně popište. 

Otázka zkoumá znalost ochrany měny obyvatelstva. Na prvním místě respondenti 

uváděli nejčastěji vodoznak a okénkový proužek s mikrotextem. 21 respondentů tuto otázku 

vůbec nevyplnilo. Nejčastěji uváděli respondenti 4 až 5 ochranných prvků. Někteří 

respondenti ale uvedli například jen jeden nebo dva ochranné prvky. 20 respondentů dokázalo 

vyjmenovat 6 ochranných prvků a žádný nedokázal vyjmenovat všechny ochranné prvky. 

Počet jednotlivých odpovědí je uveden v grafu níže. 
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Otázka č. 7 - Víte, jaký hrozí trest za padělání či pozměňování peněz? 

 Odpovědi na otázku číslo 7 ukazují, že povědomí o trestu za padělání a pozměňování 

peněz je na dobré úrovni. Téměř 50% respondentů odpovědělo správně, 16% uvádí dokonce 

větší trestní sazbu, než najdeme v trestním zákoníku. 27% respondentů však uvedlo sankce, 

které by byly v případě padělání a pozměňování peněz zřejmě nedostačující. Zajímavostí je, 

že vysokoškolsky vzdělaní respondenti odpovídali v poměru 3 odpovědi 3 až 8 let ku 

1 odpovědi 2 až 4 roky. Naopak nepřekvapivě respondenti ve věku 15 až 20 let nejčastěji 

volili odpovědi s nízkými tresty, tedy odpověď a)  nebo b).
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Otázka č. 8 - Jaká bankovka je podle Vás nejčastěji padělaná? 

 Respondenti v této otázce odpovídali převážně správně. 36,5% respondentů uvedlo, 

že nejčastěji padělanou bankovkou je 500 Kč a 50 euro a téměř 30% uvedlo, že nejčastěji 

padělanou bankovkou je 2000 Kč a 100 euro. Veřejné mínění je správné v tom že se padělají 

spíše bankovky, které se vyskytují v peněžním oběhu často.

 

Otázka č. 9 - Co je vyobrazeno a jakou má barvu bankovka v nominální hodnotě 10  a 40 

EURO? 

 Tato otázka měla za úkol zjistit povědomí o bankovkách eura, které se u nás také často 

vyskytují, ale není to naše tuzemská měna. Většina respondentů odpověděla správně, ale přes 

12 procent uvedlo, že existuje 40 eurová bankovka, což je poněkud alarmující. 
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Příloha č. 6 – Vyobrazení vodoznaku u nových vzorů nominálních hodnot 500-1000Kč 

 

Zdroj 6: http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/animace.html 
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Příloha č. 7 -  Tmavý žebříček vytvořen při včlenění ochranného proužku do papíru 

bankovky

 

Zdroj 7: http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/animace.html 

 

Příloha č. 8 – Vyobrazení mikrotextů na jednotlivých bankovkách
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Zdroj 8: http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/animace.html 
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Příloha č. 9 – Proměnlivá barva na bankovkách v hodnotě 500 – 5000 Kč

 

Zdroj 9: http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/animace.html 

 


