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Organizace kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých 
z padělání nebo pozměňování 

 

kurzy dle § 33, odst. 3, písm. c), zákona č. 136/2011 Sb. 
 

A. Přihlášení a stornování uchazečů do kurzů 
 

1. Přihlášení - žadatel se přihlašuje do kurzu dle přihlašovacích podmínek kurzů 
o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování. 
 
2.  Stornování - žadatel provádí storno kurzu dle stornovacích podmínek kurzů 
o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování. 
 

B. Cena kurzu 
 
1. Cena kurzu -  kurz je prováděn společností KARTO K spol. s r.o. za úplatu. V ceně 
kurzu jsou zahrnuty všechny provozní náklady KARTO K včetně tištěné příručky, pomůcek 
zapůjčených účastníkům v průběhu kurzu a náklady na vyhotovení a odeslání osvědčení 
o absolvování kurzu. Cena kurzu je uvedena v ceníku kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí 
podezřelých z padělání nebo pozměňování dle § 33, odst. 3, písm. c), zákona č. 136/2011 Sb.  
 

C. Průběh kurzu a postup po jeho absolvování 
 
1. Průběh kurzu – kurzy o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo 
pozměňování dle § 33, odst. 3, písm. c), zákona č. 136/2011 Sb. probíhají v průběhu jednoho 
pracovního dne v rozsahu uvedeném níže: 
 

• Všeobecné informace - úvod do problematiky -      60 minut 
• Přestávka -          10 minut 
• Ochranné prvky bankovkového papíru -     110 minut 
• Přestávka -      2x10 minut 
• Ochranné prvky spojené s tiskem bankovek -    110 minut 
• Přestávka -      2x10 minut 
• Mince -           30 minut 
• Celková doba výukové prezentace -    360 minut (6 hodin) 
• Přestávka -          30 minut 
• Zkoušení teoretických a praktických znalostí -      60 minut 
• Vyhodnocení a závěr -         30 minut 
• Celková doba odborného kurzu -    480 minut (8 hodin) 

 
             Začátek kurzu v 9.00 hodin, konec kurzu v 17.00 hodin. 
 
2. V den zahájení kurzu s sebou přinese účastník 1 ks své průkazové fotografie 
o rozměrech 35 x 45 mm splňující náležitosti zákona č. 328/1999 Sb. tzn. nepoškozenou 
a nepoužitou fotografii pasového formátu ne starší než jeden rok, která bude součástí osvědčení. 
Na zadní straně fotografie uvede čitelně hůlkovým písmem jméno, příjmení a datum narození 
účastníka. Úspěšní účastníci kurzu odevzdají fotografie po skončení kurzu při seznamování 
se s výsledky. 
 
3. Pokud účastník nepředá fotografii, bude účastník považován za účastníka, který při 
kurzu neuspěl a jako takový bude vyřazen z evidence. 
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4. Na konec kurzu skládají účastníci závěrečný test, jehož nedílnou součástí je i vyřešení 
praktického úkolu rozpoznání pravosti bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo 
pozměňování nebo z oblasti výměny poškozených peněz. Pro vystavení osvědčení je nutné, aby 
účastník splnil podmínku 100% účasti na kurzu a zároveň složil závěrečný test. S podmínkami 
úspěšnosti testu jsou účastníci seznámeni před samotným testem v den kurzu pověřenou osobou.   
 
5. V případě úspěšného absolvování kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých 
z padělání nebo pozměňování je žadateli vystaveno osvědčení do 14 kalendářních dnů. 
Osvědčení má charakter osobnostního dokladu a jeho platnost není časově omezená. Osvědčení 
je zasíláno ve formě cenného psaní zpravidla do 14 kalendářních dnů od data konání kurzu 
žadateli, který je povinen zajistit jeho předání účastníkovi a zároveň s osvědčením je zasílán 
plátci (žadateli nebo jeho zaměstnanci) daňový doklad.  
 
6. Účastník kurzu, který neuspěl při závěrečném testu, jej může jednou opakovat v rámci 
již uhrazené ceny kurzu, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne konání kurzu. Výjimku 
lze udělit pouze v případě, že v daném termínu nebude žádný kurz pořádán. K opakování kurzu 
obdrží účastník pozvánku, ve které bude určeno datum a místo konání kurzu. 
 
7. Pokud účastník kurzu neuspěje u závěrečného testu ani na druhý pokus, bude vyřazen 
z evidence. V takovém případě žadatel může zaslat novou přihlášku k absolvování kurzu. Stejně 
se postupuje v případě, kdy se účastník bez omluvy nezúčastní opakování kurzu. 
 

D. Vystavování duplikátů osvědčení 
 
1. Reklamaci vad v osvědčení a vystavování duplikátů osvědčení (dále jen „duplikát“) 
vyřizuje společnost KARTO K spol. s r.o.. V případě zjištění chyby v osvědčení způsobené 
na straně KARTO K spol. s r.o. je duplikát vydán bezplatně, v ostatních případech se jeho 
vydání zpoplatňuje podle ceníku kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých 
z padělání nebo pozměňování dle § 33, odst. 3, písm. c), zákona č. 136/2011 Sb. 
 
2. O vyhotovení duplikátu žádá KARTO K spol. s r.o. účastník, který také uhrazuje 
náklady spojené s jeho vyhotovením. Žádost o vyhotovení duplikátu osvědčení o odborné 
způsobilosti v rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování 
je umístěna na internetové stránce www.karto-k.cz. Žádost vyplní žadatel v souladu s „Pokyny 
pro vyplnění žádosti o vystavení duplikátu osvědčení o odborné způsobilosti v rozpoznávání 
bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování“ umístěnými na internetové 
stránce www.karto-k.cz. Žadatel zároveň k žádosti přiloží 1 ks své průkazové fotografie 
o rozměrech 35 x 45 mm splňující náležitosti zákona č. 328/1999 Sb. tzn. nepoškozenou 
a nepoužitou fotografii pasového formátu ne starší než jeden rok, na zadní straně fotografie 
uvede žadatel čitelně hůlkovým písmem své jméno, příjmení a datum narození a zašle společně 
na adresu KARTO K spol. s r.o. 
 
3. Po zaevidování žádosti o duplikát zašle KARTO K spol. s r.o. žadateli potvrzení 
o přijetí žádosti s předpisem platby. 
 
4. V žádosti o vyhotovení duplikátu žadatel uvede důvod této žádosti. Pokud je důvodem 
změna osobních údajů nebo poničení osvědčení, zašle žadatel spolu se žádostí i původní 
osvědčení. 
 
5. Jakmile je uhrazena cena za vyhotovení duplikátu a splněny podmínky pro vydání 
duplikátu, vystaví KARTO K spol. s r.o. duplikát do 30 kalendářních dnů a zašle jej formou 
cenného psaní spolu s daňovým dokladem na adresu uvedenou v žádosti. Zároveň KARTO 
K spol. s r.o. zajistí zneplatnění původního osvědčení, má-li jej fyzicky k dispozici. 
 


