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Přihlašovací podmínky kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí 
podezřelých z padělání nebo pozměňování 

 

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

Přihlašovací podmínky 
 

1. Žadatel podává žádost o zařazení do kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí 
podezřelých z padělání nebo pozměňování na formuláři č. FO/KA/1. Při vyplňování žádosti 
postupuje dle pokynů pro vyplnění žádosti. Formulář č. FO/KA/1 a pokyny pro vyplnění žádosti 
jsou dostupné v elektronické podobě na stránkách www.karto-k.cz. Po dohodě je možné 
příslušné podklady obdržet jinou formou (poštou atd.). 
 
2. Vyplněná žádost o zařazení do kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých 
z padělání nebo pozměňování na formuláři č. FO/KA/1 je zaslána zpět společnosti 
KARTO K spol. s r.o.: 
 
 a) poštou (KARTO K spol. s r.o., Brigádnická 33, Brno, 621 00) 
 b) emailem (karto-k@karto-k.cz, Ales.Litera@karto-k.cz)  
 
3. Po obdržení žádosti o zařazení do kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých 
z padělání nebo pozměňování je žadatel neprodleně zařazen do databáze žadatelů o zařazení 
do kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování a o této 
skutečnosti je zpětně informován (emailem, faxem, poštou popř. telefonicky). 
 
4. Po naplnění kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo 
pozměňování je stanoven termín a místo realizace kurzu a žadatel je neprodleně informován 
písemnou nebo jinou formou o termínu a místě realizace kurzu (viz. bod 5 níže). Místem 
realizace kurzů je město Brno a Praha. Další místa realizace kurzů jsou možná na základě 
rozhodnutí společnosti KARTO K spol. s r.o. s ohledem na strukturu pobytu přihlášených osob 
zařazených do kurzu. 
 
5. Termíny a místa realizace kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých 
z padělání nebo pozměňování jsou stanoveny vždy nejméně 30 kalendářních dnů před samotnou 
realizací kurzu a to na základě rozhodnutí společnosti KARTO K spol. s r.o. O stanovení 
termínu a místa realizace kurzu je zároveň neodkladně informována ČNB, dispečerské 
pracoviště odborných kurzů z důvodu možné kontroly průběhu kurzu. Maximální počet 
účastníků kurzu je 30 osob dle § 22, odst. 2 vyhlášky ze dne 5. září 2011 o provedení některých 
ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí. 
 
6. Společně s oznámením o stanovení termínu a místa realizace kurzu jsou žadateli zaslány 
údaje pro provedení platby na účet firmy KARTO K spol. s r.o. dle ceníku kurzů 
o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování dle § 33, odst. 3, 
písm. c), zákona č. 136/2011 Sb. a další doplňující údaje. 
 
7. Pokud nebude platba za školení připsána na účet společnosti KARTO K spol. s r.o. 
5 pracovních dnů před konáním kurzu, bude účastník vyřazen z databáze a dále postupováno 
podle stornovacích podmínek odst. 4 písm. b. 
 
8. Jiné, než výše uvedené postupy přihlašování do kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí 
podezřelých z padělání nebo pozměňování dle § 33, odst. 3, písm. c), zákona č. 136/2011 Sb. 
nebudou ze strany společnosti KARTO K spol. s r.o. akceptovány. 


