
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 

Fakulta právnická 

Katedra finančního práva a národního hospodářství 

________________________________________________________ 

- 1 - 

 

Posudek vedoucího diplomové práce na téma: 

 

„Ochranné prvky a padělání bankovek“ 
 

 

Autor/autorka diplomové práce:  Roman Soukup 

Vedoucí diplomové práce:   JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová 

 

Tématem předložené diplomové práce je studenty oblíbená a často volená problematika 

ochranných prvků tuzemského oběživa. Autor se ve své diplomové práci však nezaměřil jen analýzu 

ochranných znaků u tuzemských bankovek a mincí, ale nabízí i jejich srovnání s ochrannými prvky 

měny eurozóny eura a mezinárodně používané měny amerického dolaru. Ač je předložená práce 

převážně popisného a kompilačního charakteru, tak z celkového pohledu představuje komplexní 

pohled na historii, vývoj a současnou podobu hotovostního oběživa na našem území. Autorem zvolené 

téma lze řadit mezi témata mezioborová, když svým záběrem zasahuje nejen do oblasti práva 

finančního, ale i práva trestního a i správního.  

 

Diplomová práce je tematicky členěna do sedmi základních kapitol, a to včetně Úvodu a 

Závěru. Jednotlivé kapitoly jsou dále členěny na příslušné podkapitoly a ty dále ještě podrobně na 

další dílčí části.  Kapitoly na sebe systematicky a logicky navazují. Úvodní kapitoly jsou věnovány 

historickému exkurzu do dané problematiky, následující kapitoly pak úloze České národní banky 

z pohledu emitenta a regulátora peněžní masy v ČR a poté již jednotlivým nominálním hodnotám 

tuzemského hotovostního oběživa, jejich struktuře a vzhledu. Stěžejní části diplomové práce tak 

představují zejména kapitoly č. 3 až č. 6.  

 

V kapitole třetí autor velmi podrobně analyzuje a popisuje jednotlivé ochranné prvky 

bankovek a mincí, zabývá se jejich historickými podobami i raritami, jež vznikaly při jejich ražbě či 

tisku (viz chybný tisk dvousetkorunové bankovky v roce 1993 – str. 34). Kladně též hodnotím kapitolu 

č. 4, ve které se autor zaměřuje na ochranné prvky eura, uvádí možné a povolené odlišnosti 

ochranných prvků dle jednotlivých členských států eurozóny či vydaných sérií.  V kapitole č.  6 se pak 

autor věnuje legislativní úpravě nekalých praktik při nakládání s hotovostním oběživem, přičemž svoji 

pozornost zaměřuje především na oblast padělání bankovek.  

 

Diplomová práce je převážně popisného a kompilačního charakteru, nechybí však ani prvky 

komparace. Výklad je jasný, srozumitelný, výstižný a věcně provázaný, avšak místy s gramatickými a 

stylistickými nedostatky. Koncepčně je práce velmi dobře stavěna. Diplomová práce je vybavena 

dostatečným poznámkovým aparátem; též práce s prameny je v pořádku. Kladné hodnotím i vhodně 
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zařazené přílohy, jež danou problematiku diplomové práce dokumentují. Původnost práce byla 

ověřena v systému THESES. Nebyla nalezena žádná podezřelá shoda.  

  

Na základě shora uvedeného je nutno konstatovat, že autor prokázal orientaci v dané oblasti, 

zvolenou problematiku zpracoval v dostatečném rozsahu, a předložená diplomová práce splňuje jak po 

věcné, tak i po formální stránce základní požadavky kladené na její úroveň, a proto ji 

doporučuji k její následné ústní obhajobě.   

 

Doporučené oblasti pro ústní obhajobu: 

- Jak a kým a nad jakými subjekty je prováděn dohled v ČR nad hotovostním peněžním oběhem?  

- Jaký je limit pro provádění bezhotovostních plateb v ČR a je tento limit absolutně platný pro 

všechny operace a subjekty? 

- Jaké postavení mají v systému hotovostního oběživa pamětní mince a jaká je jim poskytována 

zákonná ochrana? 

 

 

 

 

 

V Plzni dne 12. června 2020     JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová 

 

 

 


