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Padělané jízdenky MHD DP W. m. Prahy - infonnace

Vážený pane řediteli ,

Praha dne 14.09.2007

vzhledem k tomu, že STC je jedním z výrobců a tudíž i navrhovatelů ochranných
prvků jízdenek MHD DP hl. m. Prahy dovolte nám, abychom se na vás obrátili s následující
informací,

V období zhruba posledních 3 měsíců došlo na území W. města Prahy k výskytu
padělaných jízdenek MHD. Operativní cestou se podařilo získat několik kusů těchto padělků.

Jedná se o velmi zdařilé padělky, které jsou vyrobeny ofsetovou technikou a jsou u nich
napodobeny téměř všechny ochranné prvky. Dále bylo zjištěno, že padělatelská dílna se
nachází v zahraničí a do konce roku 2007, kdy se předpokládá distribuce zcela nových
jízdenek, má vyrobit a distribuovat až desetitisíce kusů padělků měsíčně (koncem měsíce září

2007 lze očekávat zásilku v hodnotě 2 mil. Kč, kdy se padělek prodává zhruba za 35 až
45%).

Problémem stíhání pachatelů, kteří vyrábí a distribuují tyto jízdenky je právní
kvalifikace tohoto trestného činu. Ne1ze užít ust. §140 trestního zákona - padělání a
pozměňování peněz, §145 - padělání a pozměňování známek ani §145a - padělání a
pozměňování nálepek k označení zboží nebo předmětů dokazujících splnění poplatkové
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povinnosti (v tomto případě by musely být vydány státním orgánem). Lze tedy zahájit trestní
stíhání pouze dle ust. §250 trestního zákona - podvod. K naplnění skutkové podstaty tohoto
trestného činu však dojde, až když je padělek použit. Zde však musí být splněna i druhá
podmínka - škoda vyšší jak 5.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o trestnou činnost

latentní, je tato prakticky nepostižitelná.
Téměř jedinou a dle našeho názoru nejúčinnější obranou proti tomuto druhu padělání

je použití kvalitnějších ochranných prvků, kdy by byl schopen zjistit i běžný zákaznľk při

koupi jízdenky na kterémkoli distribučním mľstě, zda se jedná o pravou jízdenku či padělek.

Takový ochranný prvek na současných jízdenkách chybí. V této souvislosti nelze
nevzpomenout na situaci kolem padělání dálničních kuponů, které byly, na základě Vaší i
naší spolupráce s ministerstvem financí, obohaceny o jasně viditelný a pro laickou veřejnost

rozpoznatelný ochranný prvek, čímž došlo k zániku výroby těchto padělků.

Výše uvedená situace již byla projednána s obchodně- ekonomickým ředitelem DP hl.
města Prahy Ing. Štikou a pracovnľkem tohoto podniku Mgr. Hanušem.

Vzhledem k naší velmi dobré spolupráci v oblasti vývoje a využití ochranných prvků

si Vás tímto dovoluji požádat o intervenci - v rámci Vašich možností - při vývoji a návrhu
výroby nových jízdenek MHD, čľmž by došlo nejen k ulehčení práce orgánů činných

v trestním řízení, ale především k odstranění finančních ztrát . DP hl. m. Prahy, které
s největší pravděpodobností nastanou.

S pozdravem
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pplk V, ' gr. Jiří BROZ
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