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Na přelomu let 2011 a 2012 došlo k masivnímu nárůstu nápadu skimmingu. 
Nejvytíženějšími oblastmi byly periferie Prahy, zejména pak městská část Praha 9, 
kde došlo v krátkém časovém sledu k nálezu hned několika skimmovacích zařízení, 
která vlivem nízkých teplot a nekvalitních fixačních materiálů z fascie ATM spadla. 

V této věci provedli policisté 8. oddělení řadu opatření a šetření, která však nepřinášela 
kvalitní výsledky. Dal se předpokládat místní vztah pachatelů k trase metra B.



S ohledem na neutuchající útoky na ATM České spořitelny a Komerční banky v 
bezprostřední blízkosti objektu stanice metra Černý Most, bylo provedeno šetření v 
ubytovacích zařízeních v širším okolí této lokality.

Dva spolupachatelé bulharské národnosti provádějící tyto útoky byli vypátráni a 
následně zadrženi v nenápadné ubytovně v Horních Počernicích.

:. 4 útoky, 50 zneužitých PK, celková škoda 140.000,- Kč



Tito pachatelé se na místo útoků přepravovali vozem Jaguar S-type. V jejich pokoji a i v 
samotném vozidle byly při následných prohlídkách nalezeny fragmenty i kompletní
systémy skimmovacích zařízení a to včetně prekurzorů sloužících k jejich výrobě.



Bylo zjištěno, že ne všechny skutky ve zmíněné lokalitě byly provedeny zadrženou 
dvojicí a tím byla jednoznačně potvrzena přítomnost další skupiny. Útoky pokračovaly v 
periferních lokalitách Prahy 9 a Prahy 10 – totožný pachatel.

listopad 2011 – Praha 4 březen 2012 – Praha 9



Dne 6. února 2012 přibližně ve 21 hodin bylo po sérii útoků v předešlých dnech 
nalezeno skimmovací zařízení na pobočkovém ATM České spořitelny na ulici 
Počernická na Praze 10.

Toto místo se svou otevřeností a nedostatkem 
vhodných úkrytů ukázalo jako ne zcela ideální pro 
skryté sledování a realizaci opatření.

Celou věc ale komplikoval i další faktor…



Ani klimatické podmínky nám totiž toho večera nebyly nakloněny a venkovní noční
teploty neustále atakovaly hranici -20°C.

ATM musel být pod nepřetržitou přímou kontrolou a někteří z nás si tak tuto noc sáhli 
až na samé dno svých možností a svého odhodlání…





Následující den ráno byli zadrženi dva muži v BMW X5. Oba podezřelí, jak jsme později 
zjistili, mají jako svou největší zálibu bojové sporty.

Vřelý vztah k násilí potvrdil i nález pistole, speciálně upraveného samopalu vz. 61 
osazeného tlumičem a 320 kusů munice v bytě Eduarda N., který se blíže představuje v 
následujícím videu.

Eduard N. Marian G.



Věci nalezené při domovní prohlídce



Jeden ze zadržených mužů uvedl, že je najal za nejasných podmínek Bulhar jménem 
Stefan. Analýzou telefonické aktivity obou zadržených bylo zjištěno Stefanovo telefonní
číslo a díky jeho znalosti bylo možno podniknout další kroky, které nám nejen 
prozradily konkrétní místo pobytu tohoto muže a jeho totožnost, ale zároveň jsme 
touto cestou zjistili totožnost jistého Ivana (nebylo překvapením, že se opět jedná o 
Bulhara), který ve všech případech prováděl instalaci skimmovacího zařízení. Současně
bylo vypátráno červené vozidlo Škoda Felicia, které užíval Stefan D. a toto bylo tajně
osazeno GPS sledovacím zařízením.

Výše uvedené informace byly ověřeny pomocí styčného důstojníka Interpolu, který nám 
zaslal fotografie dvou mužů. V tu chvíli již bylo jasné, že jsme se trefili do černého.

Stefan D. Ivan T. Ivan T. při instalaci



Záchyt zásilky z Bulharska

Zásilka byla po otevření a 
zadokumentování předána 
zpět dopravci, který ji doručil 
adresátovi. Stefan D. ani 
Ivan T. neměli o zadržení a 
otevření zásilky tušení až do 
okamžiku, kdy jim bylo 
sděleno obvinění.



Dne 28. dubna 2012 odhaleno skimmovací zařízení na Bělehradské ulici na Praze 2. 
Toho dne zadrženi dva pachatelé, třetí uniká.



:. Po zadržení podezřelí sdělili, že třetí muž se jmenuje Honza → zadržen následně po 
telefonickém předvolání

:. Velice rozsáhlý případ → počet útoků a počet prostředků a institutů (odposlechy, 
lokalizace, zadržení a otevření zásilky, sledování osob a věcí, GPS sledování vozidla 
atd.).

:. 20 útoků, 200 zneužitých PK, celková škoda 2.000.000,- Kč

Při prohlídce bytu, který obýval Stefan společně s Ivanem, byla nalezena neuvěřitelná
spousta věcí, díky nimž jsme mohli konečně pochopit, jak masivní činnost oba 
podezřelí na našem území vyvíjeli. Bylo jasné, že se jedná o profesionální
padělatelskou dílnu v pravém slova smyslu…





Následné expertízy a šetření prokázala že 
pachatelé:

:. Navrtali ATM KB na Novodvorské ulici →
snaha o novou metodu skimmingu

:. Používali jistou formu tzv. audio 
skimmingu. Dlouho nebylo zřejmé, jestli a 
jak tato technika funguje → odborná
zkoumání prokázala, že se již používá!!!



Na oslavy úspěchu ale nezbylo příliš času. Už v noci z 22. na 23.6.2012 byly u ATM na 
plášti budovy metra Staroměstská zadrženi při deinstalaci skimmovacího zařízení
Ventsislav S. a Yordan Y. 

:. Aktivita v Praze, Českých Budějovicích, Hradci Králové
:. Přes 230 padělků PK, celková škoda 3.236.413,- Kč



Jeden z posledních velkých případů se váže ke stanici metra A - Depo Hostivař. Zde 
bylo dne 29.8.2012 ve večerních hodinách odhaleno a zajištěno skimmovací zařízení
na ATM České spořitelny.

Podařilo se dokonale zmapovat pohyb podezřelých a natipovat místo jejich pobytu na 
Prahu 9 – Kyje.

Ve spolupráci s bankou bylo zjištěno, že tito pachatelé zaútočili v předcházejících 
dnech i na další ATM, v přičemž v jednom případě tuto dvojici doprovázel další
neznámý muž a malá dívka.



I když bylo provedeno intenzivní šetření v ubytovacích zařízeních v Kyjích, nepodařilo se 
zjistit, kde byli ubytováni. Přes ne zcela kladnou odezvu jiných útvarů, jsme se rozhodli 
využít možností pátrací relace v mediích. Několik minut po odvysílání první reportáže 
jsme již měli jména dvou ze tří dosud neznámých mužů a to včetně místa jejich 
pobytu, které bylo v rodinném domě v Kyjích. Tím bylo vysvětleno marné pátrání v 
penzionech a hotelech.



Aktuální případy skimmingu:

:. Skimming na ATM ČSOB – odcizení a modifikace elektronického dveřního vrátného
dveřní vrátný odcizen na ATM ČSOB a.s. Praha 2 Na Moráni, v Plzni a Rokycanech

- Červen 2012 útok na ČSOB a.s. Praha 6 Makovského
- Srpen 2012 útok na ČSOB a.s. Praha 3 Biskupcova 
- Září 2012 útok na ČSOB a.s. Praha 10 Kodaňská

celková škoda předběžně činí 3 500 000,-Kč (pokus + dokonaná – 985 000,-Kč)
počet zneužitých karet celkem více než 200 platebních karet

- provedeno masivní osazení nástrahové techniky na natipovaných bankomatech
- vždy stejný pachatel

Zadržení dvou pachatelů – skimming na Karlově náměstí 4, Praha 2 
v období od 14.99 do 17.9.2012 celkem masivní útok na ATM UniCredit Bank a.s.,                
ČS a.s. a KB a.s. v Praze, který vyústil po krátké automobilové honičce zadržení
osádky Audi A4 (muž a žena  - oba Rumuni) na RZ GB v Kladně

Samostatná skupina která nepravidelně nasazuje skimmovací zařízení na ATM 
Raiffeisenbank a.s., v Praze 1 Mostecká, ČSOB a.s. Lazarská a v minulosti Volksbank 
CZ Lazarská

Nově případ útoku na ATM KB a.s. Praha 1 Staroměstské náměstí (zajímavá je 
originální platební karta, která má svou minulost v Praze)



Policisté 8. oddělení OHK KŘP hl. m. Prahy zadrželi celkem 11 pachatelů
skimmingu, tvořících 5 samostatných skupin!



Zhodnocení spolupráce s bankami

Negativa

Neinformování o modifikacích bankomatů – provádíme kontrolu natipovaných   
bankomatů a až na místě fyzicky zjišťujeme, že byl vyměněn, opraven …… (zbytečné
výjezdy)

Informační materiály nekorespondují se skutečným vzhledem ATM (opakované výjezdy 
na oznámení kdy vyobrazení podoby ATM na monitoru nekoresponduje se skutečností)

Neochota spolupráce bezpečnostních oddělení

Pozitiva

Velmi dobrá spolupráce při operativních opatřeních
Vstřícnost a ochota pracovníků kartových oddělení



Nejdále to zatím dotáhl Zdeněk 
Dočkal, který jede na doraz jak v 
pracovním životě, tak ve 
volnočasových aktivitách a je vysoce 
tolerantní vůči policejnímu humoru.



Děkuji Vám za pozornost


