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Nedávno zazn�l ve sd�lovacích prost�edcích názor odborník�, kte�í se pohybují v prost�edí 
obchodu s um�ním a sb�ratelství, že se dá p�edpokládat, že �tvrtina i v�tší �ást 
obchodovaných um�leckých d�l jsou pad�lky. To je zajisté zpráva, která sb�ratele ani 
investory, kte�í zamýšlejí vložit své prost�edky do tohoto typu alternativních investic, 
nepot�ší.  

Ve �tvrtek 19. b�ezna m�la legislativní rada vlády projednávat novelu zákona o znalcích a 
tlumo�nících, která by m�la mít významné dopady i do problematiky alternativních investic. 
Nyní neexistuje instituce, která by ov��ovala pravost díla (jako je tomu nap�íklad u drahých 
kov� Puncovní ú�ad) - jedinou cestou je obrátit se práv� na soudního znalce, který na 
výtvarné dílo vyhotoví znalecký posudek. Odpov�dnost znalce za d�sledky využití posudku 
jsou ale omezené. 

Ob�anské sdružení Falzum STOP chce bránit trh s um�ním a sbírky od falz a pad�lk�, 
jednak cestou nezávislého prov��ení um�leckého díla p�ed samotnou koupí, jednak 
informovaností o zjišt�ných pad�lcích a hledaných dílech. Za Falzum STOP 
odpovídá Zden�k Novák.  

Koho Falzum STOP sdružuje a komu m�že sloužit? 

Ob�anské sdružení Falzum STOP sdružuje zejména 
fyzické osoby, ale i právnické osoby, kterým není 
lhostejný stávající stav na trhu s um�leckými 
p�edm�ty, a jak z názvu vyplývá, zejména s prodejem 
falz. �lenové se pohybují dlouhodob� v nekomer�ní 
oblasti výtvarného um�ní. Mezi �leny jsou i významné 
osobnosti z oblasti výtvarného um�ní, které p�sobí ve 
významných sbírkotvorných a akademických 
institucích a cht�jí se podílet na náprav� neut�šeného 
sou�asného stavu.  

Naše �innost je zejména zam��ena na kompletní servis sb�ratel�m, investor�m a galeriím 
p�i prov��ování díla. To se m�že odehrávat p�ed koupí �i po ní, ale preferujeme první 
variantu, tedy prevenci. Sou�asn� nabízíme kompletní servis p�i dokumentaci sbírky. 

Jakým zp�sobem si m�že sb�ratel nebo investor, který se rozhodne k nákupu 
um�leckého díla, v sou�asné dob� ov��it jeho pravost? Co nového nebo jiným 
zp�sobem nabízí vaše ob�anské sdružení, jakým zp�sobem prov��ujete pravost 
d�l? 

To je práv� to, co umož�uje celý byznys s pad�lky. Ve své podstat� se jedná o 
psychologický problém jednotlivých sb�ratel� a investor�. Celá v�c je postavena na 
d�v��e, schopnosti a chuti sbírat a investovat. V�tšina sb�ratel� a investor� v��í tomu, co 
jim tvrdí prodávající a spokojí se s posudky podivných znalc� a a odborník�, které jsou jim 
p�edkládány. Sami si v�tšinou nic neprov��ují. Prov��ují nabytá díla až n�kdy pozd�ji po 
nabytí, ale to je již dost složitá situace. 

Naše sdružení postupuje p�i prov��ování podle standardních postup�. T�mi jsou d�kladné 
prov��ování p�vodu p�edm�tu, provád�ní chemicko-technologické expertizy, provád�né 
nezávislými odborníky, um�leckohistorické posouzení p�edm�tu nezávislým odborníkem. 
Jednotlivé kroky jsou pe�liv� dokumentovány. Pe�livé spln�ní t�chto podmínek tém�� 
stoprocentn� ur�í, zda se jedná o dílo deklarovaného um�lce. Je d�ležité, aby expertizu 
nezajiš�oval prodejce, který je zainteresován na prodeji. To je špatná cesta. I prodávající 
galerista m�že být podveden, když dílu nev�nuje dostate�nou pozornost. 

Veškeré d�vodn� podez�elé p�edm�ty z pad�lání umis�ujeme na naše www stránky 
www.falzum.cz, aby sb�ratelé, investo�i a galeristé m�li možnost jim p�edkládaný p�edm�t 
k prodeji zkontrolovat, zda již nebyl vyhodnocen jako falzum. 

Bude podle vás novela zákona o znalcích p�ínosem pro trh s um�ním? Kdy bude 
p�ijata? Vymezuje odpov�dnost (trestní, finan�ní - za zp�sobenou škodu) znalc� 
výrazn�ji než p�edchozí úprava? 

V souvislosti novelou p�íslušného zákona, což je zákon �. 36/1967 Sb. o znalcích a 
tlumo�nících, musím upozornit, že se tento zákon netýká pouze soudních znalc� v oblasti 
um�ní, ale i znalc� v ostatních oborech. Z tohoto d�vodu ani p�ipravovaná novela z d�vodu 
své obecnosti nebude zcela jist� odpovídat pot�ebám trhu s um�ním, a to se ješt� bavíme 
o podob� p�edkládané novely. Jakou bude mít podobu poté, co projde celým legislativním 
procesem, už nelze v�bec �íci. Obsahuje návrhy, které nelze podporovat. Z t�chto návrh� 
m�žeme uvést „zamítnutí jmenování znalce z d�vodu dostate�ného po�tu znalc� v daném 
oboru“ nebo požadavek „takových osobních vlastností, které dávají p�edpoklad pro to, že 
znaleckou �innost m�že znalec �ádn� vykonávat“. Rozhodn� pozitivní je požadavek 
pojišt�ní znalce s limitem pojistného pln�ní na každou pojistnou událost nejmén� ve výši 1 
000 000 K�. 

Pokud se týká trestní odpov�dnosti znalce, tak takový rozsudek naše soudy v p�ípad� 
znalc� um�ní asi neum�jí používat, § 175 trestního zákona zatím, podle našich informací, 
nebyl ješt� realizován v podob� pravomocného rozsudku. Není dostate�n� využívána ani 
žaloba na zp�sobenou škodu. D�vod je zejména ten, že poškození nev�dí, že jsou držiteli 
pad�lku. Pokud mají podez�ení, využívají nabídku zp�tvzetí pochybného díla prodejcem. V 
neposlední �ad� je zde neochota podstoupit dlouhodobé soudní �ízení. To vše hraje do 
karet podvodník�m s falzy. 

Co doporu�ujete p�i pochybnostech o pravosti díla, v p�ípad�, že je p�edm�t již 
zakoupen. 

Ano, to je ta horší varianta. V sou�asné dob� má sb�ratel asi tyto možnosti. Smí�í se s tím, 
že to jsou pouze pochybnosti a p�edm�t si ve sbírce nechá. Zde je t�eba upozornit, že v 
p�ípad� prodeje n�kdy v budoucnu se m�že ocitnout v pozici neseriózní osoby, pokud se 
zjistí, že p�edm�t je pad�laný.  

Dále má možnost obrátit se na prodejce a žádat 
odstoupení od smlouvy. Tato varianta se b�žn� 
praktikuje a v�tšina v�tších prodejc� jde vst�íc 
kupujícímu a vrátí mu vydané finan�ní prost�edky. 
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Tento postup však není ideální. Má ten aspekt, že vrácené pad�lky mohou skon�it op�t na 
trhu. N�kte�í prodejci se však vrácení hotovosti brání pod r�znými záminkami. Tím nastává 
situace, kdy se nabyvatel dostává v�tšinou do d�kazní nouze, a zdlouhavé soudy mu jist� 
radost svými výroky neud�lají. 

Jaké je podle vašeho názor �eské prost�edí z hlediska falz, prodeje kradených 
p�edm�t� apod.? Je zde riziko špatného nákupu vysoké?  

Naše prost�edí je skute�n� dost specifické a pravd�podobnost koup� odcizeného 
p�edm�tu nebo pad�laného díla je skute�n� vysoká. Není podstatné, zda po�et falz je 20 �i 
30 % na trhu z celkového po�tu um�leckých d�l, jak uvád�jí n�kte�í galeristé. Jedná se o 
však skute�n� o množství, které se stává spole�enským problémem. Mluvím tak ze své 
osobní profesní zkušenosti, tak i podle informací od sb�ratel� a z otev�ených zdroj�.  

S tímto problémem se dá bojovat dv�ma zp�soby, prevencí a represí. Represi volí orgány 
�inné v trestním �ízení, my jdeme cestou prevence. Na našich www stránkách 
zve�ej�ujeme d�vodn� podez�elé p�edm�ty z pad�lání. Je zde vytvo�en prostor, aby se 
potenciální kupec mohl podívat na náš seznam falz a porovnat jej se svým p�edm�tem 
zájmu. Dalším smyslem je již výše uvedený, a to, aby se falza nedostávala zp�t do ob�hu. 
 

Kde je nejv�tší riziko koup� falza? 

Zcela ur�it� se jedná o r�zné burzy nebo sb�ratelské trhy. Takového akce svojí 
anonymitou umož�ují prodávat kradené a pad�lané p�edm�ty. Pokud se op�t vrátíme k 
psychologii �lov�ka a sb�ratele zvláš�, tak každý rád výhodn� nakupuje, a takovéto akce 
svým prost�edím a cenou p�edm�t� dávají možnost „výhodn�“ nakupovat. Hitem 
posledních let je jist� prodej prost�ednictvím internetové aukce. Princip je stejný.  

Na našem trhu existují auto�i, kte�í se v poslední dob� hodn� napodobují. Mám na 
mysli nap�. V. Špálu, E. Fillu, J. Zrzavého apod., máte n�jaký konkrétní poznatek o 
t�chto pad�lcích?  

Vámi uvedení auto�i se napodobují v extrémním množství. Obecn� platí, že se pad�lá to, o 
co je zájem a co je na pad�lání jednoduché. Pokud se sejdou ob� podmínky, jako je tomu 
u J. Zrzavého nebo t�eba K. Lhotáka, je zde vysoká pravd�podobnost, že autor bude 
pad�lán. 

Jak si konkrétn� p�edstavuje Vaše sdružení spolupráci s obchodníky s um�ním? 

Jsme si v�domi, že v�tšina obchodník� a galerist� p�istupuje ke své �innosti poctiv� a 
situace na trhu s um�ním jim ned�lá žádnou radost. P�edpokládám, že budeme pro tyto 
obchodníky žádanými seriozními partnery, pon�vadž jim budeme pomáhat a pracovat v 
jejich zájmu, tedy za �istý a transparentní trh. Poctiví obchodníci nemají radost z toho, když 
musí �ešit s kupcem vracení pen�z za pad�lek. Poškozuje je to finan�n� a ned�lá jim to 
dobré jméno.  
 

Pad�lání a prodej falz není novým fenoménem, ale vyskytuje se v �R �ast�ji od 90. 
let. Co myslíte že k tomu p�isp�lo? 

Nár�st výskytu pad�lk� za�al strm� vzr�stat zejména v situaci, kdy byly brány do zástavy u 
bank i um�lecké p�edm�ty. Mezi t�mito zástavami bylo i velké množství pad�lk�. Ur�it� 
neexistují p�esné informace, kolik takových nehodnotných zástav v bankách bylo uloženo, 
ale ur�it� se budeme pohybovat v po�tech ve stovkách kus� a hodnot� desítek a stovek 
milion� korun. V pr�b�hu o�išt�ní bankovního sektoru se tyto p�edm�ty dostaly na trh. Zde 
máme hlavní zdroj pad�lk�. Dalším impulzem byla strm� stoupající cena ur�itých autor�. 
Pak už jen sta�ilo najít a správn� ovlivnit zájemce ke koupi. V té dob� bylo velké množství 
volných finan�ních prost�edk�. Výsledky auk�ních síní to dokládají. 
 

Má Vaše sdružení n�jakou obdobu v zahrani�í? Jak možno u nás prov��it pravost 
d�l zahrani�ních autor�?  

Naše sdružení vzniklo na základ� ambice pomoci napravit �eský trh s um�ním a pomoci 
poctivým sb�ratel�m a investor�m. Na tento cíl se v sou�asné dob� zam��ujeme. 
Nesledujeme situaci v zahrani�í, ale p�ípadnou spolupráci nevylu�ujeme, spíše naopak. 
V sou�asném globálním trhu s um�ním dochází i v �R k prodeji falz zahrani�ních 
autor�, zejména se jedná o grafické listy. �eští sb�ratelé investují zejména do �eských 
autor�. 

  

 
Mgr. Zden�k Novák je zakládajícím �lenem ob�anského sdružení a 
p�edsedou správní rady Falzum STOP.  
 
V problematice ochrany kulturního d�dictví se pohybuje od po�átku 90. 
let, jako pracovník Národního památkového ústavu, Ministerstva kultury 
�R a jako p�íslušník Policie �R, kde m�l možnost se osobn� podílet na 
�ešení extrémního nár�stu po�tu krádeží památek a následn� i stále se 
zv�tšujícího trhu s pad�lky um�leckých p�edm�t�. 
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