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Informační systém KRPAD pro organizaci odborných kurzů 

podle zákona č. 136/2011 Sb. 

 
Dne 31. 12. 2021 byl ukončen způsob přihlašování frekventantů do Odborných kurzů 

o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle zákona 

č. 136/2011 Sb. v listinné formě. 

 

Od 1. 1. 2022 mohou klienti přihlašovat své frekventanty do Odborných kurzů o rozpoznávání 

bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle zákona č. 136/2011 Sb. pouze 

pomocí IS KRPAD.  

Každé povinné osobě podle zákona č. 136/2011 Sb., § 33  je registrací do IS KRPAD umožněno 

přistupovat k uživatelskému účtu, spravovat seznamy frekventantů a jejich přihlašování do 

příslušných odborných kurzů. 

 

 

Klient se přihlásí do IS KRPAD na internetové adrese: 

https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/legislativa/odborne-kurzy/ 

 

V části Systém pro organizaci odborných kurzů klient nalezne odkazy pro přístup do 

informačního systému KRPAD. Po kliknutí na příslušný odkaz („IS KRPAD – produkční prostředí“ 

nebo „IS KRPAD – testovací prostředí“) se zobrazí úvodní stránka informačního systému. 
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Přihlášení a registrace klienta do IS KRPAD 

Po stisku tlačítka Přihlášení pro klienty (umístěného v pravém horním rohu) se mohou již 

registrovaní uživatelé přihlásit do informačního systému zadáním E-mailové adresy a hesla. 
  

 
 

Neregistrovaní klienti se mohou na této stránce zaregistrovat do IS KRPAD kliknutím na 

odkaz Nová registrace (vlevo pod tlačítkem Přihlásit). Ve formuláři je nutné vyplnění všech 

povinných polí a před potvrzením registrace vyjádření souhlasu s podmínkami IS KRPAD. 

 

 
 

Na úvodní stránce IS KRPAD je možné v případě zapomenutého hesla požádat o jeho obnovu 

volbou Zapomenuté heslo (vpravo pod tlačítkem Přihlásit). 
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Registr vydaných osvědčení 

Na úvodní stránce po stisku volby Registr vydaných osvědčení je možné ve formuláři po zadání 

typu kurzu a čísla osvědčení ověřit platnost vydaného osvědčení. 

 
 

 
 

 

Žádost o vystavení druhého paré/duplikátu osvědčení 

Na úvodní stránce po stisku volby Žádost o vystavení druhého paré/ duplikátu osvědčení může 

právnická nebo fyzická osoba bez předchozí registrace požádat o vystavení duplikátu osvědčení, 

které bylo vystaveno v listinné formě podle vyhlášky č. 434/2002 Sb., nebo zákona č. 219/1995 Sb. 

a zákona č. 136/2011 Sb. 

 
 

 
 


