
Българска народна банка 
Тел.: (+3592) 91459  
press_office@bnbank.org

Sveriges Riksbank 
Tfn: +46 8 787 00 00
registratorn@riksbank.se

Magyar Nemzeti Bank
Tel.: (+36 1) 428-2751
info@mnb.hu

Danmarks Nationalbank 
Tlf.: 33 63 63 63 
nationalbanken@nationalbanken.dk

Česká národní banka 
tel.: +420 224 411 111 
podatelna@cnb.cz

Banca Naţională a României 
Telefon: 021 313 04 10 
Info@bnr.ro

Narodowy Bank Polski 
tel. centrala: +48 22 185 10 00
listy@nbp.pl

Hrvatska narodna banka  
Tel.: +385 1 45 64 576 
info@hnb.hr 

Bank of England 
Phone +44 (0)20 7601 4878 
enquiries@bankofengland.co.uk

European Central Bank 
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany  
Tel.: +49 69 1344 7455  
Fax: +49 69 1344 7401  
Email: info@ecb.europa.eu

Banque Nationale de Belgique /Nationale Bank van België   
Tél. / Tel. : +32 2 221 2578 
laurent.denys@nbb.be

Deutsche Bundesbank 
Tel.: +49 69 9566 3512
info@bundesbank.de

Eesti Pank  
Tel: +372 668 0719
info@eestipank.ee

Banc Ceannais na hÉireann /Central Bank of Ireland  
Phone:  +353 1 219 8858 
euroseries2@centralbank.ie

Bank of Greece/Τράπεζα της Ελλάδος 
Tηλ.: +30 210 320 3447 
press@bankofgreece.gr

Banco de España  
Tel.: +34 91 338 5999 
emisionycaja@bde.es

Banque de France   
Phone : 33 1 42 92 94 92 
euro-formation@banque-france.fr

Banca d’Italia  
Tel: +39 06 47924878 
eurosecondaserie@bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus/Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
Τηλ.: +357 22714503, +357 22714463 
pressoffice@centralbank.cy

Latvijas Banka 
Tālr.: +371 67022300
info@bank.lv

Lietuvos bankas 
Tel. +370 5 268 00 71 
info@lb.lt

Banque centrale du Luxembourg 
Tél. : +352 4774 4561 
euro2@bcl.lu

Bank Ċentrali ta’ Malta /Central Bank of Malta    
Tel: +356 2550 3104/5
publicrelations@centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank  
Tel.: +31 (0)800 020 1068 (gratis) 
info@dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank
Tel: +43 1 404 20 6900 
christian.gutlederer@oenb.at

Banco de Portugal  
Tel.: +351 213 215 358 
press@bportugal.pt

Banka Slovenije  
Tel.: +386 1 47 19 153, +386 1 47 19 777
pr@bsi.si

Národná banka Slovenska  
Tel.: +421 2 5787 2143 
info@nbs.sk

Suomen Pankki / Finlands Bank 
Puhelin / Telefon: +358 10 831 2626 
info@bof.fi
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SEZNAMTE SE  
S NOVOU BANKOVKOU 50 €

www.nove-eurobankovky-cs.eu
www.euro.ecb.europa.eu

ÚVODSÉRIE EUROPA

Proč nové bankovky?

SÉRIE EUROPA: PŘÍPRAVA

Jsou vaše stroje a zařízení na novou bankovku 50 € 
připraveny?

Podezřelé bankovky

Je velmi důležité, aby ochranné prvky bankovek byly pravidelně zdokonalovány – to 
v ještě větší míře ztěžuje jejich padělání.  Všechny bankovky série Europa také získávají 
mladší vzhled.  Je tomu tak i v případě nové bankovky 50 €, na níž se nacházejí 
„okno s podobiznou“, viditelné z obou jejích stran, a další zdokonalené ochranné 
prvky. Díky tomu je ještě více chráněna a ověření její pravosti zůstává snadné.

Bankovky série Europa se zavádějí několik let. Bankovky 5 €, 10 € a 20 € již vydány 
byly a bankovka 50 € bude uvedena do oběhu 4. dubna 2017.  Zavedení nových 
bankovek 100 € a 200 € je naplánováno zhruba na konec roku 2018.  Součástí 
nové série nebude bankovka 500 € vzhledem k obavám, že by mohla usnadňovat 
nezákonnou činnost.

Nová bankovka 50 €, stejně jako již dříve vydané bankovky série Europa, budou 
v oběhu společně s bankovkami první série, které zůstanou zákonným platidlem. 
Eurobankovky si stále zachovají svou hodnotu a jejich výměna u národních 
centrálních bank Eurosystému nebude nijak časově omezena.

Postupné zavádění nové série

Zpracováváte-li hotovost, může se vám občas dostat do rukou podezřelá 
bankovka.
V takovém případě
 ji nepřijímejte
 požádejte o jinou bankovku a tu pečlivě zkontrolujte. 

Pokud jste přijali bankovku, kterou nyní považujete za podezřelou, dále ji 
nepoužívejte, protože byste se tím dopustili trestného činu. Bankovku předejte 
na místní policejní stanici, ve vaší bance či v příslušné národní centrální bance. 
Pokud je bankovka pravá, budou vám peníze vráceny.

Více informací je k dispozici na stránkách www.nove-eurobankovky-cs.eu/
Eurobankovky/PODEZRELE-BANKOVKY. Můžete se také obrátit na svou 
národní centrální banku nebo navštívit její internetové stránky. Další podrobnosti 
jsou k dispozici v tomto letáku.

Podezřelé bankovky

Pracujete-li v maloobchodu nebo pravidelně používáte stroje na zpracování 
bankovek a zařízení na ověřování jejich pravosti, měli byste zajistit jejich úpravu  
na novou bankovku 50 € před jejím uvedením do oběhu v dubnu 2017.

Zda lze vaše stroje a zařízení aktualizovat tak, aby novou bankovku rozpoznávaly, 
zjistíte u svého dodavatele. Můžete si také prohlédnout seznam přezkoušených 
typů strojů a zařízení na internetových stránkách ECB:
www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.cs.html
V uvedeném seznamu je uvedeno, zda určitý typ stroje či zařízení již prošel 
aktualizací, po níž už přijímá novou bankovku 50 €.

Nezapomeňte, že pravost bankovky můžete zkontrolovat také hmatem, 
nastavením proti světlu a nakloněním.

Bankovka 100 €:
připravuje se

Bankovka 200 €:
připravuje se

www.centralbankmalta.org

www.eestipank.ee

www.bde.es

www.centralbank.gov.cy

www.lb.lt

www.nbp.pl

www.nbs.sk

www.cnb.czwww.bundesbank.de

www.bankofgreece.gr

www.bancaditalia.it

www.hnb.hr

www.oenb.at

www.bnr.ro

www.riksbank.se

www.mnb.hu

www.bnb.bg

www.nbb.be

www.banque-france.fr

www.nationalbanken.dk

www.bank.lv

www.bcl.lu

www.centralbank.ie

www.bof.fi

www.dnb.nl

www.bportugal.pt

www.bankofengland.co.uk www.bsi.si

http://www.nove-eurobankovky-cs.eu/Eurobankovky/PODEZRELE-BANKOVKY
http://www.nove-eurobankovky-cs.eu/Eurobankovky/PODEZRELE-BANKOVKY
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Nové eurobankovky stále zobrazují „epochy a slohy“ první série a používají stejné převládající barvy, ale došlo k menším úpravám z důvodu zdokonalení ochranných prvků. Díky 
tomu jsou také snadno odlišitelné od první série. Pro účely „omlazení“ podoby těchto bankovek byl vybrán Reinhold Gerstetter, nezávislý návrhář bankovek z Berlína. Bankovky nyní 
zohledňují země, které přistoupily k EU po roce 2002. Mimo jiné jsou například na mapě Evropy znázorněny Malta a Kypr, slovo „euro“ je kromě latinky a řecké abecedy napsáno i  
v cyrilici a iniciály ECB se neobjevují v pěti, nýbrž v desíti jazykových variantách.

BANKOVKY 50 € ZE SÉRIE EUROPA

CO JE NOVÉHO

Přední strana

Přední strana

Zadní strana

Zadní strana

BANKOVKY 50 € Z PRVNÍ SÉRIE

Co je nového – okno s podobiznou na hologramu
V okně v horní části hologramu se zobrazí  
podobizna Európy. Když bankovku nakloníte,  
v okně se kolem hodnotového čísla zobrazí  
také duhově zbarvené proužky. Na zadní  
straně se v okně zobrazí duhově zbarvená  
hodnotová čísla.

Vlastnosti papíru – zkontrolujte hmatem papír bankovky. Na omak by měl být pevný a tuhý.  
Plastický tisk – nános barvy na hlavním motivu, nápisech a velkém hodnotovém čísle je na pohmat silnější.

Vodoznak – nastavte bankovku proti světlu. Objeví se vystínované hodnotové číslo bankovky a hlavní motiv.

Hologram – nakloňte bankovku. Na stříbřitém proužku vpravo se zobrazí hodnota bankovky a symbol €.

Co je nového
Na nové bankovce je při levém a pravém okraji hmatatelná řada krátkých 
plastických čar.

Co je nového – vodoznak s podobiznou
Objeví se také podobizna Európy.

Co je nového – okno s podobiznou na hologramu
Nastavte bankovku proti světlu – okno v horní části 
hologramu zprůhlední a z obou stran bankovky se  
v něm zobrazí podobizna Európy.

Co je nového – smaragdově zelené číslo
Lesklé číslo vytváří světelný efekt,
který se pohybuje nahoru a dolů.
Číslo také mění barvu ze smaragdově 
zelené na tmavě modrou.

 1  KONTROLA HMATEM

 3  KONTROLA NAKLONĚNÍM

 2  KONTROLA NASTAVENÍM PROTI SVĚTLU

Přední 
strana

Zadní 
strana

OCHRANNÉ PRVKY NOVÉ BANKOVKY 50 € SÉRIE EUROPA: KONTROLA TECHNICKÝMI PROSTŘEDKYBANKOVKY 50 €

Mikrotisk na nové bankovce 50 €Nová bankovka 50 € pod ultrafialovým světlemSnadná kontrolaPorovnejme

Samotný papír bankovky nezáří.

A  Na přední straně se zobrazí jemná vlákna zapuštěná do papíru. Každé vlákno 
má tři různé barvy. Hvězdy na vlajce Evropské unie, drobné kroužky a některé 
z velkých hvězd září žlutě.  Také několik dalších míst září žlutě. 

B   Na zadní straně ve středu bankovky září čtvrtina kruhu zeleně.  Vodorovné 
číslo série a proužek září červeně.

Přední strana

C   Na přední straně hvězdy na vlajce Evropské unie a drobné kroužky září žlutě. 
Velké hvězdy a několik dalších míst září oranžově nebo žlutě. Ve středu se 
zobrazí také velký symbol €.

Pod speciálním ultrafialovým světlem (UV-C)

Zadní strana

Přední strana

Pod infračerveným světlem

Na některých místech bankovky se zobrazuje řada drobných písmen.  Tento 
mikrotisk je čitelný jen s pomocí lupy. Písmena jsou ostrá, nikoliv rozmazaná.

Na přední straně bankovky zůstává viditelné smaragdově zelené číslo, část 
velkého hodnotového čísla, pravá strana hlavního motivu a stříbřitý proužek.  
Na zadní straně bankovky zůstává kromě okna viditelné pouze hodnotové číslo 
a vodorovné číslo série.

Přední strana

Zadní strana

Přední strana Přední strana


