L 113/6

Úřední věstník Evropské unie

CS

29.4.2019

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/669
ze dne 4. dubna 2019,
kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/10 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci,
výměně a stahování eurobankovek (ECB/2019/9)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 128 odst. 1 této smlouvy,
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 16 tohoto
statutu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Evropská centrální banka přijala dne 19. dubna 2013 rozhodnutí ECB/2013/10 (1), které zavedlo řadu
technických norem vztahujících se na současné i budoucí série eurobankovek a které dále upřesnilo některá
pravidla a některé postupy týkající se eurobankovek.

(2)

ECB rozhodla provést změny u druhé série eurobankovek, známé jako série Europa. Zmenšuje se šířka (kratší
strana) bankovek nominální hodnoty 100 EUR a 200 EUR.

(3)

Rada guvernérů dne 4. května 2016 rozhodla vyřadit bankovku nominální hodnoty 500 EUR ze série Europa.

(4)

Z důvodu přistoupení Chorvatska v roce 2013 je navíc třeba na bankovky nominálních hodnot 50 EUR,
100 EUR a 200 EUR druhé série eurobankovek doplnit zkratku ECB v chorvatštině. Bude doplněna ke
grafickému prvku, který zahrnuje zkratky ECB v úředních jazycích Evropské unie.

(5)

V zájmu jednotnosti je třeba prahovou hodnotu pro povinné předkládání dokumentace o původu bankovek
a totožnosti klienta, popřípadě skutečného vlastníka ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/849 (2) zvýšit na částku 10 000 EUR. Tímto zvýšením bude uvedená prahová hodnota sladěna s prahovou
hodnotou, která podle směrnice (EU) 2015/849 platí pro osoby obchodující se zbožím v případech, kdy
provádějí nebo přijímají platby v hotovosti ve výši 10 000 EUR nebo více.

(6)

Je třeba vyjasnit, že výměnu poškozených bankovek lze provést výměnou za bankovky téže hodnoty v jakékoli
nominální hodnotě nebo převodem či připsáním takové hodnoty na účet žadatele. Je třeba upřesnit, že poplatek
za výměnu pravých bankovek, které byly poškozeny ochranným zařízením proti krádeži, se uplatňuje i v případě,
kdy žadatel požaduje, aby národní centrální banka převedla či připsala hodnotu příslušných bankovek na účet.

(7)

Rozhodnutí ECB/2013/10 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Změny
Rozhodnutí ECB/2013/10 se mění takto:
1. Článek 1 se mění takto:
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1.
Eurobankovky první série sestávají ze sedmi nominálních hodnot eurobankovek od 5 EUR do 500 EUR.
Eurobankovky druhé série sestávají ze šesti nominálních hodnot od 5 EUR do 200 EUR. Eurobankovky
znázorňují téma „evropské epochy a umělecké slohy“ s těmito základními specifikacemi.
(1) Rozhodnutí ECB/2013/10 ze dne 19. dubna 2013 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování
eurobankovek (Úř. věst. L 118, 30.4.2013, s. 37).
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní
peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).
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Nominální
hodnota
(v EUR)

Rozměry (první série)

Rozměry (druhá série)

Převažující barva

Téma

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

šedá

antika

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

červená

románský sloh

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

modrá

gotika

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

oranžová

renesance

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

zelená

baroko a rokoko

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

žlutohnědá

architektura užívající
železo a sklo

500

160 × 82 mm

není součástí druhé
série

fialová

moderní architektura
20. století“;

b) v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:
„c) zkratky ECB v jednotlivých úředních jazycích Evropské unie;
i) v případě první série eurobankovek jsou zkratky ECB uvedeny v těchto pěti jazykových variantách: BCE,
ECB, EZB, EKT a EKP;
ii) v případě druhé série eurobankovek jsou zkratky ECB uvedeny 1) u nominálních hodnot 5, 10 a 20 EUR
v těchto devíti jazykových variantách: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE a EBC; 2) u nominálních
hodnot 50, 100 a 200 EUR v těchto deseti jazykových variantách: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB,
EKB, BĊE a EBC;“.
2. V článku 3 se odst. 2 písm. h) nahrazuje tímto:
„h) pokud instituce a hospodářské subjekty uvedené v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1338/2001 v rámci jedné či více
transakcí k výměně předkládají poškozené pravé eurobankovky v hodnotě nejméně 10 000 EUR, předloží
dokumentaci o původu bankovek a prokáží totožnost klienta, případně skutečného vlastníka ve smyslu směrnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (*). Tato povinnost je dána, i pokud vzniknou pochybnosti
o tom, zda bylo dosaženo prahové hodnoty 10 000 EUR. Pravidly vymezenými v tomto odstavci nejsou dotčeny
případné přísnější požadavky na identifikaci a oznamování, které členské státy zavedly v rámci provedení
směrnice (EU) 2015/849.
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání
finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise
2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).“
3. V článku 3 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
„4.
Národní centrální banky mohou výměnu provést vydáním hotovosti odpovídající hodnotě bankovek v jakékoli
nominální hodnotě, převodem hodnoty bankovek na bankovní účet žadatele, který lze jednoznačně identifikovat
pomocí mezinárodního identifikátoru čísla platebního účtu (IBAN), jak je vymezen v čl. 2 odst. 15 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 (*), nebo připsáním hodnoty bankovek na účet žadatele u národní
centrální banky, podle toho, co národní centrální banka považuje za vhodné.
(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické
a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 (Úř. věst. L 94,
30.3.2012, s. 22).“
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4. V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1.
Národní centrální banky účtují institucím a hospodářským subjektům uvedeným v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES)
č. 1338/2001 poplatek, pokud tyto osoby žádají národní centrální banky v souladu s článkem 3 o výměnu pravých
eurobankovek, které byly poškozeny ochranným zařízením proti krádeži. Tento poplatek se uplatní bez ohledu na to,
zda národní centrální banka výměnu provádí v hotovosti nebo převodem či připsáním hodnoty bankovek na účet.“
Článek 2
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 4. dubna 2019.
Za Radu guvernérů ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI

