NOVÉ BANKOVKY 100 € A 200 €
VYDÁNÍ NOVÝCH BANKOVEK 100 € A 200 €
Nová série bankovek se v posledních několika letech postupně zavádí v celé eurozóně, a to ve vzestupném pořadí jejích nominálních hodnot. Představením bankovek 100 € a 200 € v ECB 17. září 2018 bude
série Europa dokončena. Nové bankovky by měly být podle plánu uvedeny do oběhu 28. května 2019.
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PROČ POTŘEBUJEME NOVÉ BANKOVKY
ECB a Eurosystém mají povinnost zajišťovat důvěryhodnost eurobankovek a stále zlepšovat jejich
technologickou úroveň. Nové ochranné prvky poskytují větší ochranu proti padělání. Díky nim jsou
bankovky ještě bezpečnější. Nové bankovky 100 € a 200 € využívají výhod stejných ochranných prvků
jako bankovka 50 €, například podobiznu ve vodoznaku a na hologramu, ale také nových a zdokonalených
prvků, díky nimž je padělání obtížnější, ale bankovky lze stále snadno zkontrolovat.
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H
 ologram se satelity: tento zcela nový ochranný prvek lze nalézt v horní části stříbřitého proužku.
Když bankovku nakláníte, zobrazují se malé symboly € pohybující se kolem hodnotového čísla. Symboly
€ budou pod přímým světlem viditelné ostřeji.
S maragdově zelené číslo: Když bankovku nakláníte, lesklé číslo v levém dolním rohu vytváří světelný
efekt, který se pohybuje nahoru a dolů, a číslo také mění barvu ze smaragdově zelené na tmavě
modrou. Symboly € se na nových bankovkách 100 € a 200 € zobrazují také uvnitř čísla.
Vedle ochranných prvků pro veřejnost obsahují nové bankovky nové a zdokonalené prvky pro ověřování
pravosti pomocí přístrojů a zařízení.

www.euro.ecb.europa.eu

NOVÉ BANKOVKY 100 € A 200 €
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Ochranné prvky bankovek 100 € a 200 € www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.cs.html
Více informací o bankovce 100 € www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.cs.html#es2-100
Více informací o bankovce 200 € www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.cs.html#es2-200

www.euro.ecb.europa.eu
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NOVÉ BANKOVKY 100 € A 200 €
V OBĚHU JE VÍCE BANKOVEK 100 € NEŽ BANKOVEK 10 €
Bankovky 100 € a 200 € jsou hojně používané, a to jako platební prostředek i jako uchovatel hodnoty.
Na konci června 2018 bylo v oběhu 2,7 mld. bankovek 100 € (představujících 13 % všech eurobankovek
v oběhu) a 2,5 mld. bankovek 10 € (představujících zhruba 12 % všech eurobankovek v oběhu).
Z hlediska hodnoty je bankovka 100 € druhou nejdůležitější nominální hodnotou po bankovce 50 € a
představuje téměř čtvrtinu (23 %) hodnoty všech eurobankovek v oběhu. Oproti tomu tvoří bankovka
200 € celkem 1 % počtu eurobankovek v oběhu a 4 % celkové hodnoty.

VHODNÉ PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ
Při návrhu série Europa ECB úzce spolupracovala se zrakově postiženými s cílem vyvinout bankovky
s prvky, které mohou lidem se zhoršeným zrakem pomoci. Nové bankovky mají velká, lépe viditelná
hodnotová čísla s kontrastnějšími odstíny, které usnadňují rozpoznání bankovky podle barvy. Podél
okrajů bankovek jsou také rozmístěny značky rozeznatelné dotykem.

DŮVĚRA V EUROBANKOVKY
Eurobankovky nadále zůstávají důvěryhodným a bezpečným platebním prostředkem. Počet padělků
zůstává velmi nízký (během prvního pololetí 2018 jich bylo z oběhu staženo 301 000 kusů) v porovnání
se stále rostoucím počtem pravých bankovek v oběhu (více než 21 mld.). ECB společně s národními
centrálními bankami Eurosystému bude nadále zajišťovat, aby eurobankovky zůstaly hodnotným a spolehlivým platebním prostředkem v eurozóně i mimo ni. Je nezbytné, aby každý, kdo používá eurobankovky,
tak mohl nadále činit s naprostou důvěrou. Proto byla zavedena série Europa.
Počet padělků v prvním pololetí roku 2018 zůstal na nízké úrovni
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180727.cs.html

www.euro.ecb.europa.eu

NOVÉ BANKOVKY 100 € A 200 €
ZANIKNOU V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI HOTOVÉ PENÍZE?
Globální trendy naznačují, že poptávka po hotovosti nadále roste. Od zavedení eura v roce 2002 se počet
bankovek v oběhu v eurozóně ztrojnásobil a nyní dosahuje 21 mld. kusů. Hodnota bankovek v oběhu
v současné době roste tempem zhruba 4 % ročně a dosáhla téměř 1,2 bil. EUR. Více informací o množství
bankovek v oběhu (pouze v angličtině) nalezete na našich internetových stránkách.
www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/banknotes+coins/circulation/html/index.en.html

HOTOVOST STÁLE TÁHNE?
Hotovost je velmi upřednostňovaným platebním prostředkem v místech prodeje, jako jsou obchody,
čerpací stanice a prodejní automaty. V roce 2016 proběhlo 79 % všech transakcí v eurozóně v hotovosti,
zatímco platební kartou jen 19 %. 1 Hotovostní transakce dosahují ještě větší obliby u stánkového prodeje
a na pouličních tržištích (90 % všech transakcí – 81 % z hlediska hodnoty) a v barech a restauracích
(90 % všech transakcí – 76 % z hlediska hodnoty).

JAKÉ JSOU JEDINEČNÉ VLASTNOSTI HOTOVÝCH PENĚZ?
Jsou pro všechny – i lidé, kteří mají omezený přístup k bankovnímu účtu nebo jej nemají vůbec, mohou
stále platit v hotovosti.
U
 možňují lidem lépe kontrolovat své výdaje a zadlužení.
Jedná se o soukromý způsob platby.
F ungují jako záložní opatření v případě výpadku elektronického platebního styku.
U
 možňují okamžité vypořádání transakcí v momentě předání hotovosti.
Z
 ajišťují soutěž mezi různými platebními nástroji pro malé platby a přispívají k cenové konkurenci
ostatních platebních nástrojů pro malé platby.
Jsou jediným platebním nástrojem, který poskytuje veřejnosti přímý přístup k důvěryhodným penězům
centrální banky.

Zdroj: „The use of cash by households in the euro area“ (není k dispozici v češtině):
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf?f3670de4c470a5361c8b3e250d656699
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www.euro.ecb.europa.eu

NOVÉ BANKOVKY 100 € A 200 €
PROJEVY A CITACE NA TÉMA HOTOVOST A EUROBANKOVKY
Úvodní projev prezidenta ECB Maria Draghiho na akci k příležitosti vydání nové bankovky 50 €,
Frankfurt nad Mohanem, 4. dubna 2017
„Ačkoli jsou elektronické platby stále oblíbenější, hotové peníze zůstávají naším nejdůležitějším
platebním prostředkem. […] více než tři čtvrtiny všech plateb probíhají v prodejních místech
v eurozóně v hotovosti. Vyjádříme-li tento objem v hodnotě transakcí, je to o něco více než
polovina. Takže i v tomto digitálním věku zůstává hotovost pro naši ekonomiku nezbytně nutná.“
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170404.cs.html
Projev člena Výkonné rady ECB Yvese Mersche na 4. symposiu Bargeldsymposium Deutsche Bundesbank,
Frankfurt nad Mohanem, 14. února 2018
„Hotovost umožňuje soukromí a zajišťuje tak základní práva. […] Občané mohou používat hotovost
k výkonu svých základních práv bez toho, aby stát nebo další třetí strany mohly okamžitě sledovat
s tím související finanční transakce.“ (celý text je k dispozici pouze v angličtině a němčině)
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180214.en.html
Příspěvek člena Výkonné rady ECB Yvese Mersche pro Project Syndicate, 28. dubna 2017
„Tempo růstu celkové poptávky po hotovosti ve skutečnosti předčilo růst nominálního HDP.
V posledních pěti letech činilo průměrné meziroční tempo růstu eurobankovek 4,9 % co do jejich
hodnoty a 6,2 % co do počtu kusů. Tento růst zahrnuje bankovky v nominálních hodnotách,
které se převážně používají k placení, nikoliv k vytváření úspor. […] ECB bude bankovky poskytovat
dále. Usnadníme také pokračující vývoj integrovaného, inovačního a soutěžního trhu řešení
maloobchodních plateb v eurozóně.“
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170428.cs.html

www.euro.ecb.europa.eu

MATERIÁLY PRO MÉDIA

Tisková zpráva

www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180917.cs.html
Vyobrazení nových bankovek 100 € a 200 € a ochranných prvků
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/sets/72157697753987952
Fotografie z akce, na které byly představeny nové eurobankovky
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/albums/72157700197251994
V
 yobrazení bankovek série Europa
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.cs.html
Film z představení nových eurobankovek
www.youtube.com/user/ecbeuro
Audiovizuální materiály pro televizní stanice o tisku nových bankovek 100 € a 200 €
www.ecb.europa.eu/press/tvservices/ondemand/html/index.cs.html
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