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Nová séria bankoviek sa v eurozóne uvádza do obehu postupne v priebehu niekoľkých rokov vo 
vzostupnom poradí. Predstavením bankoviek 100 € a 200 € v priestoroch ECB 17. septembra 2018  
bude séria Európa kompletná. Nové bankovky majú byť uvedené do obehu 28. mája 2019. 

PREČO POTREBUJEME NOVÉ BANKOVKY? 

ECB a Eurosystém majú za úlohu chrániť integritu eurových bankoviek a neustále zdokonaľovať techno-
lógiu ich výroby. Séria Európa prináša dokonalejšiu ochranu proti falšovaniu, vďaka ktorej sú eurové 
bankovky ešte bezpečnejšie. Nové bankovky 100 € a 200 € sú vybavené rovnakými ochrannými prvkami 
ako bankovka 50 €, napr. portrétom vo vodoznaku a holograme, ako aj novými a modernizovanými 
prvkami, ktoré sťažia falšovanie, ale i naďalej umožnia jednoduché overovanie pravosti: 
 

  Satelitný hologram: tento úplne nový prvok je umiestnený v hornej časti striebristého prúžku. Pri 
naklonení bankovky je vidieť malé znaky €, ktoré sa pohybujú okolo čísla. Pod priamym svetlom sú 
znaky € zreteľnejšie.

  Smaragdové číslo: pri naklonení bankovky trblietavé číslo v ľavom dolnom rohu vytvára svetelný efekt, 
ktorý sa pohybuje nahor a nadol. Farba čísla sa zároveň mení zo smaragdovozelenej na tmavomodrú. 
Na nových bankovkách 100 € a 200 € sa vo vnútri čísla zobrazujú aj znaky €.

Popri ochranných prvkoch pre verejnosť nové bankovky obsahujú i nové a modernizované prvky určené 
na strojové overovanie pravosti.

VYDANIE NOVÝCH BANKOVIEK 100 € A 200 €
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V OBEHU JE VIAC BANKOVIEK 100 € NEŽ BANKOVIEK 10 €

Bankovky 100 € a 200 € sa používajú v širokom rozsahu, ako platobný prostriedok i ako uchovávateľ hod-
noty. Ku koncu júna 2018 bolo v obehu 2,7 miliardy bankoviek 100 € (13 % všetkých eurových bankoviek 
v obehu), zatiaľ čo bankoviek 10 € bolo v obehu 2,5 miliardy (približne 12 % celkového počtu bankoviek). 
V hodnotovom vyjadrení je bankovka 100 € druhou najvýznamnejšou nominálnou hodnotou po bankovke 
50 € a predstavuje takmer štvrtinu (23 %) hodnoty všetkých eurových bankoviek v obehu. Na porovna-
nie, bankovky 200 € tvoria približne 1 % počtu eurových bankoviek v obehu a 4 % ich celkovej hodnoty.
 

PRVKY PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH  
  
Pri navrhovaní série Európa ECB úzko spolupracovala so zrakovo postihnutými na vývoji prvkov, ktoré  
by uľahčili používanie bankoviek ľuďom so zhoršeným zrakom. Nové bankovky obsahujú veľké čísla  
nominálnej hodnoty s hrubším písmom a kontrastnejším tónovaním, ktoré umožňuje jednoduchšiu  
identifikáciu bankoviek podľa farby. Pozdĺž okrajov bankovky sa zároveň nachádzajú i hmatové značky,  
ktoré sa líšia podľa nominálnej hodnoty. 
 

DÔVERA V EUROVÉ BANKOVKY  
 
Eurové bankovky naďalej zostávajú dôveryhodným a bezpečným platobným prostriedkom.  V porovnaní  
s neustále rastúcim počtom pravých bankoviek v obehu (viac než 21 miliárd) zostáva počet falošných  
bankoviek i naďalej veľmi nízky (v prvom polroku 2018 bolo z obehu stiahnutých 301 000 falzifikátov). 
ECB bude spolu s národnými centrálnymi bankami Eurosystému i naďalej zabezpečovať, aby eurové  
bankovky zostali cenným a zároveň ceneným platobným prostriedkom v eurozóne i za jej hranicami. Je 
nevyhnutné, aby mohli všetci eurové bankovky aj naďalej používať s plnou dôverou. Práve to je dôvodom 
zavádzania série Európa. 

Počet falzifikátov eurových bankoviek v prvom polroku 2018 zostáva nízky. 
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180727.sk.html
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1   Zdroj:  The use of cash by households in the euro area (len v angličtine): 
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf?f3670de4c470a5361c8b3e250d656699

STRATÍ HOTOVOSŤ V NAJBLIŽŠEJ DOBE VÝZNAM?

Podľa svetových trendov dopyt po hotovosti stále rastie. Od zavedenia eura v roku 2002 sa počet  
bankoviek v obehu v eurozóne strojnásobil a dnes dosahuje 21 miliárd. Hodnota bankoviek v obehu  
v súčasnosti rastie o 4 % ročne a medzičasom predstavuje takmer 1,2 bilióna €. Bližšie informácie  
o počte a hodnote eurových bankoviek v obehu sa nachádzajú na našej internetovej stránke (v angličtine). 
www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/banknotes+coins/circulation/html/index.en.html
 

JE HOTOVOSŤ STÁLE SUVERÉNNE NA PRVOM MIESTE?

Hotovosť je všeobecne uprednostňovaným platobným prostriedkom na predajných miestach ako sú 
obchody, čerpacie stanice a predajné automaty.  V roku 2016 prebehlo 79 % všetkých transakcií v eurozóne 
v hotovosti, zatiaľ čo kartové platby predstavovali len 19 %.1 Hotovostné platby sú ešte obľúbenejšie pri 
pouličnom a trhovom predaji (90 % všetkých transakcií, resp. 81 % hodnoty) a v pohostinských zariade-
niach (90 % všetkých transakcií, resp. 76 % hodnoty).
 

ČÍM JE HOTOVOSŤ VÝNIMOČNÁ?

  Hotovosť nediskriminuje – hotovosťou môžu platiť i ľudia, ktorí majú len obmedzený alebo  
žiadny prístup k bankovému účtu.

  Dáva ľuďom lepší prehľad o ich výdavkoch a dlhoch.
  Pri platení hotovosťou je zachované súkromie. 
  Je náhradným riešením v prípade výpadku elektronických platobných systémov.
  Umožňuje okamžité vyrovnanie transakcií v momente odovzdania peňazí.
  Zaisťuje konkurenciu medzi rôznymi maloobchodnými platobnými nástrojmi a prispieva ku  
konkurenčnej cene ostatných maloobchodných platobných nástrojov.

  Je jediným platobným nástrojom, ktorý verejnosti poskytuje priamy prístup k spoľahlivým  
peniazom centrálnej banky.
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MATERIÁLY PRE MÉDIÁ

  Tl ačová správa  
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180917.sk.html

  Obrázky nových bankoviek 100 € a 200 € a ich ochranných prvkov 
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/sets/72157697753987952

  Fotografie z predstavenia bankoviek  
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/albums/72157700197251994

  Obrázky bankoviek série Európa  
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.sk.html

  Film z predstavenia bankoviek  
www.youtube.com/user/ecbeuro

  Obrazový materiál pre televízne stanice o procese tlače nových bankoviek 100 € a 200 € 
www.ecb.europa.eu/press/tvservices/ondemand/html/index.sk.html

PREJAVY A CITÁTY O HOTOVOSTI A EUROVÝCH BANKOVKÁCH   

Úvodný prejav prezidenta ECB Maria Draghiho pri príležitosti vydania novej bankovky 50 €, Frankfurt 
nad Mohanom 4. apríla 2017

„Napriek rastúcej popularite elektronických platieb je pre nás hotovosť stále najdôležitejším  
platobným prostriedkom. […] viac ako tri štvrtiny všetkých platieb na predajných miestach  
v eurozóne prebiehajú v hotovosti. Z pohľadu hodnoty transakcií je to o niečo viac ako polovica.  
Takže i v tomto digitálnom veku má hotovosť v našom hospodárstve naďalej zásadný význam.“

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170404.sk.html

Prejav člena  Výkonnej rady ECB  Yvesa Merscha na podujatí 4. Bargeldsymposium der Deutschen  
Bundesbank, Frankfurt nad Mohanom 14. februára 2018 (len v angličtine a nemčine)

„Hotovosť umožňuje súkromie a tým ochraňuje základné práva. [...] Občania môžu hotovosť  
používať na uplatnenie svojich základných práv bez možnosti okamžitého sledovania s tým spojených 
finančných transakcií zo strany štátu alebo iných tretích strán.“

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180214.en.html

Príspevok člena  Výkonnej rady ECB  Yvesa Merscha pre Project Syndicate

„Tempo rastu celkového dopytu po hotovosti predstihuje rast nominálneho HDP. V posledných  
piatich rokoch predstavovalo priemerné ročné tempo rastu eurových bankoviek 4,9 % v hodnoto-
vom a 6,2 % v objemovom vyjadrení. Tento rast sa týka i nominálnych hodnôt, ktoré sa používajú 
prevažne na transakcie, a nie na vytváranie úspor. [...] ECB bude bankovky poskytovať i naďalej.  
Zároveň budeme vytvárať podmienky na ďalší vývoj integrovaného, inovatívneho a konkurenčného 
trhu maloobchodných platobných riešení v eurozóne.“

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170428.sk.html
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