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POKYNY
pro vyplnění přihlášky zařízení (sestavy) k testování
podle zákona č. 136/2011 Sb.

Česká národní banka provádí ve smyslu zákona č. 136/2011 Sb. testování zařízení pro zpracování tuzemských
bankovek a mincí podle stanovených standardů. Povinné osoby, výrobce zařízení, jeho zástupce, servisní firma
nebo dodavatel (dále jen „dodavatel“) přihlašují k testování zařízení (sestavu) prostřednictvím přihlášky, která je k
dispozici na internetových stránkách České národní banky (www.cnb.cz).
Pro vyplnění formuláře přihlášky k testování se prosím řiďte těmito pokyny. Přihláška bude přijata pouze v případě,
že budou vyplněny všechny povinné údaje, které jsou označené hvězdičkou a budou doloženy všechny povinné
přílohy. Bude-li přihláška vyplněna neúplně nebo chybně a bude-li chybět některá z příloh, bude žadateli vrácena
k doplnění. Formulář přihlášky včetně příloh podávejte v jednom vyhotovení.

Pokyny pro vyplnění
INFORMACE O ZAŘÍZENÍ (SESTAVĚ)
Tyto údaje uvádějte dle technické specifikace zařízení.
1 – Typové označení testovaného zařízení (sestavy)
Povinný údaj. Uveďte úplný název (typový, obchodní apod.) testovaného zařízení.
2 – Hardwarová verze detektoru
Povinný údaj. Uveďte typ detektoru testovaného zařízení, tj. jednotnou výbavu u jednoho typu zařízení (čidla,
detektory, kamery, apod.) pro zjišťování ochranných prvků a parametrů tuzemských bankovek nebo mincí.
3 – SW verze – Template, Currency f.
Povinný údaj. Uveďte softwarovou verzi testovaného zařízení (Firmware, Template, Currency file apod.)
4 – Změna HW - SW – přetestování
Povinný údaj pouze v případě změny hardware, tj. odlišná HW výbava (čidlo, detektor apod.) nebo odlišná SW
výbava, zakládající povinnost nového procesu testování zařízení.
5 – Zařízení pro zpracování
Povinný údaj. Uveďte jednu, případně obě z nabízených možností.
6 – Kategorie zařízení
Povinný údaj. Uveďte jednu, z nabízených možností.

INFORMACE O DODAVATELI
Tyto údaje uvádějte dle registrace (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).
7 – Název
Povinný údaj. Uveďte úplný název přihlašujícího dle registrace.
8 – Identifikátor (IČ/RČ)
Povinný údaj. Uveďte IČ nebo rodné číslo dodavatele.
9 – DIČ
Uveďte daňové identifikační číslo dodavatele.
SÍDLO DODAVATELE
10 – 15 – Sídlo
Údaje označené * jsou povinné. Uveďte údaje o sídle přihlašujícího dle registrace (obchodní rejstřík, živnostenský
rejstřík).
KORESPONDENČNÍ ADRESA DODAVATELE
16 – 21 – Korespondenční adresa
Zde uveďte adresu pro zasílání korespondence, liší-li se od sídla dodavatele. Jinak ponechte tyto části nevyplněné.

KONTAKTNÍ ÚDAJE DODAVATELE
22 – Jméno kontaktní osoby
Povinný údaj. Uveďte jméno osoby odpovědné za testování přihlášeného zařízení.
23 – 24 – Telefon a fax
Uveďte telefonní číslo (povinný údaj), případně faxové číslo odpovědné osoby.
25 – Adresa elektronické pošty
Uveďte adresu elektronické pošty (e-mail) odpovědné osoby.
ZÁSTUPCI DODAVATELE ÚČASTNÍCÍ SE TESTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
26 – 27 – Údaje zástupců
Povinné údaje. Uveďte příjmení, jméno a funkci osob, které se za dodavatele účastní testování zařízení.
DETAILNÍ SPECIFIKACE PŘIHLAŠOVANÉHO ZAŘÍZENÍ (SESTAVY)
28 - Zařízení je schopno zpracovávat platidla
Povinný údaj. Uveďte jednu z nabízených možností.
29 - Zařízení je schopno zpracovávat bankovky
Povinný údaj. Uveďte všechny podporované hodnoty z nabízených možností.
30 - Zařízení je schopno recyklovat bankovky (jestliže je podporováno):*
Povinný údaj (jestliže je podporováno). Uveďte všechny podporované hodnoty z nabízených možností.
31 - Jakým způsobem zařízení (sestava) ověřuje ochranné prvky a parametry tuzemských bankovek nebo
mincí a jakým způsobem provádí tzv. backtracking
Povinné údaje. Uveďte jakým způsobem zařízení (sestava) ověřuje ochranné prvky a parametry tuzemských
bankovek nebo mincí a jakým způsobem provádí backtracking (jestliže je podporováno). Dále detailně (v příloze)
specifikujte další informace s tím související. Veškeré tyto informace je možné poskytnout odkazem na dodané
přílohy (str., odstavec a pod.) nebo na dokumenty dostupné na internetu.
32 - Změnu mezních hodnot (parametrů třídění) je oprávněna provést
Povinné údaje. Uveďte jednu, případně více z nabízených možností. Kdo je oprávněn provést změnu mezních
hodnot, tj. nastavení přímo na zařízení pro zpracování bankovek nebo mincí podle vhodnosti pro oběh. Může být
i kombinace např. obsluha i servisní společnost nebo servisní společnost i výrobce.
33 - Doporučená četnost provádění preventivních kontrol (profylaxe)
Povinný údaj. Uveďte četnost (interval) doporučených preventivních kontrol (profylaxe), v rámci nichž je prováděno
seřízení, čistění, kalibrace atd. jednotlivých prvků a celého zařízení. Dále uveďte četnost (interval) doporučeného
provádění údržby zařízení obsluhou.
SEZNAM DODANÝCH PŘÍLOH
33 – V případě, že jednotlivá pole formuláře přihlášky jsou nedostatečná pro uvedení všech údajů, použijte
obecnou přílohu k přihlášce, která je ke stažení na stránkách ČNB.
34 – U každé z příloh zvolte jednu z nabízených forem. V textu uveďte popis přílohy.
V dolní části formuláře uveďte místo a datum vyplnění přihlášky.
PODEPSÁNÍ A ODESLÁNÍ FORMULÁŘE
Listinná forma
Vyplněný formulář vytiskněte oboustranně, opatřete razítkem a podpisem a zašlete na adresu uvedenou
na přihlášce.
Elektronická forma
Vyplněný formulář opatřete zaručeným elektronickým podpisem dle zákona 297 / 2016 Sb. – Zákon o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Podepsaný formulář uložte do souboru a zašlete do datové
schránky České národní banky nebo jako přílohu elektronické pošty na adresu uvedenou na formuláři přihlášky.
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