
21/2011 Sb. 

VYHLÁŠKA 

ze dne 20. ledna 2011 

o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1994 a vzoru 1997 a o změně vyhlášky 
č. 2/2007 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč 

vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993 

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. d) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní 
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.: 

ČÁST PRVNÍ 

Ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1994 a vzoru 1997 

§ 1 

(1) Dnem 31. března 2011 se ukončuje platnost bankovek po 50 Kč vzoru 19941) 
a bankovek po 50 Kč vzoru 19972). 

(2) Bankovky uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. dubna 2011 do 31. března 
2012 všechny banky provádějící pokladní operace a Česká národní banka, od 1. dubna 2012 
do 31. března 2017 pouze Česká národní banka. 

(3) Výměnu lze provést na pokladnách bank a České národní banky v hotovosti, anebo 
převedením nebo připsáním na účet uvedený osobou, která bankovky předložila, a to za 
podmínek stanovených jiným právním předpisem3). 

ČÁST DRUHÁ 

Změna vyhlášky č. 2/2007 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, 
bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč 

vzoru 1993 

§ 2 

V § 1 odst. 2 vyhlášky č. 2/2007 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 
1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 
Kč vzoru 1993, se doplňuje věta druhá, která zní: 

 „Výměna bankovek po 50 Kč vzoru 1993 končí ke dni 31. března 2017.“. 

                                                 
1) Vyhláška č. 205/1994 Sb., o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1994. 
2) Vyhláška č. 197/1997 Sb., o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1997. 
3) § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při 
poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince. 
 
 
 



ČÁST TŘETÍ 

Účinnost 

§ 3 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2011.  
 

Guvernér: 

Ing. Singer, PhD., v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


