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Třídící znak 

2 1 3 1 8 3 2 0 
 

 

 

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ 

ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 
ze dne 21. června 2018 

 

o organizaci testování a dohledového testování zařízení pro zpracování tuzemských 

bankovek a mincí Českou národní bankou 

 

 

Předmětem testování zařízení pro zpracování tuzemských bankovek nebo tuzemských mincí 

Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) ve smyslu tohoto úředního sdělení je ověření, zda 

tato zařízení splňují standardy zpracování podle zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek 

a mincí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 136/2011 Sb.“) a vyhlášky 

č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 274/2011 Sb.“) a další požadavky zákona 

č. 136/2011 Sb. 

 

Zařízením pro zpracování tuzemských bankovek nebo tuzemských mincí nebo jejich sestavou 

(dále jen „zařízení“) se rozumí zařízení, které vyhovuje podmínkám stanoveným v § 4 a 5 

vyhlášky č. 274/2011 Sb. Anonymním zařízením se rozumí samoobslužné technické zařízení 

používané k poskytování služeb nebo prodeji zboží, při nichž dochází k příjmu, výměně nebo 

vracení tuzemských bankovek či mincí (dále jen „anonymní zařízení“), neanonymním 

zařízením se rozumí technické zařízení, prostřednictvím kterého dochází k dispozicím 

s peněžními prostředky evidovanými na účtu vedeném úvěrovou institucí spočívajícím 

v příjmu, výměně nebo výplatě tuzemských bankovek nebo mincí (dále jen „neanonymní 

zařízení“) podle § 11 odst. 1 či 2 zákona č. 136/2011 Sb. U anonymních a neanonymních 

zařízení se testuje i jejich schopnost odmítnout či zadržet podezřelé bankovky nebo mince, 

u neanonymních zařízení dále i schopnost určit totožnost majitele účtu a specifikovat 

provedenou transakci. 

 

ČNB dále dle § 24 zákona č. 136/2011 Sb. provádí v rámci své dohledové činnosti nad 

dodržováním povinností stanovených tímto zákonem testování zařízení, anonymních zařízení 

a neanonymních zařízení (dále jen „dohledové testování“).  

 

ČNB k organizaci testování a dohledového testování zařízení pro zpracování tuzemských 

bankovek a mincí sděluje:  
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A. Testování zařízení  

 

I. 

Příprava k testování zařízení 

 

 

1. Výrobce zařízení, jeho zástupce, servisní firma nebo dodavatel (dále jen „dodavatel“) 

je oprávněn si vyžádat od ČNB zkušební sady bankovek či mincí (dále také jen „zkušební 

sady“) pro nastavení zařízení. 

2. Zkušební sady pro nastavení zařízení lze na daný typ zařízení vyžádat před podáním 

přihlášky k testování nebo při potřebě ověření funkčnosti zařízení, a to vždy na základě 

dohody mezi ČNB a dodavatelem, maximálně však 3x za rok vždy v rozsahu 5 hodin. 

 

3. Příprava zařízení za pomoci zkušební sady se provádí v budově ústředí ČNB. 

V mimořádných případech, po předchozí domluvě, umožní ČNB přípravu a nastavení 

zařízení za pomoci zkušební sady na jiném místě.  

 

4. Zkušební sady umožní ČNB využít pouze za přítomnosti zaměstnance ČNB. 

 

5. O složení zkušební sady rozhoduje ČNB.  

 

 

II.  

Přihlašování k testování 

 

 

1. Dodavatel přihlašuje zařízení nebo jejich sestavy k testování prostřednictvím přihlášky, 

kterou vyplní v souladu s „Pokyny pro vyplnění přihlášky zařízení k testování podle 

zákona č. 136/2011 Sb.“ umístěnými na internetové stránce ČNB
1)

. 

 

2. Přihláška obsahuje informace a přílohy: 

 

a) informace o dodavateli včetně kontaktních údajů a údajů o zástupcích dodavatele, 

b) informace, zda se jedná o zařízení pro zpracování tuzemských bankovek nebo 

tuzemských mincí, případně jejich sestavy, nebo zda se jedná o anonymní 

či neanonymní zařízení, 

c) informace o typu zařízení, které zahrnují zejména konkrétní 

hardwarovou, detektorovou konfiguraci včetně verze software a verze konfiguračních 

parametrů, např. Template, Currency File, apod. (dále jen „Template“); v případě 

sestavy zařízení informace o typech všech zařízení v dané sestavě, 

d) informace o tom, jaké nominální hodnoty bankovek a/nebo mincí bude zařízení 

zpracovávat, 

e) informace o tom, zda je zařízení schopno zpracovávat pouze stranově orientované 

tuzemské bankovky nebo také stranově neorientované tuzemské bankovky, případně 

zařízením podporované orientace pro vkládání tuzemských bankovek, 

                                                 
1) 

 http://www.cnb.cz/cs/platidla/pravni_predpisy/testovani_zarizeni.html  

http://www.cnb.cz/cs/platidla/pravni_predpisy/testovani_zarizeni.html
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f) informace o tom, které ochranné prvky a parametry tuzemských bankovek nebo 

tuzemských mincí zařízení ověřuje, a dále informace o způsobu tohoto ověřování, 

g) podrobný návod k obsluze zařízení, přednostně v elektronické podobě, včetně 

informací o tom, jak často je třeba provádět servisní kontroly a údržbu prováděnou 

obsluhou, aby bylo zajištěno spolehlivé fungování zařízení, 

h) informace o tom, jak lze změnit parametry pro zpracování tuzemských bankovek nebo 

tuzemských mincí podle jejich vhodnosti pro další oběh, zejména zda je k tomu 

oprávněna obsluha, servisní společnost, nebo pouze výrobce, 

i) pokud je testován modul pro zpracování bankovek, který je součástí např. bankomatů, 

samoobslužných pokladen, platebních automatů apod., informace o tom, jaké jsou 

možnosti změny parametrů pro zpracování tuzemských bankovek nebo tuzemských 

mincí v aplikaci koncového uživatele a dále, s jakou aplikací bude zařízení otestováno. 

 

3. Dodavatel vyplněnou přihlášku včetně povinných příloh doručí: 

 

a) elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném 

certifikátu vydaném licencovanou certifikační autoritou na e-mailovou adresu 

testovani.zarizeni@cnb.cz nebo do datové schránky s kódem 8tgaiej 

 

b) poštou v samostatné obálce označené „Test zařízení“ na adresu: 

 

Česká národní banka 

Sekce 320 

Na Příkopě 28 

115 03 Praha 1 

 

c) nebo doručí osobně v samostatné obálce označené „Test zařízení“ do podatelny 

ČNB, Senovážná 3, Praha 1 (pracovní doba podatelny: pondělí až čtvrtek 08:00 

až 16:15 hodin a v pátek 08:00 až 15:00 hodin). 

 

4. Nebude-li přihláška obsahovat všechny povinné náležitosti, vyzve ČNB dodavatele 

k jejich doplnění. V případě, že dodavatel neodstraní vady žádosti do 30 dnů ode dne, kdy 

k tomu byl ze strany ČNB vyzván, ČNB jeho přihlášku odmítne.  

 

5. ČNB na základě informací poskytnutých dodavatelem posoudí schopnost zařízení nebo 

sestavy zařízení uspět v testování a vyhrazuje si právo odmítnout otestovat zařízení, 

u kterého lze vzhledem k jeho technickému vybavení důvodně očekávat, že v testech 

neuspěje. 

 

6. ČNB po zaevidování přihlášky zašle dodavateli potvrzení o přijetí přihlášky. 

 

7. Zařízení nebo sestava zařízení je k testování zařazována podle pořadí došlých přihlášek, 

termíny testování jsou přidělovány ČNB. 

 

8. Testování je zpoplatněno cenou uvedenou v Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB 

(dále jen „ceník“), není-li dále stanoveno jinak. Cena zohledňuje náklady ČNB 

na přípravu a uskutečnění testování. 

 

mailto:testovani.zarizeni@cnb.cz
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9. Cenu za uskutečnění testování je třeba uhradit bezhotovostním převodem na účet, jehož 

číslo je uvedeno v předpisu platby, který dodavatel obdrží společně s pozvánkou 

k testování. 

 

10. Dodavatel je oprávněn účastnit se testování jím přihlášeného zařízení. ČNB zašle 

zpravidla s 15 denním předstihem pozvánku se stanoveným termínem testování. V případě 

změny  termínu, místa konání testování, popř. pokud se testování v odůvodněném případě 

neuskuteční, sdělí ČNB v dostatečném předstihu tyto skutečnosti dodavateli. 

 

11. Pokud ve stanoveném termínu není dodavatel schopen zúčastnit se testování,  zajistí ČNB 

po dohodě s dodavatelem absolvování testování v nejbližším možném termínu. 

 

12. V případě, že dodavatel při prvním testování neuspěje a přihlašuje zařízení 

k opakovanému testování, vyplní a předloží novou přihlášku v souladu s body 2 a 3. 

V případě opakovaného přihlášení zařízení již není třeba dodávat povinné přílohy, pokud 

v nich není změna. ČNB zajistí zpravidla s 15 denním předstihem zaslání pozvánky, 

ve které bude stanoven termín testování. 

 

 

III.  

Průběh testování 

 

 

1. Testování zařízení se provádí v budově ústředí ČNB. V mimořádných případech, 

po předchozí domluvě, umožní ČNB provedení testování na jiném místě. 

 

2. Testování provádí komise složená nejméně ze dvou zástupců ČNB. V případě zájmu 

umožní ČNB účast na testování zpravidla dvěma zástupcům dodavatele. 

 

3. Před zahájením testování se na „Protokolu o provedeném testování“ zapíše výrobní číslo 

zařízení, a dále ověří verze hardwarové a detektorové konfigurace včetně verze software 

a template uvedených v přihlášce; v případě sestavy zařízení informace o typech všech 

zařízení v dané sestavě. 

 

4. Pokud je, v souladu s přihláškou, testován jen určitý režim, uvede se tato skutečnost 

v „Protokolu o provedeném testování“. 

 

5. Testování probíhá v souladu s návodem k obsluze zařízení přiloženým k přihlášce.  

 

6. Komise při testování zařízení hodnotí  

1) v základním testu schopnost 

a) zařízení rozpoznat nominální hodnotu, ověřit počet, pravost a platnost 

tuzemských bankovek nebo tuzemských mincí a fyzicky oddělit pravé a platné 

tuzemské bankovky nebo tuzemské mince od podezřelých nebo neplatných 

tuzemských bankovek nebo tuzemských mincí
2)

;  

b) anonymního zařízení rozpoznat pravost a platnost tuzemských bankovek nebo 

tuzemských mincí a odmítnout podezřelé a neplatné bankovky nebo mince
3)

;  

                                                 
2)

  § 4 odst. 3 písm. a) a b) vyhlášky č. 274/2011 Sb. 
3)

  § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 136/2011 Sb. 



Věstník ČNB částka 11/2018 ze dne 27. června 2018 

 

5 

c) neanonymního zařízení rozpoznat pravost a platnost tuzemských bankovek 

nebo tuzemských mincí, zadržet podezřelé bankovky, odmítnout podezřelé 

a neplatné mince
4)

 a určit totožnost majitele účtu a specifikovat prováděnou 

transakci (dále též backtracking
5)

).  

 

2) v testu vhodnosti pro další oběh schopnost roztřídit tuzemské bankovky 

nebo tuzemské mince dle jejich vhodnosti pro další oběh
6)

. 

 

7. K základnímu testu použije komise testovací sadu tuzemských bankovek či tuzemských 

mincí všech platných nominálních hodnot, o jejímž složení rozhoduje ČNB. Tuzemské 

bankovky se v základním testu vkládají ve všech testovaných orientacích uvedených 

v přihlášce. Po úspěšném základním testu následuje test vhodnosti pro další oběh. 

 

8. Základní test se považuje za úspěšný, pokud: 

a) zařízení 
- správně spočítá počet kusů,  

- rozpozná jednotlivé nominální hodnoty, 

- rozpozná všechny podezřelé a neplatné bankovky či mince, nebo bankovky 

či mince jiných vzorů, které fyzicky oddělí od pravých a platných bankovek 

či mincí,  

- mezi podezřelé bankovky vyřadí nejvýše 10 % pravých a platných bankovek 

z každého nominálu, resp. z každého platného vzoru z testovací sady; 

b) anonymní zařízení  
- v režimu vkládání bankovek či mincí rozpozná pravost a platnost tuzemských 

bankovek nebo tuzemských mincí, a odmítne všechny podezřelé a neplatné 

bankovky nebo mince
3)

,  

- při vkládání bankovek odmítne nejvýše 10 % pravých a platných bankovek 

z každého nominálu, resp. z každého platného vzoru z testovací sady; 

c) neanonymní zařízení  
- v režimu vkládání bankovek či mincí rozpozná pravost a platnost tuzemských 

bankovek či mincí, zadrží podezřelé bankovky a odmítne podezřelé mince
4)

, 

- vytřídí zadržené podezřelé bankovky do kazet (zásobníků) určených pro 

podezřelé bankovky,  

- mezi podezřelé bankovky vytřídí nejvýše 10 % pravých a platných bankovek 

z každého nominálu, resp. z každého platného vzoru z testovací sady,  

- je schopné určit totožnost majitele účtu a specifikovat provedenou transakci 

(backtracking) pro všechny zadržené podezřelé bankovky. 

 

9. Pro test vhodnosti pro další oběh se použijí testovací sady pravých tuzemských 

bankovek nebo tuzemských mincí vhodných a nevhodných pro další oběh, o jejímž 

složení rozhoduje ČNB. Testovací sada bankovek nebo mincí obsahuje ty nominální 

hodnoty, které testované zařízení bude zpracovávat a které dodavatel uvedl v přihlášce. 

Bankovky se v testu vhodnosti pro další oběh vkládají náhodně ve všech podporovaných 

orientacích.  

 

                                                 
4)

  § 11 odst. 2 písm. a) a c) zákona č. 136/2011 Sb. 
5)

  § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 136/2011 Sb. 
6)

  § 6 a § 7 vyhlášky č. 274/2011 Sb.; § 11 odst. 1 písm. c) a § 11 odst. 2 písm. c)zákona č. 136/2011 Sb. 
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10. Test vhodnosti pro další oběh se považuje za úspěšný, pokud je nejvýše 10 % 

tuzemských bankovek nebo tuzemských mincí každé nominální hodnoty a vzoru 

nevhodných pro další oběh vyhodnoceno zařízením jako vhodné pro další oběh 

a zároveň je nejvýše 10 % tuzemských bankovek nebo mincí každé nominální hodnoty 

a vzoru vhodných pro další oběh vyhodnoceno jako nevhodné pro další oběh. 

 

11. Bankovky jsou do testovaného zařízení vkládány pouze jednou, test lze opakovat pouze 

v případě poškození nebo zaseknutí bankovek v zařízení. Poškozená bankovka 

je v testovací sadě nahrazena náhradní bankovkou. 

 

12. Mince, které byly chybně rozpoznány v testu vhodnosti pro další oběh, lze do zařízení 

vložit podruhé. Výsledek, dosažený po případném druhém vložení mincí, je výsledkem 

konečným. 

 

 

IV. 

Výsledky testování 

 

 

1. O průběhu testování a jeho výsledku vystaví ČNB „Protokol o provedeném testování“, 

který podepíší členové testovací komise a  přítomní zástupci dodavatele. Pokud 

je na zařízení testován jen určitý režim, uvedou se tyto skutečnosti v seznamu úspěšně 

testovaných zařízení bankovek nebo mincí (dále jen „seznam testovaných zařízení“), který 

je zveřejněn na webových stránkách ČNB
7)

.  

 

2. Úspěšně otestované zařízení se bez zbytečného odkladu zapíše do seznamu úspěšně 

testovaných zařízení. 

 

3. Výsledky testování jsou platné na celém území České republiky pro všechna zařízení, 

která jsou shodná s testovanými typy zařízení se shodnou verzí softwaru. Platnost testu 

je časově neomezená. 

 

4. V případě změny v hardware či software úspěšně otestovaného zařízení oproti stavu 

uvedeném v seznamu úspěšně testovaných zařízení (bod 1) je dodavatel povinen písemně 

či elektronicky ohlásit vzniklé změny do deseti dnů od provedení změny ČNB (článek II. 

bod 3). ČNB po posouzení ohlášených změn rozhodne o vyzvání dodavatele 

k přetestování dotčeného zařízení.  

 

5. U zařízení, jež neuspěla při přetestování nebo na něj nebyla předložena, dojde k ukončení 

platnosti výsledků původního testování k prvnímu dni následujícího měsíce a budou 

ke stejnému datu vyškrtnuta ze seznamu úspěšně testovaných zařízení.  

 

6. Při vydání nových vzorů tuzemských bankovek nebo tuzemských mincí, nebo výskytu 

významných nových typů padělků, může ČNB rozhodnout o ukončení platnosti výsledků 

všech úspěšně testovaných zařízení k určitému datu. Tuto informaci zveřejní na svých 

internetových stránkách s nejméně tříměsíčním předstihem a vyzve dodavatele 

k bezplatnému přetestování zařízení.  

                                                 
7) 

http://www.cnb.cz/cs/platidla/pravni_predpisy/otestovana_zarizeni_bankovky.html nebo  

  http://www.cnb.cz/cs/platidla/pravni_predpisy/otestovana_zarizeni_mince.html  

http://www.cnb.cz/cs/platidla/pravni_predpisy/otestovana_zarizeni_bankovky.html
http://www.cnb.cz/cs/platidla/pravni_predpisy/otestovana_zarizeni_mince.html
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7. Cena za uskutečnění testování podle ceníku se v případě přetestování podle článku 

IV. bodu 6 a článku VI. bodu 8 neúčtuje. Při opětovném přihlášení k testování zařízení, 

které byly vyškrtnuty ze seznamu úspěšně otestovaných zařízení pro zpracování bankovek 

nebo mincí, se na takovéto zařízení pohlíží jako na nově přihlášené zařízení a cena 

za uskutečnění testování se účtuje v souladu s článkem II. bodem 8. 
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B. Dohledové testování 

 

V. 

Průběh dohledového testování 

 

 

1. Při provádění dohledu nad peněžním oběhem postupují kontrolující podle zákona 

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„kontrolní řád“). 

 

2. V rámci dohledového testování jsou testována následující zařízení: 

- zařízení úspěšně otestované ČNB jako zařízení splňující standardy zpracování 

uvedené na seznamu ČNB
7)

, 

- anonymní zařízení,  

- neanonymní zařízení.  

 

3. Dohledové testování se provádí u kontrolované osoby (zejména úvěrová instituce 

provádějící pokladní operace, zpracovatel tuzemských bankovek a mincí, provozovatel 

anonymních zařízení nebo provozovatel neanonymních zařízení) při kontrolách na místě 

v prostoru, kde je zařízení, anonymní zařízení nebo neanonymní zařízení umístěno. 

Dohledové testování není zpoplatněno.  

 

4. Dohledové testování provádí kontrolující ČNB uvedeni na Pověření ke kontrole dle 

§ 4 kontrolního řádu. 

 

5. Kontrolující při dohledovém testování zařízení hodnotí:  

1) v základním dohledovém testu schopnost 

a) zařízení  
- rozpoznat nominální hodnotu,  

- ověřit počet, pravost a platnost tuzemských bankovek nebo mincí,  

- fyzicky oddělit pravé a platné tuzemské bankovky nebo mince 

od podezřelých nebo neplatných tuzemských bankovek nebo mincí
2)

;  

b) anonymního zařízení rozpoznat pravost a platnost tuzemských bankovek nebo 

tuzemských mincí a odmítnout podezřelé a neplatné bankovky a mince
3)

;  

c) neanonymního zařízení rozpoznat pravost a platnost tuzemských bankovek 

nebo tuzemských mincí, zadržet podezřelé bankovky, odmítnout podezřelé mince 

a nevrátit do oběhu neplatné bankovky a mince a určit totožnost majitele účtu 

a specifikovat provedenou transakci (backtracking).  

 

2) v dohledovém testu vhodnosti pro další oběh schopnost zařízení, anonymního 

či neanonymního zařízení roztřídit tuzemské bankovky nebo tuzemské mince dle jejich 

vhodnosti pro další oběh
6)

. 

 

6. U depozitních anonymních a neanonymních zařízení bez recyklační funkce je prováděn 

pouze základní dohledový test.  

 

7. Bankovky jsou při dohledovém testování vkládány do stroje (zařízení, anonymní zařízení, 

neanonymní zařízení) pouze jednou, dohledový test lze opakovat pouze v případě 

poškození nebo zaseknutí bankovek ve stroji. O opakování testu rozhoduje kontrolující 

ČNB.   
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8. Mince, které byly chybně rozpoznány v dohledovém testu vhodnosti pro další oběh, lze 

do zařízení vložit podruhé. Výsledek, dosažený po případném druhém vložení mincí, 

je výsledkem konečným. 

 

9. K základnímu dohledovému testu kontrolující použijí dohledové testovací sady 

bankovek nebo mincí, o jejímž složení rozhoduje ČNB. Dohledové testovací sady 

je zakázáno fotografovat, skenovat či používat pro nastavování zařízení. 

 

10. Pokud bylo zařízení pro zpracování tuzemských bankovek nebo mincí úspěšně otestováno 

ČNB jako zařízení splňující standardy zpracování, je v dohledovém testu testováno 

v režimu, ve kterém bylo úspěšně otestováno, a který je uveden na stránkách ČNB7). 

Bankovky se v základním dohledovém testu vkládají do zařízení ve všech orientacích 

podporovaných zařízením.  

 
11. Základní dohledový test se považuje za úspěšný, pokud v dohledové testovací sadě: 

a) zařízení  
- správně spočítá počet kusů,  

- rozpozná jednotlivé nominální hodnoty,  

- rozpozná všechny podezřelé a neplatné bankovky či mince, které fyzicky 

oddělí od pravých a platných bankovek či mincí; 

b) anonymní zařízení  
- v režimu vkládání bankovek či mincí rozpozná pravost a platnost tuzemských 

bankovek nebo tuzemských mincí a odmítne všechny podezřelé a neplatné 

bankovky nebo mince
3)

;  

c) neanonymní zařízení  
- v režimu vkládání bankovek či mincí rozpozná pravost a platnost tuzemských 

bankovek nebo tuzemských mincí a zadrží minimálně 90 % z vložených 

padělaných bankovek (v součtu za všechny vložené orientace), 

- je schopné určit totožnost majitele účtu a specifikovat provedenou transakci 

(backtracking) pro zadržené podezřelé bankovky ve vyhrazených kazetách,  

- za zadržení padělaných bankovek je považováno i umístění padělaných 

bankovek do příjmových kazet určených pro pravé bankovky v případě, 

že padělané bankovky byly neanonymním zařízením rozpoznány jako 

podezřelé a byla u nich určena totožnost majitele účtu a specifikována 

provedená transakce (backtracking).  

- V případě vkládání mincí je dohledový základní test úspěšný, pokud 

neanonymní zařízení odmítne všechny vkládané podezřelé mince
8)

. 

 

12. K dohledovému testu vhodnosti pro další oběh kontrolující použijí dohledovou 

testovací sadu bankovek nebo mincí, o jejímž složení rozhoduje ČNB. Dohledová 

testovací sada obsahuje tuzemské bankovky a tuzemské mince vhodné a nevhodné pro 

další oběh. Seznam bankovek s jejich sériovými čísly vkládaných do zařízení, 

anonymního zařízení a neanonymního zařízení je uveden na „Protokolu o dohledovém 

testu“.   

 

13. Pokud bylo zařízení pro zpracování tuzemských bankovek nebo mincí úspěšně otestováno 

ČNB jako zařízení splňující standardy zpracování, je v dohledovém testu testováno 

                                                 
8)

 § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 136/2011 Sb. 
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v režimu, ve kterém bylo úspěšně otestováno a který je uveden na stránkách ČNB7). 

Bankovky se v dohledovém testu vhodnosti pro další oběh vkládají do zařízení, 

anonymního a neanonymního zařízení náhodně ve všech čtyřech orientacích 

podporovaných zařízením. 

 

14. Dohledový test vhodnosti pro další oběh se považuje za úspěšný, pokud je nejvýše 

10 % tuzemských bankovek nebo tuzemských mincí každé nominální hodnoty 

nevhodných pro další oběh vyhodnoceno zařízením, anonymním zařízením 

či neanonymním zařízením jako vhodné pro další oběh. 

 

 

VI. 

Výsledky dohledového testování 

 

 

1. O průběhu dohledového testování a jeho výsledku vystaví kontrolující ČNB „Protokol 

o dohledovém testování“, který podepíší kontrolující, kteří dohledové testování prováděli, 

a přítomný zástupce kontrolované osoby. Na protokolech se barevně označí sériová čísla 

těch bankovek nebo mincí, které byly zařízením, anonymním zařízením či neanonymním 

zařízením vyhodnoceny nesprávně. Jeden výtisk protokolu předají kontrolující 

kontrolované osobě při kontrolách na místě, druhý výtisk je součástí podkladů protokolu 

o kontrole
9)

.  

 

2. V případě, že je základní dohledový test zařízení neúspěšný
10)

, kontrolující kontrolované 

osobě sdělí, že toto zařízení nelze využívat pro strojové zpracování bankovek do doby, 

než bude zjednána náprava. Strojové zpracování bankovek lze na zařízení obnovit 

až po jeho opětovném úspěšném dohledovém otestování kontrolujícími ČNB. 

 

3. V případě, že je základní dohledový test anonymního nebo neanonymního zařízení 

neúspěšný
11)

, kontrolující ČNB kontrolované osobě sdělí, že je třeba ve stanovené lhůtě 

odstranit nedostatky, anebo, že je u zařízení  třeba bezodkladně vypnout režim pro 

přijímání, resp. vkládání hotovosti do doby, než bude zjednána náprava. O odstranění 

nedostatků kontrolovaná osoba informuje kontrolující ČNB, kteří poté provedou 

na zařízení opětovný základní dohledový test. Režim vkládání hotovosti lze 

u anonymního či neanonymního zařízení zapnout až po opětovném úspěšném 

dohledovém otestování kontrolujícími ČNB. 

  

4. Skutečnosti dle bodu 2. a 3. se vyznačí na „Protokolu o dohledovém testování“ 

a seznámení s nimi zástupce kontrolované osoby podepíše.  

 

5. V případě dohledového testování neanonymních zařízení se na „Protokolu o dohledovém 

testování“ uvedou i výsledky backtrackingu. Pokud je provedení backtrackingu 

na testovaném neanonymním zařízení neúspěšné, provede se backtracking neanonymním 

zařízením zadržených padělaných bankovek na jiném zařízení na pracovišti dodavatele. 

 

                                                 
9)

 § 12 kontrolního řádu. 
10)

 § 23 odst. 2 zákona č. 136/2011 Sb. 
11)

 § 11 odst. 1 písm. a) a b), resp. § 11 odst. 2 písm. a) - c) zákona č. 136/2011 Sb.  
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6. Zjištění z dohledového testování zařízení, anonymního zařízení nebo neanonymního 

zařízení budou popsána v  Protokolu o kontrole dle § 12 kontrolního řádu, přičemž 

„Protokol o dohledovém testování“ zařízení, anonymního zařízení nebo neanonymního 

zařízení bude jeho součástí a bude archivován v kontrolním spise kontrolované osoby.  

 

7. V případě, že zařízení vykázalo v dohledových testech nedostatky, dodavatel má možnost 

po jejich odstranění požádat o ověření funkčnosti zařízení podle postupu uvedeného 

v článku I. 

 

8. Pokud ČNB v rámci své dohledové činnosti zjistí, že zařízení úspěšně otestované ČNB 

jako zařízení splňující standardy zpracování
7)

, není v běžných provozních podmínkách 

schopno plnit standardy zpracování, může ČNB na základě výsledků dohledových testů 

provedených v rámci této činnosti vyzvat výrobce k přetestování tohoto typu zařízení 

nebo této sestavy. Tuto skutečnost oznámí ČNB dodavateli zařízení a vyzve 

jej k přetestování v termínu do 30 dnů ode dne, kdy ČNB oznámí, že zařízení nebo jejich 

sestava nesplňuje standardy zpracování. 

 

 

VII. 

Zrušovací ustanovení a účinnost 

 

 

1. Tímto úředním sdělením se zrušuje Úřední sdělení České národní banky ze dne 11. dubna 

2014 o organizaci testování zařízení pro zpracování tuzemských bankovek a mincí.  

 

2. Podle tohoto úředního sdělení se postupuje od 1. 7. 2018. 

 

 

 

Člen bankovní rady 

Ing. Vojtěch Benda  v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekce peněžní a platebního styku 

Odpovědní zaměstnanci:  

Bc. Baran, tel. 2 2441 4501, Ing. Křížová, tel. 2 2441 2764 


