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trany bankovky je v
dna část značky, z r
ást zbývající. V prů
ětlu je značka vidět c
dnotlivé linky na sebe
navazují. Soutisková značk
kruhová a tvoří ji písmena „
u bankovek vzoru 1995 a u
Kč a 2000 Kč vzoru 1996
soutiskovou značku písmena

Proužek z umělé metalizované
na lícní straně vystupuje vždy v
papíru. Je na něm čitelný negati
nominální hodnoty bankovky, u
ČNB. Při pohledu na bankovku je vidět pouze vystupující část
proužku na lícní straně, při pohledu proti světlu je proužek vidět
z obou stran jako souvislá tmavá linka s prosvítajícím mikrotextem.
U inovovaných vzorů bankovek mění vystupující části svoji kovově
lesklou barvu v závislosti na úhlu dopadu světla.
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Česká národní banka rozhodla o ukončení
platnosti bankovek v nominální hodnotě 50 Kč
ke dni 31. března 2011
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Neplatné bankovky s portrétem Anežky České na lícní straně
bude možné od 1. dubna 2011 do 31. března 2012 vyměňovat
v pobočkové síti komerčních bank a České národní banky.
Od 1. dubna 2012 až do 31. března 2017 bude 50 Kč bankovky
měnit pouze Česká národní banka, a to na všech
svých sedmi pobočkách.

MINCE NOMINÁLNÍ HODNOTY 50 KČ
ZŮSTÁVAJÍ NADÁLE V PLATNOSTI

Česká národní banka
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
800 160 170 • www.cnb.cz
Zelená linka
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The Czech National Bank has decided
to withdraw legal tender status of the CZK 50
banknote as of 31 March 2011
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The invalid banknotes – which have a portrait of St. Agnes
of Bohemia on the face side – will be exchangeable at bank
branches and at branches of the Czech National Bank
from 1 April 2011 to 31 March 2012.
From 1 April 2012 to 31 March 2017, the CZK 50 banknotes will be
exchanged only by the Czech National Bank at all its seven branches.

THE CZK 50 COINS WILL REMAIN LEGAL TENDER

Czech National Bank
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
800 160 170 • www.cnb.cz
Green line

