
Vyhláška č. 553/2006 Sb., ze dne 30. listopadu 2006 
o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a 

platební 
karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují 

 
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o 
České národní bance:  

 
§ 1 

 
(1) Tato vyhláška upravuje v návaznosti na předpisy Evropských společenství1) podmínky, za 
kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět 
předměty, které je úpravou napodobují.  
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na euromince.  

 
§ 2 

 
(1) Vyrábět hmotné reprodukce platných bankovek a bankovek, které mohou být za platné 
vyměněny, (dále jen „bankovky“) a vyrábět předměty, které bankovky úpravou napodobují, 
(dále jen „napodobeniny bankovek“) lze, jde-li o:  
a) jednostranné reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek, jejichž délka při zachování 
poměru stran činí nejvýše 75 % délky a šířky bankovky nebo nejméně 125 % délky a šířky 
bankovky,  
b) oboustranné reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek, jejichž délka při zachování 
poměru stran činí nejvýše 50 % délky a šířky bankovky nebo nejméně 200 % délky a šířky 
bankovky,  
c) jednostranné reprodukce bankovek a napodobeniny částí bankovek nepřesahující 33 % 
plochy bankovky tak, aby z jednotlivých částí nebylo možné složit bankovku celou,  
d) jednostranné reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek, na kterých delší a kratší 
strana svírají úhel o 20 stupňů větší nebo menší než 90 stupňů,  
e) reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek z materiálu nezaměnitelného s materiálem, 
z něhož je bankovka vyrobena,  
f) reprodukce jednotlivých grafických prvků bankovek, pokud není tento grafický prvek 
zobrazen na pozadí připomínajícím bankovku.  
(2) Vyrábět nehmotné reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek lze, jestliže mají při 
zachování velikosti bankovky rozlišení nejvýše 72 obrazových bodů na palec a jsou opatřeny 
úhlopříčně ve vrstvě neoddělitelné od zobrazení bankovky nápisem „Specimen“ provedeným 
neprůhlednou barvou o délce nejméně 75 % delší strany bankovky a výšce nejméně 15 % 
kratší strany bankovky nebo jiným nápisem shodných rozměrů s obdobným významem.  

 
§ 3 

 
Vyrábět reprodukce platných mincí a mincí, které mohou být za platné vyměněny, (dále jen 
„mince“) a vyrábět předměty, které úpravou napodobují mince, (dále jen „napodobeniny 
mincí“) lze v těch případech, kdy se jedná o hmotné reprodukce mincí a napodobeniny mincí 
z materiálu nezaměnitelného s materiálem, z něhož je mince vyrobena, nebo o nehmotná 
zobrazení.  

 
§ 4 



 
Nezaměnitelným materiálem je v případě bankovek materiál jiný než papír, plast nebo jiné 
materiály používané k výrobě bankovek a v případě mincí materiál jiný než kov, nebo kov 
barevně odlišný, pokud výrobek z něj zhotovený nemůže být vzhledem ke svým fyzikálním a 
chemickým vlastnostem použitelný místo mincí v automatech.  

 
§ 5 

 
Reprodukovat šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou 
napodobují, lze pouze se souhlasem vydávající osoby.  

 
§ 6 

 
Vyhláška České národní banky č. 36/1994 Sb., o podmínkách, za kterých lze reprodukovat 
bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou 
napodobují, se zrušuje.  

 
§ 7 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.  

 
 

Guvernér: 
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r. 

 
________________ 
 
1) Nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech 
podobných euromincím.  
Nařízení Rady (ES) č. 2183/2004, kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje 
použitelnost nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech 
podobných euromincím. 
Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 20. března 2003 o nominálních hodnotách, 
specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (ECB/2003/4). 
 

 
 


