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Vážené spoluobčanky 

a spoluobčania, milé 

Chorvátky a Chorváti, 

 

 

Chorvátsko 1. januára 2023 

vymení kuny za euro, ktoré sa 

stane našou novou menou. 

Vstupom do Európskej únie 

Chorvátsko sa rozhodlo stať aj 

členom eurozóny, a po deväť a pol rokov členstva v 

Únii je pripravené aj na tento dôležitý krok. 

 

Vláda v máji 2018 prijala Stratégiu prijímania eura. 

Kvôli splneniu všetkých prijatých povinností a napriek 

pandémii, už sme v júli 2020 vstúpili do bankovej únie 

a Mechanizmu výmenných kurzov II, čo bolo 

posledným krokom pred zavedením eura.  Predpoklad 

bola politická stabilita, naše zodpovedné riadenie 

verejnými financiami a vykonávanie reforiem. 

 

Chorvátsko sa stane 20. členskou krajinou eurozóny. 

Spolu so vstupom do schengenského priestoru, 

zavedením eura dokončíme strategické ciele tejto 

vlády usmernené na hlbšiu integráciu do Európskej 

únie. Aby sme si jednoduchšie zvykli na euro, od 5. 

septembra tohto roku do 31. decembra 2023, všetky 

ceny sa súbežne vykazujú v kunách a aj v eurách. 

Účelom tejto brožúry je poskytnúť všetky potrebné 

informácie a zjednodušiť prispôsobenie novej mene. 

Keďže je euro druhou najsilnejšou menou na svete, naše 

hospodárstvo a naši občania budú lepšie chránení pred 

budúcimi krízami. 

 

Výmena kún za euro pre občanov nevyvolá dodatočné 

náklady lebo sa bude vykonávať podľa fixného kurzu 

7,53450 kún za jedno euro. Preto je neopodstatnený 

strach zo zdraženia kvôli konverzii. Zároveň dbáme o 

ochrane spotrebiteľa, aby sme zabránili 

neoprávnenému rastu cien.  Účelom prechodu na euro 

je dlhodobé posilňovanie konkurencieschopnosti a 

odolnosti chorvátskeho hospodárstva a vyzdvihnutie 

životného štandardu chorvátskych občanov. 

 

Kunu, symbol chorvátskeho peňažného dedičstva, 

zachováme na mince od jedného eura, kým aj ostatné 

euromince budú ozdobovať naše národné motívy: mapa 

Chorvátska a Gunduličov verš "O lijepa, o draga, o slatka 

slobodo", postava Nikolu Teslu a medzinárodné označenie 

pre Chorvátsko (HR) v hlaholike, a spoločné pre všetky 

mince bude aj chorvátska šachovnica. 

 

Zavedenie eura je dôležitým krokom v našom 

hospodárskemu priestoru. Využime túto generačnú 

príležitosť, aby sme všetci spolu vybudovali ešte 

úspešnejšie Chorvátsko! 

 
Andrej Plenković 

predseda Vlády Záhreb 

október 2022 



 BEZPLATNÁ VÝMENA 
KÚN ZA EURÁ 
Všetky kuny na účtoch 1. januára 2023 automaticky, bez 
poplatkov, budú vymenené za eurá uplatnením fixného 
kurzu konverzie. 

Banky, Finančná agentúra (Fina) a Chorvátska 

pošta budú všetkým spotrebiteľom v priebehu 12 

mesiacov od zavedenia eura, t.z. od 1. januára 

2023 do 31. decembra 2023 meniť hotovosť v 

kunách za hotovosť v eurách podľa fixného kurzu. V 

tomto období sa výmena bude konať bez poplatkov, 

a v jednej transakcii sa môže vymeniť maximálne 

100 bankoviek a 100 mincí kún. 

 

 
 
Národná banka Chorvátska bude od 1. januára 2024 bez 
poplatkov meniť hotovosť v kunách za hotovosť v 
eurách podľa fixného kurzu, a to: 
 

BANKOVKY KUNY 

bez časového obmedzenia 

 

MINCE KUNY 
(vrátane líp) tri roky odo dňa zavedenia eura, 
respektíve do 31. decembra 2025. 

Automatická výmena 

Ak občania položia všetky kuny na bankové účty pred 
1. januárom 2023 nebudú musieť chodiť do banky, 
FINI alebo Chorvátskej pošty kvôli výmene meny. 

Účty v kunách 

Od 1. januára všetky účty v kunách sa automaticky zmenia 
na účty v eurách, a o detailoch o účtoch a osobnému 
finančnému podnikaniu sú všetky banky povinné oboznámiť 
svojich užívateľov písomne alebo elektronickou poštou. 
 
Tabuľka na rýchlu konverziu kún v eurá a naopak 

 

kuny v eurá eurá v kuny 

1 kn = 0,13 € 0,10 € = 0,75 kn 

2 kn = 0,27 € 0,20 € = 1,51 kn 

3 kn = 0,40 € 0,50 € = 3,77 kn 

4 kn = 0,53 € 1 € = 7,53 kn 

5 kn = 0,66 € 2 € = 15,07 kn 

10 kn = 1,33 € 3 € = 22,60 kn 

20 kn = 2,65 € 4 € = 30,14 kn 

50 kn = 6,64 € 5 € = 37,67 kn 

100 kn = 13,27 € 10 € = 75,35 kn 

200 kn = 26,54 € 15 € = 113,02 kn 

500 kn = 66,36 € 20 € = 150,69 kn 

1000 kn = 132,72 € 50 € = 376,73 kn 

2000 kn = 265,45 € 100 € = 753,45 kn 

5000 kn = 663,61 € 200 € =    1506,90 kn 

10000 kn = 1327,23 € 500 € =   3767,25 kn 

PEVNÝ KONVERZNÝ KURZ 

1 EUR = 7,53450 HRK 

KN 



 

DVOJITÉ VYKAZOVANIE CIEN 

Etický kódex 

Prijímaním Etického kódexu 

spoločnosti sa zaväzujú na správne 

prepočítanie a vykazovanie cien, pri 

ktorom nebudú neoprávnene 

zvyšovať ceny. Spoločnosti, ktoré 

prijali Etický kódex občania rozoznajú 

podľa vizuálnemu identifikačnému 

označeniu, ktoré sa nachádza 

na predajnému miestu. 

Od 5. septembra aj mzdy, dôchodky, úvery, vklady a 

takmer všetky ostatné finančné účty a finančné služby sa 

vykazujú v kunách a v eurách.  

Výnimka z dvojitého vykazovania cien 

Z povinnosti dvojitého vykazovania cien sú vylúčené 

subjekty, ktoré predávajú tovar alebo poskytujú služby na 

pultoch a laviciach, na maloobchodných trhoch, mimo nich 

alebo v obchodných centrách. Vylúčené sú aj subjekty, 

ktoré to isté robia aj na stánkoch, ambulantným predajom, 

príležitostným predajom na trhoch, výstavách a podobne. 

Ochrana spotrebiteľa 

Spotrebiteľské združenia v rámci projektu 

„Tajný kupujúci na ochranu spotrebiteľa v procese 

zavedenia meny euro v Chorvátskej republike” budú 

overovať správnosť prepočítania cien, a Štatistický 

úrad bude na mesačnej úrovni sledovať a 

uverejňovať pohybovanie priemerných cien tovarov 

a služieb. 

Dozor obchodníkov a poskytovateľov služieb bude 

vykonávať 12 štátnych orgánov, vrátane aj Národného 

inšpektorátu. Občania môžu nahlásiť nezrovnalosti aj cez 

web-aplikáciu Etického kódexu. 

 
Dvojité vykazovanie cien, v kunách a eurách, 

prebieha od 5. septembra 2022 do 31. decembra 

2023. Ceny tovarov a služieb majú byť 

vykazované jasným, čitateľným, viditeľným a 

ľahko badateľným spôsobom v eurách a 

kunách podľa fixného kurzu a podľa pravidiel 

na prepočítanie a zaokrúhľovanie v súlade so 

Zákonom o zavedení meny euro. 

ETICKÝ KÓDEX 



 

ÚVERY V KUNÁCH AUTOMATICKY 
SA STANU ÚVERMI V EURÁCH 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už existujúce zmluvy, v ktorých sa uvádzajú sumy 
v kunách, budú platné aj po zavedení eura. 

Pravidlo pre zmluvu, v ktorej je dohodnutá 

fixná úroková sadzba 

V zmluve, v ktorej je dohodnutá fixná úroková 

sadzba, úroková sadzba sa nemení po 1. januári 

2023. 

Pravidlo pre zmluvu, v ktorej je dohodnutá 

pohyblivá úroková sadzba 

V zmluve, v ktorej je dohodnutá premenlivá úroková 

sadzba, parameter dohodnutý pred zavedením eura, 

zostáva rovnaký. 

Výnimočne v zmluve s pohyblivou úrokovou sadzbou, 

v ktorej je dohodnutý parameter na úrokovú sadzbu 

bola národná referenčná sadzba (NRS) pre kunu, po 

zavedení eura sa namiesto NRS pre kunu používa NRS 

pre euro. 

€ 

od 1. januára 2023 všetky úvery 
v kunách a úvery s menovou 

doložkou v eurách automaticky 
a bez poplatkov sa zmenia na 

úvery v eurách. 



 

ZOZNÁMTE SA S 
EUROBANKOVKAMI 

V obehu sú dve série 

eurobankoviek s rovnakou 

hodnotou 

 
 
 
 
 

prvá séria 

Prvá séria pozostáva zo siedmich 

nominálnych hodnôt (5, 10, 20, 50, 100, 

200 a 500 eur), a druhá, ktorá sa pomenúva 

aj séria Európa, má tie isté nominálne 

hodnoty, okrem nominálnych hodnôt vo 

výške 500 eur. Táto nominálna hodnota sa 

už netlačí, ale aj naďalej sa môže používať 

ako zákonné platidlo. Bez ohľadu na sériu, 

každá nominálna hodnota eurobankovky je 

vizuálne rozpoznateľná podľa dominantnej 

farby a architektonickému motívu. 

Eurobankovky zobrazujú architektonické motívy v 

štýloch z rôznych období dejinách Európy. Druhá 

séria sa pomenúva Európa lebo na bankovkách je 

zobrazený portrét Európy, postavy z gréckej 

mytológie. 

 
 
 

séria Európa 



 

Euromince 

 
Séria euromincí pozostáva z ôsmich 

rôznych nominálnych hodnôt. 

1 cent, 2 centa, 5, 10, 20 a 50 centov a 1 € a 2 €. 

 

Na rozdiel od eurobankoviek, euromince 

majú spoločnú stranu a národnú stranu, 

ktorá motívmi označuje krajinu pôvodu, 

tak aj Chorvátsko. Spoločná strana mincí 

zobrazuje Európsku úniu alebo Európu a 

symbolizuje súdržnosť EÚ. 

 

V minciach 1, 2 a 5 centov je Európa 

zobrazená na zemeguli vo vzťahu k 

Afrike a Ázii. Euromince všetkých 

členských štátov môžu sa používať v 

celom europriestore. 

 
Symboly chorvátskych euromincí boli vybraté v 

spolupráci s chorvátskymi občanmi 

Chorvátska šachovnica je symbolom, ktorý 

sa nachádza na pozadí všetkých 
chorvátskych mincí. 

Geografická mapa Chorvátska 

na nominálnej hodnote dvoch eur, 

ktorej okraj okrášľuje aj verš „O 

lijepa, o draga, o slatka slobodo” 

z Chválospevu slobode básnika 

Ivana Gunduliča z Dubrovníku. 

 

 
Obraz kuny, symbol 

chorvátskeho peňažného 

dedičstva ešte z 13. 

storočia, na nominálnej 

hodnote jedného eura. 

 
 

Postava vynálezcu Nikolu Teslu sa 

nachádza na nominálnych 

hodnotách päťdesiatich, 

dvadsiatich a desiatich centov. 

 

 

Oficiálna dvojmiestny kód 

Chorvátska, HR, sa nachádza na 

minciach v hodnote piatich, dvoch 

a jedného centa, v hlaholike a to v 

podobe, ktorá spája tieto dve 

písmená do jedinečného 

typografického znaku. 



 

OD 1. DO 14. JANUÁRA 
PLATBA V 

KUNÁCH A 

EURÁCH 
Obdobie dvojitého obehu, v ktorom sa za 

platby v hotovosti môžu používať kuny a 

eurá, sa začína 1. januára 2023 o 00:00 hod. 

a končí 14. januára 2023 o 24:00 hod. 

Počas dvojitého obehu, obchodník alebo príjemca 

platby nie je povinný prijať viac ako 50 mincí meny kuna v jednej transakcii. 

Príjemca platby je ale povinný uplatňovať predpisy o boji proti praniu špinavých 

peňazí a financovaní terorizmu, ktoré sa vzťahujú na obmedzenie sumy, ktorá 

sa môže platiť v hotovosti. 

Od 1. decembra 2022 v bankách, Finančnej agentúre a Chorvátskej pošte 

spotrebitelia budú môcť v jednej transakcii získať maximálne dva počiatočné 

balíky euromincí. Spotrebiteľský balík obsahuje 33 euromince vo všetkých 

nominálnych hodnotách, v celkovej hodnote 13,28 eur, ktoré spotrebiteľ bude 

môcť získať za peňažnú protihodnotu vo výške 100,00 HRK. 

Všetky informácie o eure nájdete na internetovej stránke a na bezplatnej info linke. www.euro.hr 0800 20 23 

Spolufinancované 

prostriedkami Európskej 

únie 

€ 

KN 

DO HOTOVOSTI V EURÁCH 
NAJJEDNODUCHŠIE NA 
BANKOMATOCH 

Bankomaty a iné samoobslužné zariadenia 
v bankových platbách odo dňa zavedenia eura 
výlučne používajú hotovosť v eurách. 

Prispôsobenie bankomatov bude trvať od decembra 

2022 do polovice januára 2023 a v tomto období 

niektoré bankomaty nebudú fungovať. 

Kvôli väčšej dostupnosti hotovosti, v prechodnom 

období od 15. decembra 2022 do 15. januára, občania 

nebudú platiť bankové poplatky v prípade vyzdvihnutia 

hotovosti debetnými kartami na bankomatoch iných 

bánk, teda bánk, ktoré im karty nevydali. 

http://www.euro.hr/

