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Věstník ČNB                                             částka 3/2001 ze dne 27. února 2001

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání dne 22. 2. 2001 schválila
s  účinností od 23. 2. 2001 úpravu základních úrokových sazeb:

a) snížení limitní úrokové sazby pro 2T REPO operace ČNB na 5,0  %,
b) snížení diskontní sazby  na  4,0  %,
c) snížení lombardní sazby na  6,0  %.

Viceguvernér ČNB
  Ing. O. Dědek, CSc., v.r.

Sekce měnová
odpovědný zaměstnanec:
doc. Ing. Aleš Čapek, CSc.,  tel.: 2441 2456



Věstník ČNB                                              částka 3/2001 ze dne 27. února 2001

                                                 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
                                   ČESKÉ  NÁRODNÍ  BANKY

     k ustanovení § 20a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách,
                               ve znění pozdějších předpisů.

Česká národní banka  sděluje k ustanovení § 20a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon")  následující:

1) Banka předkládá  České národní bance výpis z  registru emitenta zaknihovaných akcií
obsahující označení všech majitelů cenných papírů (akcionářů), popř. též správců, jsou-li
cenné papíry spravovány správci i v případě, že se jedná o akcie na majitele.

2) Banka ve své písemné žádosti  Středisku cenných papírů (dále jen "SCP") podle § 63 odst.
1 písm. c) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb.,
(dále jen "zákon o cenných papírech") požádá o zpracování výpisu z registru emitenta,
který bude obsahovat údaje uvedené v odst. 1) tohoto sdělení  s odůvodněním
vycházejícím z ustanovení § 20a odst. 2 zákona. Žádost se podává v Rybné 14, Praha 1,
kontrolní sekce SCP.

3) V souladu s § 56 odst. 7 zákona o cenných papírech se banka při podávání žádosti  SCP
řídí příslušnými ustanoveními Provozního řádu SCP.

Vrchní ředitel
                                                 Ing. Racocha, M.I.A., v. r.

Sekce politiky bankovního dohledu
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Lenka Snížková, tel: 2441 2117


