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ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

o vyhlášení výběrového řízení na provozovatele peněžních center
a   zveřejnění výzvy  k  vyzvednutí podmínek výběrového řízení

1. Česká národní banka (dále jen "ČNB") sděluje bankám, že v zájmu zlepšení plynulosti a
hospodárnosti peněžního oběhu vyhlásila výběrové řízení na výběr provozovatelů
peněžních center s omezenou správou zásob českých mincí.

 2.  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a výzvu k vyzvednutí podmínek zveřejnila ČNB
dne 19. dubna 2001 v Hospodářských novinách v následujícím znění:

Česká národní banka
se sídlem
Na Příkopě 28
Praha 1
PSČ 115 03
IČO 48136450

vyhlašuje
výběrové řízení

na výběr provozovatele peněžních center
s omezenou správou zásob českých mincí

Výběrového řízení se mohou účastnit banky i jiné právnické osoby se sídlem v České republice nebo
s oprávněním podnikat v České republice, které jsou schopny zajistit správu zásob českých mincí v
souladu se stanovenými podmínkami vnitřního výběrového řízení a uzavřou o provozování peněžního
centra smlouvu s Českou národní bankou.
Účastník nesmí být v likvidaci, na jeho majetek nesmí být prohlášen konkurz nebo zahájeno konkurzní
nebo vyrovnací řízení nebo návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek jeho majetku.

Veřejné výběrové řízení probíhá ve dvou kolech.
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Podmínky výběrového řízení jsou k dispozici proti osobnímu převzetí na adrese: Česká národní
banka, Na Příkopě 28, Praha 1, paní Leona Koktánová, tel.: 24413908, v pracovních dnech od 23.4.
2001 v době od  9 do 12 hod.

Uzávěrka  1. kola výběrového řízení je dne  8. června 2001 v 15 hod.

                                                             doc. Dr. Ing. Jan Frait, v. r.

Sekce peněžní
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Bidlová, tel. (02) 2441 2703


