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banky do 31. 12. 2002
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  S E Z N A M

a) platných právních předpisů České národní banky  (popř.  bývalé Státní banky
československé), vyhlášených od 1. 1. 1990 do 31. 12. 2002 ve Sbírce zákonů   a  opatření
České  národní  banky,   vyhlášených   v    plném znění ve Sbírce zákonů  do 31. 12. 2002,

b)  platných opatření České národní banky, vyhlášených  ve  Sbírce zákonů  oznámením
o  jejich vydání  a  vyhlášených ve Věstníku České národní banky do 31. 12. 2002

c)   platných úředních sdělení  České národní banky, vyhlášených ve Věstníku  České národní
banky do 31.12. 2002

Přílohy :

č.1  Seznam platných právních   předpisů České národní banky (popř. bývalé   Státní  banky
československé), vyhlášených od 1. 1. 1990 ve Sbírce zákonů a platných  opatření České
národní banky,  vyhlášených v plném znění ve Sbírce zákonů do  31. 12. 2002

č.2 Seznam platných opatření České národní banky,  vyhlašovaných  ve  Sbírce zákonů
oznámením o jejich vydání do  31.12. 2002

č.3  Seznam platných úředních sdělení České národní banky, vyhlášených ve Věstníku České
národní banky do  31. 12. 2002

č. 4 Seznam opatření České národní banky a úředních sdělení České národní banky
vyhlášených ve Věstníku České národní banky v roce 2002

Sekce kancelář
Odbor legislativní a právní
Odpovědní zaměstnanci:
JUDr. Josef Barák, tel. 224 412 174
Marcela Bejčková, tel. 224 443 771
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                                                                                                                                                              Příloha č. 1

 S E Z N A M
platných právních předpisů České národní banky (popř. Státní banky československé),
vyhlášených od 1. 1. 1990 ve Sbírce zákonů a platných opatření  České národní banky,
vyhlášených v plném znění ve Sbírce zákonů  do 31. 12. 2002

Vyhláška Státní banky československé, Ministerstva financí, cen a mezd České republiky  a
Ministerstva  financí,    cen   a   mezd    Slovenské  republiky   č. l46/1990  Sb.  ze  dne  28.
dubna  1990,  kterou   se   mění  a      doplňuje    vyhláška    Ministerstva   financí č. 47/1964
Sb., o peněžních službách občanům, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Státní banky československé č. 358/1990 Sb. ze dne 23. srpna 1990 o vydání
pamětních stříbrných stokorun k 100. konání závodu Velká pardubická

Vyhláška Státní banky československé  č. 411/1990 Sb.  ze dne 3. října 1990 o vydání
pamětních stříbrných padesátikorun k prvnímu výročí svatořečení Anežky České

Vyhláška Státní banky československé č. 412/1990 Sb. ze dne 3. října 1990 o stažení
bankovek po 100 Kčs vzoru 1989

Vyhláška Státní banky československé č. 413/1990 Sb. ze dne 3. října 1990 o stažení
bankovek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatečné výměně bankovek po
10 Kčs vzoru 1960

Vyhláška Státní  banky  československé  č. 482/1990 Sb.  ze  dne   18. listopadu 1990 o
vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohuslava Martinů

Vyhláška Státní banky československé č. 561/1990 Sb. ze dne 7. prosince 1990 kterou
se zrušuje vyhláška Státní banky československé č. 201/1989 Sb., o úvěrových vztazích
socialistických organizací

Výnos č. 2 Státní banky československé ze dne 27. prosince 1990 č.36/1991 Sb. o Bankovním
informačním systému

Vyhláška Státní banky československé č. 121/1991 Sb. ze dne 12. března 1991 o vydání
pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení plavby prvního českého parníku
BOHEMIA

– ukončení platnosti mincí k 30.6.2000 viz č. 142/2000 Sb.
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Vyhláška Státní banky československé č. 194/1991 Sb. ze dne 29. dubna 1991 o vydání
pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Antonína Dvořáka

-  ukončení platnosti mincí k 30.6.2000 viz č. 142/2000 Sb.

Vyhláška Státní banky československé č. 199/1991 Sb. ze dne 29. dubna 1991 o vydání
pamětních stříbrných stokorun v Praze při příležitosti 200. výročí úmrtí Wolfganga Amadea
Mozarta

-  ukončení platnosti mincí k 30.6.2000 viz č. 142/2000 Sb.

Vyhláška Státní banky československé č. 402/1991 Sb. ze dne 3. října 1991 o vydání
pamětních stříbrných padesátikorun s motivy Karlových Varů, Mariánských lázní a Piešťan

-  ukončení platnosti mincí k 30.6.2000 viz č. 142/2000 Sb.

Vyhláška Státní banky československé č. 51/1992 Sb. ze dne 22. ledna 1992 o platebním
styku a zúčtování mezi bankami

-  ukončení platnosti mincí k 30.6.2000 viz č. 142/2000 Sb.

Vyhláška Státní banky československé č. 112/1992 Sb. ze dne 28. února 1992 o vydání
pamětních stříbrných pětisetkorun k 400. výročí narození Jana Amose Komenského

-  ukončení platnosti mincí k 30.6.2000 viz č. 142/2000 Sb.

Vyhláška Státní banky československé č. 268/1992 Sb. ze dne 13. května 1992 o vydání
pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků

- ukončení platnosti mincí k 30.6.2000 viz č. 142/2000 Sb.

Vyhláška Státní banky československé č. 269/1992 Sb. ze dne 13. května 1992 o vydání
pamětních stříbrných stokorun ke 175. výročí založení Moravského zemského muzea v Brně

-  ukončení platnosti mincí k 30.6.2000 viz č. 142/2000 Sb.

Výnos č. 20  Státní banky československé ze dne 9. června 1992  č. 354/1992 Sb., kterým se
zrušují směrnice předsedy SBČS č. R-19/1977  ze dne 23. prosince 1977 o určování pracovní
doby řidičů silničních motorových vozidel ve Státní bance československé

-  ukončení platnosti mincí k 30.6.2000 viz č. 142/2000 Sb.

Vyhláška Státní banky československé č. 468/1992 Sb. ze dne 30. září 1992 o vydání
pamětních stříbrných pětisetkorun ke 100. výročí československého tenisu

-  ukončení platnosti mincí k 30.6.2000 viz č. 142/2000 Sb.

Vyhláška Státní banky československé č. 469/1992 Sb. ze dne 30. září 1992 o vydání
pamětních stříbrných stokorun k 1000. výročí založení Břevnovského kláštera

-  ukončení platnosti mincí k 30.6.2000 viz č. 142/2000 Sb.

Vyhláška Státní banky československé č. 470/1992 Sb. ze dne 30. září 1992 o vydání
pamětních stříbrných stokorun ke 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti

-  ukončení platnosti mincí k 30.6.2000 viz č. 142/2000 Sb.
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Vyhláška České národní banky č. 62/1993 Sb. ze dne 2. února  1993, kterou se provádí zákon
č. 60/1993 Sb., o oddělení měny

Vyhláška České národní banky č. 63/1993 Sb. ze dne 29. ledna 1993 o vydání bankovek po
200 Kč

Vyhláška České národní banky č. 101/1993 Sb. ze dne 12. března 1993 o vydání mincí po 50
Kč vzoru 1993 a o ukončení platnosti mincí po 1 haléři a po 5 haléřích československé měny
a jejich výměně

Vyhláška České národní banky č. 107/1993 Sb. ze dne 26. března  1993 o vydání mincí po 10
haléřích  vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích československé měny a jejich
výměně

Vyhláška České národní banky č. 108/1993 Sb. ze dne 26. března 1993 o vydání mincí po 20
haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich
výměně,  ve znění vyhlášky č. 290/1997 Sb.

Vyhláška České národní banky č. 109/1993 Sb. ze dne 26. března 1993 o vydání mincí po 50
haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích československé měny a jejich
výměně

Vyhláška České národní banky č. 110/1993 Sb. ze dne 26. března 1993 o vydání mincí po 10
Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně

Vyhláška České národní banky č. 111/1993 Sb. ze dne 26. března 1993 o vydání mincí po 20
Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně

Vyhláška České národní banky č. 112/1993 Sb. ze dne 26. března 1993 o vydání bankovek po
1000 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 1000 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně

Vyhláška České národní banky č. 141/1993 Sb. ze dne 4. května 1993 o vydání mincí po 1 Kč
vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 1 Kčs a jejich výměně

Vyhláška České národní banky č. 142/1993 Sb.  ze dne 4. května 1993 o vydání mincí po 2
Kč vzoru 1993 a ukončení platnosti mincí po 2 Kčs a jejich výměně

Vyhláška České národní banky č. 143/1993 Sb. ze dne 4. května 1993 o vydání mincí po 5 Kč
vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 5 Kčs a jejich výměně
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Vyhláška České národní banky č. 158/1993 Sb. ze dne 25. května 1993 o vydání bankovek po
100 Kč, ukončení platnosti bankovek po 100 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně

Vyhláška České národní banky č. 159/1993 Sb. ze dne 25. května 1993 o vydání bankovek po
500 Kč, ukončení platnosti bankovek po 500 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně

Vyhláška České národní banky č. 226/1993 Sb. ze dne 12. srpna 1993  o vydání bankovek po
50 Kč

Vyhláška České národní banky č. 261/1993 Sb. ze dne 1. října 1993 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun k prvnímu výročí schválení Ústavy České republiky

Vyhláška České národní banky č. 289/1993 Sb. ze dne 19. listopadu 1993 o vydání bankovek
po 5000 Kč

Vyhláška České národní banky č. 36/1994 Sb. ze dne 21. února 1994 o podmínkách, za
kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět
předměty, které je úpravou napodobují

Vyhláška České národní banky č. 37/1994 Sb. ze dne 21. února 1994, kterou se stanoví
postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené
bankovky a mince

Vyhláška České národní banky č. 66/1994 Sb. ze dne 28. března 1994 o vydání bankovek po
20 Kč, ve znění vyhlášky č. 17/1996 Sb.

Vyhláška České národní banky č. 67/1994 Sb. ze dne 28. března 1994 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení pražského arcibiskupství a položení
základního kamene ke Katedrále sv. Víta

Vyhláška České národní banky č. 103/1994 Sb. ze dne 6. května 1994 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vylodění spojenců v Normandii

Vyhláška České národní banky č. 147/1994 Sb. ze dne 14. června 1994 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun ke 125. výročí zahájení provozu první koněspřežné městské tramvaje
v Brně

Vyhláška České národní banky č. 205/1994 Sb. ze dne 10. října 1994 o vydání bankovek po
50 Kč vzoru 1994
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Vyhláška České národní banky č. 206/1994 Sb. ze dne 10. října 1994 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun k ochraně a tvorbě životního prostředí

Vyhláška České národní banky č. 63/1995 Sb. ze dne 21. března 1995 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vítězství nad fašismem

Vyhláška České národní banky č. 64/1995 Sb. ze dne 21. března 1995 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Pavla Josefa Šafaříka

Vyhláška České národní banky č. 65/1995 Sb. ze dne 21. března 1995 o vydání bankovek po
100 Kč vzoru 1995

Vyhláška České národní banky č. 156/1995 Sb. ze dne 7. července 1995 o vydání zlatých
mincí po 1000 Kč

Vyhláška České národní banky č. 157/1995 Sb. ze dne 7. července 1995 o vydání zlatých
mincí po 2500 Kč

Vyhláška České národní banky č. 158/1995 Sb. ze dne 7. července 1995 o vydání zlatých
mincí po 5000 Kč

Vyhláška České národní banky č. 159/1995 Sb. ze dne 7. července 1995 o vydání zlatých
mincí po 10 000 Kč

Vyhláška České národní banky č. 214/1995 Sb. ze dne 24. srpna 1995 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun k 50. výročí založení Organizace spojených národů

Vyhláška České národní banky č. 232/1995 Sb.  ze dne 5. října 1995, kterou se mění vyhláška
ČNB č. 110/1993 Sb., o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10
Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně

Vyhláška České národní banky a Ministerstva financí České republiky č. 261/1995 Sb. ze dne
13. listopadu 1995, kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti

ZMĚNA:    Vyhláška č. 295/1998 Sb.
Vyhláška č. 160/2000 Sb.

Vyhláška České národní banky č. 267/1995 Sb. ze dne 18. října 1995 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun k 100. výročí činnosti České filharmonie
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Vyhláška České národní banky č. 268/1995 Sb. ze dne 18. října 1995 o vydání bankovek po
500 Kč vzoru 1995

Vyhláška České národní banky č. 297/1995 Sb. ze dne 22. listopadu 1995 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun ke l00. výročí narození Karla Svolinského

Vyhláška České národní banky č. 17/1996 Sb. ze dne 14. ledna 1996, kterou se mění vyhláška
č. 66/1994 Sb., o vydání bankovek po 20 Kč

Vyhláška České národní banky č. 128/1996 Sb. ze dne 17. května 1996 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun k 200. výročí Jean-Baptista Gasparda Deburaua

Vyhláška České národní banky č. 198/1996 Sb. ze dne 28. června 1996 o vydání bankovek po
200 Kč vzoru 1996

Vyhláška České národní banky č. 226/1996 Sb. ze dne 26. července 1996 o vydání bankovek
po 2000 Kč

Vyhláška České národní banky č. 266/1996 Sb. ze dne 25. září 1996 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun k 200. výročí České mše vánoční Jakuba Jana Ryby

Vyhláška České národní banky č. 279/1996 Sb. ze dne 25. října 1996 o vydání bankovek po
1000 Kč vzoru 1996

Vyhláška České národní banky č. 4/1997 Sb. ze dne 13. prosince 1996 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí výroby prvního osobního automobilu ve střední
Evropě "Präsident"

Vyhláška České národní banky č. 36/1997 Sb. ze dne 18. února 1997 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun k 1000. výročí úmrtí sv. Vojtěcha

Vyhláška České národní banky č. 80/1997 Sb.  ze dne 28. března 1997 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení České amatérské atletické unie a konání
nejstaršího běhu Běchovice-Praha

Vyhláška České národní banky č. 197/1997 Sb. ze dne 6. srpna 1997 o vydání bankovek po
50 Kč vzoru 1997

Vyhláška České národní banky č. 198/1997 Sb. ze dne 6. srpna 1997 o vydání mincí po 10
haléřích vzoru 1993, 20 haléřích vzoru 1993, 50 haléřích vzoru 1993, 1 Kč vzoru 1993  , 2 Kč
vzoru 1993, 5 Kč vzoru 1993,  10 Kč vzoru 1993 , 20 Kč vzoru 1993  a 50 Kč vzoru 1993
ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely

Vyhláška České národní banky č. 236/1997 Sb. ze dne 14. září 1997 o vydání bankovek po
100 Kč vzoru 1997
Oprava tiskové chyby uveřejněna v  čá. 88/1997 Sb.
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Vyhláška České národní banky č. 271/1997 Sb. ze dne 17. října 1997 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení kláštera Na Slovanech - Emauzy

Opatření České národní banky č. 284/1997  Sb. ze dne 4. listopadu 1997 o zrušení opatření
České národní banky č. 130/1995 Sb., kterým se stanoví limit pro krátkou pozici bank vůči
nerezidentům

Vyhláška České národní banky č. 290/1997 Sb. ze dne 14. listopadu 1997, kterou se mění
vyhláška ČNB č. 108/1993 Sb., o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení
platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně

Vyhláška České národní banky č. 33/1998 Sb. ze dne 6. února 1998 o vydání bankovek po
500 Kč vzoru 1997

Vyhláška České národní banky č. 36/1998 Sb. ze dne 6. února 1998 o vydání zlatých mincí
"Karel IV." po 1000 Kč

Vyhláška České národní banky č. 37/1998 Sb. ze dne 6. února 1998 o vydání zlatých mincí
"Karel IV." po 2500 Kč

Vyhláška České národní banky č. 38/1998 Sb. ze dne 6. února 1998 o vydání zlatých mincí
"Karel IV." po 5000 Kč

Vyhláška České národní banky č. 39/1998 Sb.  ze dne 6. února 1998 o vydání zlatých mincí
"Karel IV." po 10 000 Kč

Vyhláška České národní banky č. 40/1998 Sb. ze dne 6. února 1998 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení University Karlovy

Vyhláška České národní banky č. 97/1998 Sb. ze dne 3. dubna 1998, o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Františka Palackého

Vyhláška České národní banky č. 122/1998 Sb. ze dne 6. května 1998, o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Františka Kmocha

Vyhláška České národní banky č. 176/1998 Sb. ze dne 22. června 1998, o vydání  pamětních
stříbrných dvousetkorun k 800. výročí korunovace Přemysla I. Otakara českým králem

Vyhláška České národní banky č. 283/1998 Sb. ze dne 19. listopadu 1998, o vydání bankovek
po 200 Kč vzoru 1998
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Vyhláška České národní banky č. 295/1998 Sb. ze dne 30. listopadu 1998, kterou se mění
vyhláška České národní banky a Ministerstva financí č. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhůty
a způsoby plnění oznamovací povinnosti

ZMĚNA: Vyhláška č. 160/2000 Sb., čá. 49/2000 Sb.

Vyhláška České národní banky č. 35/1999 Sb. ze dne 29. ledna 1999 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun k 50. výročí založení Organizace severoatlantické smlouvy

Vyhláška České národní banky č. 141/1999 Sb. ze dne 10. června 1999 o vydání bankovek po
5000 Kč vzoru 1999

Vyhláška České národní banky č. 150/1999 Sb. ze dne 25. června 1999 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun k 200. výročí založení Akademie výtvarných umění

Vyhláška České národní banky č. 185/1999 Sb.  ze dne 9. srpna 1999 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Vysokého učení technického v Brně

Vyhláška České národní banky č. 186/1999 Sb. ze dne 9. srpna 1999 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Ondřeje Sekory

Vyhláška České národní banky č. 241/1999 Sb. ze dne 22. října 1999 o vydání pamětních
stříbrných dvoutisícikorun se zlatou inlejí k roku 2000

Vyhláška České národní banky č. 242/1999 Sb. ze dne 22. října 1999 o vydání bankovek po 2
000 Kč vzoru 1999

Vyhláška České národní banky č. 248/1999 Sb. ze dne 1. listopadu 1999 o platebním styku a
zúčtování mezi bankami a pobočkami zahraničních bank ve dnech 31. prosince 1999 a 3.
ledna 2000

Vyhláška České národní banky č. 335/1999 Sb. ze dne 3. prosince 1999 o vydání mincí po 10
Kč vzoru 2000

Vyhláška České národní banky č. 336/1999 Sb. ze dne 3. prosince 1999 o vydání mincí po 20
Kč vzoru 2000

Vyhláška  České národní banky č. 33/2000 Sb. ze dne 8. února 2000 o vydání mincí
se zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely

Vyhláška České národní banky č. 111/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Vítězslava Nezvala

Vyhláška České národní banky č. 139/2000 Sb. ze dne 4. května 2000 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun k 700. výročí měnové reformy Václava II. a zahájení ražby
pražských grošů

Vyhláška České národní banky č. 142/2000 Sb.ze dne 16. května 2000, o ukončení platnosti
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pamětních stříbrných mincí vydaných Státní bankou československou

Vyhláška České národní banky a Ministerstva financí č. 160/2000 Sb. ze dne 12. června 2000,
kterou se mění vyhláška České národní banky a Ministerstva financí č. 261/1995 Sb., kterou
se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti, ve znění vyhlášky č. 295/1998

Vyhláška České národní banky č. 280/2000 Sb.o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun
k zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze

Vyhláška České národní banky č. 314/2000 Sb. ze dne 16. srpna  2000 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození a 100. výročí úmrtí Zdeňka Fibicha

Vyhláška České národní banky č. 382/2000 Sb. ze dne 4. října 200 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun k počátku nového tisíciletí

Vyhláška České národní banky č. 433/2000 Sb. ze dne 24. října 2000 o ukončení platnosti
bankovek po 1 000 Kč vzoru 1993 a po 5 000 Kč vzoru 1993

Vyhláška České národní banky č. 76/2001 Sb. ze dne 30. ledna 2001 o vydání zlatých mincí
„Románský sloh – rotunda ve Znojmě“ po 2000 Kč

Vyhláška České národní banky č. 158/2001 Sb. ze dne 5. dubna 2001 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Františka Škroupa

Vyhláška České národní banky č. 307/2001 Sb. ze dne 25. července 2001 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého fotbalového svazu

Vyhláška České národní banky č. 308/2001 Sb. ze dne 15. srpna 2001 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jaroslava Seiferta

Vyhláška České národní banky č. 309/2001 Sb. ze dne 15. srpna 2001 o vydání zlatých mincí
„Raná gotika – klášter ve Vyšším Brodě“ po 2000 Kč

Vyhláška České národní banky  č. 401/2001 Sb. ze dne 10. října 2001 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun k 250. výročí úmrtí Kiliána Ignáce Dientzenhofera

Vyhláška České národní banky č. 412/2001 Sb. ze dne 31. října 2001 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun k zavedení jednotné evropské měny euro jako oběživa

Opatření České národní banky č. 41/2001 Sb. ze dne 8. listopadu 2001, kterým se stanoví
minimální výše likvidních prostředků

Vyhlášeno uveřejněním plného znění  v části Sbírky zákonů  „Opatření ústředních orgánů“, čá. 156/2001 Sb.

Vyhláška České národní banky č. 434/2001 Sb. ze dne 21. listopadu  2001 o vydání
pamětních stříbrných dvousetkorun k 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka

Vyhláška České národní banky č. 34/2002 Sb. ze dne 27. prosince 2001 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí úmrtí Emila Holuba
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Vyhláška České národní banky č. 84/2002 Sb. ze dne 8. února  2002 o vydání zlatých mincí
„Pozdní  gotika – kamenná kašna v Kutné Hoře“ po 2000 Kč

Vyhláška České národní banky č. 113/2002 Sb. ze dne 6. března  2002 o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun k 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem
Vyhláška České národní banky č. 164/2002 Sb. ze dne 10. dubna 2002 o podmínkách přístupu
k informacím v informační databázi České národní banky – Centrální registr úvěrů

Vyhláška České národní banky č. 166/2002 Sb. ze dne 8. dubna 2002,  kterou se stanoví
náležitosti žádosti o bankovní licenci, náležitosti žádosti o souhlas České národní banky
s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance, s osobou uzavírající ovládací
smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky a
náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance nebo o pozbytí postavení
ovládající osoby vůči bance

Vyhláška České národní banky č. 183/2002 Sb. ze dne 16. dubna 2002,  kterou  se  stanoví
postup devizových míst při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům

Vyhláška České národní banky č. 333/2002 Sb. ze dne 3. července 2002, kterou se stanoví
pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě

Vyhláška České národní banky č. 389/2002 Sb. ze dne 5. srpna 2002 o vydání zlatých mincí
„Renesance – zámek v Litomyšli“ po 2 000 Kč

Vyhláška České národní banky č. 434/2002 Sb. ze dne 13. září 2002, kterou se stanoví
náležitosti žádosti o udělení devizové licence, předpoklady a podmínky pro provádění
některých obchodů s devizovými hodnotami a postup pro nakládání s padělanými nebo
pozměněnými prostředky

Vyhláška České národní banky č. 445/2002 Sb. ze dne 2. října 2002  o vydání pamětních
stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Mikoláše Alše

Vyhláška České národní banky č. 514/2002 Sb. ze dne 20. listopadu 2002, kterou se stanoví
podmínky pro označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební
bilance České republiky

Vyhláška České národní banky č. 547/2002 Sb. ze dne 10. prosince 2002, kterou se stanoví
náležitosti žádosti o předchozí souhlas k vydávání elektronických peněžních prostředků

Vyhláška České národní banky č. 548/2002 Sb. ze dne 10. prosince 2002, kterou se stanoví
podmínky pro principy zúčtování v platebních systémech a náležitosti žádosti o licenci
k provozování platebního styku
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Příloha č. 2

                                 Seznam platných opatření České národní banky,
         vyhlašovaných ve Sbírce zákonů oznámením o jejich vydání do  31.  12. 2002

    Třídící
     znak

Název Věstník
částka/rok

  10396611 Opatření České národní banky
č. 3 ze dne 26. června 1996,
kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami
než bankami České národní bance

9/1996

  10997412 Opatření České národní banky
č. 9 ze dne 27. října 1997,
kterým se ruší opatření České národní banky č. 15
ze dne 17. června 1993, kterým se stanoví limity pro krátkou
korunovou pozici bank, ve znění opatření
České národní banky č. 5 ze dne 28. listopadu 1995

18/1997

  11097612 Opatření České národní banky
č. 10 ze dne 6. listopadu 1997,
kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat
automatizovaných výkazů předkládaných bankami a
pobočkami zahraničních bank České národní bance

19/1997

  10698510 Opatření České národní banky
č. 6 ze dne 29. prosince 1998,
kterým se stanoví požadavky na zajištění bezpečného provozu
bank a poboček zahraničních bank s ohledem
na riziko roku 2000

   28/1998

  10900510 Opatření České národní banky
č. 9 ze dne 22. prosince 2000,
kterým se zrušuje opatření ČNB č. 5 ze dne 27. prosince 1999
o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů a
majetkových podílů opravnými položkami

  16/2000

  10201510 Opatření České národní banky
č. 2 ze dne 27. dubna 2001
o standardech řízení likvidity bank

    6/2001

  10102510 Opatření České národní banky
č. 1 ze dne 10. července 2002, kterým se stanoví minimální
požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami
zahraničních bank

     8/2002

  10202510 Opatření České národní banky
č. 2 ze dne 3. července 2002
o kapitálové přiměřenosti bank a dalších pravidlech

     8/2002
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obezřetného podnikání na individuálním základě

      Třídící
        znak

                                        Název Věstník
  částka/rok

10302510 Opatření České národní banky
č. 3 ze dne 30. července 2002
o řízení úvěrového rizika v bankách

     10/2002

10402510 Opatření České národní banky
č. 4 ze dne 30. července 2002
o řízení tržních rizik v bankách

    10/2002

10502510 Opatření České národní banky
č. 5 ze dne 1. srpna 2002,
kterým se stanoví metodika předkládání vybraných údajů pro
centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních
bank České národní bance

    11/2002

10602510 Opatření České národní banky
č. 6 ze dne 23. srpna 2002, kterým se zrušuje opatření České
národní banky č. 4 ze dne 29. září 1998, kterým se stanoví
požadavky na zprávu o hospodaření bank

   12/2002

10902510 Opatření České národní banky
č. 9 ze dne 6. listopadu 2002, kterým se stanoví pravidla pro
posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu
opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání
některých druhů aktiv

    17/2002

11002410 Opatření České národní banky
č. 10 ze dne 3. prosince 2002, kterým se stanoví předkládání
výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České
národní bance

    20/2002

11102510 Opatření České národní banky
č. 11 ze dne 10. prosince 2002, kterým se stanoví požadavky
na ověření řídicího a kontrolního systému banky včetně
systému řízení rizik

    20/2002

11202510 Opatření České národní banky
č. 12 ze dne 11. prosince 2002 k vnitřnímu řídicímu a
kontrolnímu systému banky

    20/2002

11302710 Opatření České národní banky
č. 13 ze dne 18. prosince 2002,
kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů
předkládaných České národní bance bankami a pobočkami
zahraničních bank

    23/2002
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Poznámka:
 

V platnosti zůstává k 31.12.2001
- Výnos č. 2 Státní banky československé ze dne 27. prosince 1990 o bankovním informačním
systému, registrovaný ve Sbírce zákonů v částce 7/1991.
- Výnos č. 20 Státní banky československé ze dne 9. června 1992 Sb., kterým se zrušuje
směrnice předsedy Státní banky československé č. R-19/1977 ze dne 23.12.1977 o určování
pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel ve Státní bance československé,
registrovaný ve Sbírce zákonů v částce 72/1992 pod č. 354.
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Příloha č. 3

Seznam platných úředních sdělení České národní banky,
vyhlášených ve Věstníku České národní banky do 31. 12. 2002

Třídící znak Název Věstník
částka/rok

  20193041 Úřední sdělení České národní banky
o zavedení "Věstníku ČNB" k uveřejňování "Opatření České
národní banky", vyhlašovaných ve Sbírce zákonů oznámením
o jejich vydání a uveřejňování "Úředních sdělení České
národní banky"
- s platností od 1. září 1993

19/1993

21594112 Úřední sdělení České národní banky
o registraci zastoupení zahraničních bank a finančních
institucí vykonávajících bankovní činnost a o podmínkách
působení tohoto zastoupení
- s platností od 16. května 1994

12/1994

23094111 Úřední sdělení České národní banky
o povinné součinnosti bank s celními orgány České republiky
- s platností od 30. srpna 1994

21/1994

23194622 Úřední sdělení České národní banky
o vydání Všeobecných obchodních podmínek, kterými se
stanoví zásady vedení účtů klientů u bank a provádění
platebního styku a zúčtování na těchto účtech (dále jen
"Všeobecné obchodní podmínky")
- s platností od 24. října 1994

ZM.:   ÚS (TZ 21897622), Věstník čá. 23/1997
Dopl.: ÚS (TZ 20699730), Věstník č. 5/1999
ZM.:   ÚS (TZ 21200622), Věstník čá. 17/2000

22/1994

  23294111 Úřední sdělení České národní banky
k určování předmětu zástavních smluv uzavíraných za účelem
zajištění pohledávek
- s platností od 21. listopadu 1994

23/1994

20295622 Úřední sdělení České národní banky
o stanovení univerzální kódové linky pro tiskopisy šeků a
univerzální kódové linky pro tiskopis bankovního šeku
- s platností od 24. ledna 1995

1/1995

21395411 Úřední sdělení České národní banky
Změna emisních podmínek Poukázek České národní banky
- s platností od 1.července 1995

10/1995

  21196622 Úřední sdělení České národní banky
o úpravě pravidel Zaručeného šekového systému
v České republice a o úpravě zásad zúčtování šeků
se záruční kartou
- s platností od 15. května 1996

11/1996
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ZM.: ÚS (TZ 21997622), Věstník čá. 23/1997

Třídící znak Název Věstník
částka/rok

  2179681 Úřední sdělení České národní banky
o vydání Ceníku peněžních a obchodních služeb
České národní banky
- s platností od 1. ledna 1997
Nově k 1. lednu 2003: Ozn. ČNB, Zpravodaj čá. 32/2002

17/1996

21896712 Úřední sdělení České národní banky
o změně správy zásob peněz a provádění emisních operací
- s platností od 19. prosince 1996

     18/1996

20597111 Úřední sdělení České národní banky
o zrušení některých úředních sdělení České národní banky
v oblasti pravidel obezřetného podnikání bank
- s platností od 26. února 1997
Ruší: ÚS (TZ 21194111), Věstník čá. 8/1994
          ÚS (TZ 22094111), Věstník čá. 16/1994
          ÚS (TZ 21095111), Věstník čá. 7/1995

       4/1997

21097320 Úřední sdělení České národní banky
o změně termínu ukončení správy zásob peněz a provádění
emisních operací
- s platností od 2. června 1997

      9/1997

21297412 Úřední sdělení České národní banky
o Pravidlech obchodování České národní banky v rámci
devizového fixingu
- s platností od 30. června 1997

     12/1997

  2179704 Úřední sdělení České národní banky
o pověření zastupování guvernéra České národní banky
p. Ing. Josefa Tošovského
- s platností od 17. prosince 1997

22/1997

21897622 Úřední sdělení České národní banky
o změně a doplnění Všeobecných obchodních podmínek,
kterými se stanoví zásady vedení účtů klientů bank a
provádění platebního styku a zúčtování na těchto účtech (dále
jen "Všeobecné obchodní podmínky")
- s platností od 8. prosince 1997

      23/1997

21997622 Úřední sdělení České národní banky
o úpravě Pravidel Zaručeného šekového systému v České
republice
- s platností od 1. ledna 1998

23/1997

20898711 Úřední sdělení České národní banky
k postupu bank při zasílání necelých a poškozených bankovek
a mincí České národní bance k úhradě za poskytnuté náhrady
a při výměně platných pamětních mincí podle vyhlášky České
národní banky č. 37/1994 Sb., kterou se  stanoví postup při
příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za
necelé a  poškozené bankovky a mince

8/1998
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- s platností od 1. června 1998

Třídící znak Název Věstník
částka/rok

21098622 Úřední sdělení České národní banky
Výklad ustanovení § 38 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění zákona č. 16/1998 Sb. (malá novela)
- s platností od 26. května 1998

     10/1998

  21598710 Úřední sdělení České národní banky
k Opatření ČNB č. 312/1996 Sb., kterým se stanoví postup
bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do
a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu
platebními tituly
- s platností od 27. července 1998

     14/1998

  21698510 Úřední sdělení České národní banky
k některým ustanovením zákona č. 16/1998 Sb., kterým se
mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
pozdějších předpis
- s platností od 14. srpna 1998

      16/1998

  21798510 Úřední sdělení České národní banky
k § 14 odst. 1 písm. e) zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a
vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
- s platností od 20. srpna 1998

      17/1998

  21998510 Úřední sdělení České národní banky
o zrušení některých úředních sdělení České národní banky
- s platností od 17. září 1998
Ruší: ÚS (TZ 21694111), Věstník čá. 13/1994
          ÚS  (TZ 22395112), Věstník čá. 21/1995
          ÚS  (TZ 20496112), Věstník čá. 5/1996

      19/1998

  22398510 Úřední sdělení České národní banky,
kterým pozbývá platnost úřední sdělení ČNB k § 5 odst. 2
opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. října 1995 o
kapitálové přiměřenosti bank, ve znění pozdějších předpisů
- s platností od 20. listopadu 1998

      24/1998

  20399510 Úřední sdělení České národní banky
k ustanovení § 16 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, v případě sloučení
bank
- s platností od 25. ledna 1999

3/1999

  20699730 Úřední sdělení České národní banky
o vydání Pravidel opravného zúčtování
- s platností od 1. března 1999

      5/1999

  21299320 Úřední sdělení České národní banky
k postupu bank při zasílání necelých a poškozených bankovek
a mincí ČNB k úhradě za poskytnuté náhrady podle vyhlášky
ČNB č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu
peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a
poškozené bankovky a mince

     11/1999
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- s platností od 15. července 1999

Třídící znak Název Věstník
částka/rok

  21399710 Úřední sdělení České národní banky
k novelizaci vyhlášky České národní banky a Ministerstva
financí č. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhůty a způsoby
plnění oznamovací povinnosti
- s platností od 19. července 1999

     12/1999

  21999510 Úřední sdělení České národní banky
k ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve
znění pozdějších předpisů
- s platností od 30. září 1999

     17/1999

  20500610 Úřední sdělení České národní banky
o vydání Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing)
referenčních úrokových sazeb (PRIBID a PRIBOR)
- s platností od 1. července  2000
ZM.: ÚS (TZ 20800610), Věstník čá. 11/2000

        7/2000

  20600320 Úřední sdělení České národní banky
k postupu bank při zasílání neplatných československých
pamětních stříbrných mincí České národní bance
- s platností od 17. července 2000

        8/2000

  20800610 Úřední sdělení České národní banky
o vydání změny (č. 1) Pravidel pro referenční banky a výpočet
(fixing) referenčních úrokových sazeb (PRIBID a PRIBOR)
- s platností od 18. září 2000

      11/2000

  20900320 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 1. listopadu 2000 ve věci správy zásob peněz a
provádění emisních operací pověřenými pobočkami Komerční
banky, a.s.
- s platností od 7. listopadu 2000

      14/2000

  21200730 Úřední sdělení České národní banky
o doplnění Všeobecných obchodních podmínek, kterými se
stanoví zásady vedení účtů klientů u bank a provádění
platebního styku a zúčtování na těchto účtech
- s platností  od 1. ledna 2001

      17/2000

 21400612 Úřední sdělení České národní banky
o přepočítacích koeficientech, kterými je zafixován trvalý
vztah mezi jednotnou evropskou měnou ("euro") a jeho
denominacemi
- s platností od 1. 1. 1999 do odvolání

      18/2000

  20101730 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 10. ledna 2001
o změně Podmínek ČNB ze dne 1. dubna 1993 pro vedení
účtů klientů a provádění tuzemského platebního styku a
zúčtování na těchto účtech

       1/2001
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- s platností od  1. února 2001

Třídící znak Název Věstník
částka/rok

 20401510 Úřední sdělení České národní banky
k ustanovení § 20a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění pozdějších předpisů
- s platností od 27. února 2001

      3/2001

 20501320 Úřední sdělení České národní banky
o vyhlášení výběrového řízení na provozovatele peněžních
center a zveřejnění výzvy k vyzvednutí podmínek výběrového
řízení
- s platností od 25. dubna 2001

      5/2001

 21001510 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 21. srpna 2001
v souvislosti se vznikem České konsolidační agentury
- s platností od 1. září 2001

     14/2001

 21101510 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 31. srpna 2001
k postupu banky a orgánů činných v trestním řízení k získání
doličné věci uložené v bezpečnostní schránce banky
- s platností od 6. září 2001

     15/2001

 21201510 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 1. října 2001
k využívání outsourcingu bankami
- s platností od 5. října 2001

     16/2001

 21301310 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 10. září 2001
Výklad k problematice bankovního tajemství při využívání
outsourcingu bankami
- s platností od 5. října 2001

     16/2001

 21501410 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 19.listopadu 2001
o  úpravě úrokových sazeb
- s platností od 30. listopadu 2001

     18/2001

 21601610 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 8. listopadu 2001,
kterým pozbývá platnosti úřední sdělení ČNB o věcném
vymezení repo operací
- s platností od

     18/2001

 21701610 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 14. prosince 2001
o vydání Pravidel pro výpočet referenční úrokové sazby
CZEONIA
- s platností  od 1. ledna 2002

     20/2001

 20202510 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 31. ledna 2002

     2/2002
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k problematice uzavírání ovládacích smluv bankami
- s platností od 4. února 2002

Třídící znak Název Věstník
částka/rok

 20402510 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 13. února 2002
k ustanovení § 411 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění zákona č. 319/2001 Sb.
- s platností od 22. února 2002

      3/2002

 20502320 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 28. února 2002
o vydání Podmínek České národní banky pro předávání dat
platebního styku
- s platností od 1. března 2002

      4/2002

 20602510 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 19. března 2002
k postupu při uveřejňování informací bankami a pobočkami
zahraničních bank ke dni 31. března 2002
- s platností od 31. března 2002

      5/2002

 20802510 Úřední sdělení České národní banky
k problematice předkládání zprávy o hospodaření banky
České národní bance a k problematice vypracování zpráv o
ověření řídícího a kontrolního systému banky včetně systému
řízení rizik a jejich předložení České národní bance podle §
22 odst. 1 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
zákona č. 126/2002 Sb., v roce 2002
- s platností od 11. července 2002

7/2002

 21002510 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 30. července 2002
k postupu při uveřejňování informací bankami a pobočkami
zahraničních bank ke dni 30.6., 30.9. a 31.12.2002
- s platností viz výše

     10/2002

21102510 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 27. září 2002
o zrušení některých úředních sdělení České národní banky
v oblasti obezřetného podnikání bank
- s platností od 30. října 2002
Ruší: ÚS (TZ 23394111), Věstník čá. 23/1994,
ÚS (TZ 20498111), Věstník čá. 4/1998
ÚS (TZ 21198510), Věstník čá. 11/1998
ÚS (TZ 21898510), Věstník čá. 18/1998
ÚS (TZ 20599510), Věstník čá. 4/1999
ÚS (TZ 20799510), Věstník čá. 6/1999
ÚS (TZ 21199510), Věstník čá. 10/1999
ÚS (TZ 21599510), Věstník čá. 14/1999
ÚS (TZ 22299510), Věstník čá. 21/1999
ÚS (TZ 20700510), Věstník čá. 9/2000

     15/2002

21202410 Úřední sdělení České národní banky
o nových úrokových sazbách

     16/2002
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- s platností od 1. listopadu 2002

Třídící znak Název Věstník
částka/rok

21302620 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 31. října 2002
o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené
Českou národní bankou
- s platností od 1. listopadu 2002

      16/2002

 21402320 Úřední sdělení České národní banky ze dne  4. prosince 2002
o vydání Vzorových obchodních podmínek pro vydávání a
užívání elektronických platebních prostředků
- s platností od 1. ledna 2003

     18/2002

21502610 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 2. prosince2002 o vydání druhé verze Pravidel pro
primární prodej státních pokladničních poukázek
organizovaný Českou národní bankou
- s platností od  9. prosince 2003

     19/2002

 21602610 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 2. listopadu 2002 o způsobu provádění operací České
národní banky na peněžním trhu
- s platností od  9. prosince 2002

    19/2002

 21702320 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 4. prosince 2002 o přechodu systému TKD na Systém
krátkodobých dluhopisů
- s platností od  1. ledna 2003

    19/2002

 21802610 Úřední sdělení České národní banky
ze dne  3. prosince 2002 o vydání čtvrté verze
Pravidel pro primární prodej střednědobých a dlouhodobých
státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
- s platností od  9. prosince 2003

    19/2002

 21902610 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 11. prosince 2002 o podmínkách tvorby povinných
minimálních rezerv
- s platností  od  19. prosince 2002

     20/2002

 22002510 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 16. prosince 2002
k některým ustanovením opatření České národní banky č. 11
ze dne 10. prosince 2002, kterým se stanoví požadavky na
ověření řídicího a kontrolního systému banky včetně systému
řízení rizik
- s platností od  1. ledna 2003

     20/2002

 22102410 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 18. prosince 2002
k vyhlášce č. 514/2002 Sb., ze dne 20. listopadu 2002, kterou
se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad,
potřebných pro sestavování platební bilance České republiky

     21/2002
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- s platností od  1. ledna 2003

Třídící znak Název Věstník
částka/rok

 22202520 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 17. prosince 2002
k posuzování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a
zkušenosti osob navrhovaných na funkce vedoucích
zaměstnanců bank a do vedení poboček zahraničních bank
- s platností od  23. prosince 2002

     21/2002

 22302320 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 13. prosince 2002
o vydání Pravidel SKD
- s platností od 1. ledna 2003

     21/2002

 22402110 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 20. prosince 2002
o stanovení působnosti poboček České národní banky na
území krajů
- s platností od 27. prosince 2002

     22/2002
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Příloha č. 4

                 Seznam vydaných opatření České národní banky  a  úředních sdělení
                   České národní banky uveřejněných ve Věstníku ČNB v roce 2002

Třídící znak Název Věstník

10102510 Opatření České národní banky
č. 1 ze dne 10. července 2002, kterým se stanoví minimální
požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami
zahraničních bank
- účinnost od 1. ledna 2003
Ruší: Opatření č. 3/2000 (TZ 10300510), Věstník čá. 8/2000 a
Opatření č. 1/2001 (TZ 10101510), Věstník čá. 4/2001

     8/2002

10202510 Opatření České národní banky
č. 2 ze dne 3. července 2002
o kapitálové přiměřenosti bank a dalších pravidlech
obezřetného podnikání na individuálním základě
- účinnost od 1. ledna 2003
Ruší: Opatření č. 3/1999 (TZ 10399510), Věstník čá. 12/1999 a
Opatření č. 5/2000 (TZ 10500510), Věstník čá. 12/2000

     8/2002

10302510 Opatření České národní banky
č. 3 ze dne 30. července 2002
o řízení úvěrového rizika v bankách
- účinnost od 1. ledna 2003

     10/2002

10402510 Opatření České národní banky
č. 4 ze dne 30. Července 2002
o řízení tržních rizik v bankách
- účinnost od 1. ledna 2003

    10/2002

10502510 Opatření České národní banky
č. 5 ze dne 1. srpna 2002,
kterým se stanoví metodika předkládání vybraných údajů pro
centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních
bank České národní bance
- účinnost od 15. srpna 2002
Ruší: Opatření č. 5/2001 (TZ 10501510), Věstník čá. 12/2001

    11/2002

10602510 Opatření České národní banky
č. 6 ze dne 23. srpna 2002, kterým se zrušuje opatření České
národní banky č. 4 ze dne 29. září 1998, kterým se stanoví
požadavky na zprávu o hospodaření bank
- účinnost od 30. srpna 2002

   12/2002

10702410 Opatření České národní banky
č. 7 ze dne 30. srpna 2002, kterým se mění
opatření České národní banky č. 6 ze dne 30. listopadu 2001,
kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami
zahraničních bank České národní bance
- účinnost od 30. září 2002

   13/2002
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ZRUŠENO: Opatření č. 10 (TZ 11002410), Věstník čá. 20/2002

Třídící znak Název Věstník

10802410 Opatření České národní banky
č. 8 ze dne 25. září 2002, kterým se mění opatření ČNB
č. 7 z 19. prosince 2001, kterým se stanoví metodika
k sestavování výkazů předkládaných České národní bance
bankami a pobočkami zahraničních bank
- účinnost od 30. září 2002
ZRUŠENO: Opatření č. 13 (TZ 11302410), Věstník čá. 23/2002

   14/2002

10902510 Opatření České národní banky
č. 9 ze dne 6. listopadu 2002, kterým se stanoví pravidla pro
posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu
opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých
druhů aktiv
- účinnost od 1. ledna 2003
Ruší:
Opatření č. 8/1997 (TZ 10897111), Věstník čá.17/1997
Vyhlášku ČNB  č. 183/1998 Sb.

    17/2002

11002410 Opatření České národní banky
č. 10 ze dne 3. prosince 2002, kterým se stanoví předkládání
výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České
národní bance
- účinnost od 1. ledna 2003
Ruší:
Opatření č. 6/2001 (TZ 10601710), Věstník čá.19/2001
Opatření č. 7/2002 (TZ 10702410), Věstník čá.13/2002

    20/2002

11102510 Opatření České národní banky
č. 11 ze dne 10. prosince 2002, kterým se stanoví požadavky
na ověření řídicího a kontrolního systému banky včetně
systému řízení rizik
- účinnost od 1. ledna 2003

    20/2002

11202510 Opatření České národní banky
č. 12 ze dne 11. prosince 2002 k vnitřnímu řídicímu a
kontrolnímu systému banky
- účinnost od 1. ledna 2003

    20/2002

11302410 Opatření České národní banky
č. 13 ze dne 18. prosince 2002, kterým se stanoví metodika
k sestavování výkazů předkládaných České národní bance
bankami a pobočkami zahraničních bank
- účinnost od 1. ledna 2003
Ruší:
Opatření č. 7/2001 (TZ 10701710), Věstník čá.21/2001
Opatření č. 8/2002 (TZ 10802410), Věstník čá.14/2002

   23/2002
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Třídící znak Název Věstník

 20102410 Úřední sdělení České národní banky
o úpravě základních úrokových sazeb
- s platností od 22. ledna 2002  do 31. ledna 2002
ZM.: ÚS (20302410), Věstník čá. 2/2002

     1/2002

 20202510 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 31. ledna 2002
k problematice uzavírání ovládacích smluv bankami
- s platností od 4. února 2002

     2/2002

 20302410 Úřední sdělení České národní banky
o úpravě základních úrokových sazeb
- s platností od 1. února 2002 do 25. dubna 2002
ZM.: ÚS (20702410), Věstník čá. 6/2002

    2/2002

 20402510 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 13. února 2002
k ustanovení § 411 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve
znění zákona č. 319/2001 Sb.
- s platností od 22. února 2002

    3/2002

 20502320 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 28. února 2002
o vydání Podmínek České národní banky pro předávání dat
platebního styku
- s platností od 1. března 2002

    4/2002

 20602510 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 19. března 2002
k postupu při uveřejňování informací bankami a pobočkami
zahraničních bank ke dni 31. března 2002
- s platností od 31. března 2002

   5/2002

20702410 Úřední sdělení České národní banky
o úpravě základních úrokových sazeb
- s účinností od 26.4.2002 do 25. července 2002
Mění: ÚS (20302410), Věstník čá. 2/2002
ZM.: ÚS (20902410), Věstník čá. 9/2002

   6/2002

20802510 Úřední sdělení České národní banky
k problematice předkládání zprávy o hospodaření banky
České národní bance a k problematice vypracování zpráv o
ověření řídícího a kontrolního systému banky včetně systému
řízení rizik a jejich předložení České národní bance podle §
22 odst. 1 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
zákona č. 126/2002 Sb., v roce 2002
- s platností od 11. července 2002

7/2002

 20902410 Úřední sdělení České národní banky
o úpravě základních úrokových sazeb
- s platností od 26. července 2002 do 31. října 2002
Mění: ÚS (20302410), Věstník čá. 2/2002
ZM.: ÚS (21202410), Věstník čá. 16/2002

     9/2002
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 21002510 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 30. července 2002
k postupu při uveřejňování informací bankami a pobočkami
zahraničních bank ke dni 30.6., 30.9. a 31.12.2002
- s platností viz výše

    10/2002

21102510 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 27. září 2002
o zrušení některých úředních sdělení České národní banky
v oblasti obezřetného podnikání bank
- s platností od 30. října 2002
Ruší: ÚS (TZ 23394111), Věstník čá. 23/1994,
ÚS (TZ 20498111), Věstník čá. 4/1998
ÚS (TZ 21198510), Věstník čá. 11/1998
ÚS (TZ 21898510), Věstník čá. 18/1998
ÚS (TZ 20599510), Věstník čá. 4/1999
ÚS (TZ 20799510), Věstník čá. 6/1999
ÚS (TZ 21199510), Věstník čá. 10/1999
ÚS (TZ 21599510), Věstník čá. 14/1999
ÚS (TZ 22299510), Věstník čá. 21/1999
ÚS (TZ 20700510), Věstník čá. 9/2000

    15/2002

21202410 Úřední sdělení České národní banky
o nových úrokových sazbách
- s platností od 1. listopadu 2002
Mění: ÚS (TZ 20902410), Věstník čá. 9/2002

    16/2002

 21302620 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 31. října 2002
o nových úrokových sazbách pro účty klientů vedené
Českou národní bankou
 -s platností od 1. listopadu 2002

    16/2002

 21402320 Úřední sdělení České národní banky ze dne  4. prosince 2002
o vydání Vzorových obchodních podmínek pro vydávání a
užívání elektronických platebních prostředků
- s platností od 1. ledna 2003

   18/2002

21502610 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 2. prosince2002 o vydání druhé verze Pravidel pro
primární prodej státních pokladničních poukázek
organizovaný Českou národní bankou
- s platností od 9. prosince 2002
Ruší: ÚS (TZ 21401610), Věstník čá. 17/2001

   19/2002

 21602610 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 2. listopadu 2002 o způsobu provádění operací České
národní banky na peněžním trhu
- s platností od 9. prosince 2002
Ruší: ÚS (TZ 20901610), Věstník čá. 13/2001

    19/2002

 21702320 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 4. prosince 2002 o přechodu systému TKD na Systém
krátkodobých dluhopisů
- s platností od 1. ledna 2003

  19/2002
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 21802610 Úřední sdělení České národní banky
ze dne  3. prosince 2002 o vydání čtvrté verze
Pravidel pro primární prodej střednědobých a dlouhodobých
státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
- s platností od 9. prosince 2002
Ruší: ÚS (TZ 21901610), Věstník čá. 20/2001

  19/2002

 21902610 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 11. prosince 2002 o podmínkách tvorby povinných
minimálních rezerv
- s platností od 19. prosince 2002
Ruší: ÚS (TZ 21801610), Věstník čá. 20/2001

    20/2002

 22002510 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 16. prosince 2002
k některým ustanovením opatření České národní banky č. 11
ze dne 10. prosince 2002, kterým se stanoví požadavky na
ověření řídicího a kontrolního systému banky včetně systému
řízení rizik
- s platností od 1. ledna 2003

    20/2002

 22102410 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 18. prosince 2002
k vyhlášce č. 514/2002 Sb., ze dne 20. listopadu 2002, kterou
se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad,
potřebných pro sestavování platební bilance České republiky
- s platností od 1. ledna 2003
Ruší: ÚS (TZ 21300710), Věstník čá. 18/2000

   21/2002

 22202520 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 17. prosince 2002
k posuzování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a
zkušenosti osob navrhovaných na funkce vedoucích
zaměstnanců bank a do vedení poboček zahraničních bank
- s platností od 1. ledna 2003

    21/2002

 22302320 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 13. prosince 2002
o vydání Pravidel SKD
- s platností od 1. ledna 2003
Ruší: ÚS (TZ 21195653), Věstník čá. 8/1995
Zm č. 1 ÚS (TZ 20598653), Věstník čá. 5/1998
Zm. č. 2 ÚS (TZ 20999730), Věstník čá. 8/1999
Zm. č. 3 ÚS (TZ 22199730), Věstník čá. 19/1999
Zm. č. 4 ÚS (TZ 20100730), Věstník čá. 1/2000
Zm. č. 5 ÚS (TZ 20701730), Věstník čá. 9/2001

   21/2002

 22402110 Úřední sdělení České národní banky
ze dne 20. prosince 2002
o stanovení působnosti poboček České národní banky na
území krajů
- s platností od 1. ledna 2003

    22/2002




