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ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ze dne  23. září 2003

o omezení pokladního provozu v pobočce ČNB Praha a
o zřízení mimořádného pracoviště ČNB

Česká národní banka (dále jen „ČNB“) k řízení peněžního oběhu sděluje:

I.
Omezení pokladního provozu v pobočce ČNB Praha

ČNB z důvodu výměny strojového zařízení pro zpracování peněz v pobočce ČNB Praha
omezuje pokladní operace prováděné vůči bankám prostřednictvím pokladen velkých odvodů
a výplat peněz, a to takto:

1. V období od 6.10. do 10.10. 2003 provádí pobočka ČNB Praha prostřednictvím pokladen
velkých odvodů a výplat peněz pouze výdajové pokladní operace.

2. V období od 13.10.  do 24.10. 2003 neprovádí pobočka ČNB Praha prostřednictvím
pokladen velkých odvodů a výplat peněz žádné pokladní operace.

3. Ostatní pobočky ČNB zajišťují služby vůči bankám ve stanovených pokladních hodinách
v nezměněném rozsahu.

II.
Zřízení mimořádného pracoviště ČNB

1. Česká národní banka zřizuje dnem 20. října 2003 mimořádné pracoviště pro stažení mincí
po 10 a 20 haléřích z oběhu a  jejich likvidaci.

2. Adresa mimořádného pracoviště ČNB je následující:

            Bižuterie Česká Mincovna a.s.
           U přehrady 61
          Jablonec nad Nisou

                                             PSČ  466 23
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3. Banky nebo jimi zmocněné osoby mohou od shora uvedeného data odvádět na mimořádné
pracoviště mince po 10 a 20 haléřích, volně ložené v povlakových pytlích po 10.000
kusech, pokud se příslušná banka a ČNB nedohodnou v konkrétním případě jinak.

4. Provozní hodiny mimořádného pracoviště pro příjem mincí nominále 10 a 20 haléřů jsou
stanoveny takto:
pondělí až pátek      8:30  až  14:30 hod.

5. ČNB bude mince nominále 10 a 20 haléřů přijímat na mimořádném pracovišti v Bižuterii
České Mincovně a.s., v Jablonci nad Nisou minimálně po dobu tří měsíců. Ukončení
činnosti mimořádného pracoviště, příp. prodloužení doby jeho existence, oznámí ČNB
písemně.

      Vrchní ředitel
           Prof. Dr. Ing. Frait  v. r.

Sekce peněžní a platebního styku
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Bidlová, tel. 22441 2703


