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Příloha č. 1 

 

Seznam platných právních předpisů České národní banky (popř. Státní banky 
československé), vyhlášených od 1. ledna 1990 do 31. prosince 2008 ve Sbírce zákonů 

 
 
Vyhláška Státní banky československé, Ministerstva financí, cen a mezd České republiky a 
Ministerstva  financí, cen a mezd Slovenské republiky č. l46/l990 Sb., ze dne 28. dubna  l990, 
kterou se mění  a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 47/l964 Sb., o peněžních službách 
občanům, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vyhláška Státní banky československé č. 4l2/l990 Sb., ze dne 3. října l990 o stažení bankovek 
po l00 Kčs vzoru l989 
 
Vyhláška Státní banky československé č. 413/1990 Sb., ze dne 3. října l990 o stažení 
bankovek po 50 Kčs vzoru l964 a po 20 Kčs vzoru l970 a o dodatečné výměně bankovek po 
l0 Kčs vzoru l960 
 
Vyhláška Státní banky československé č. 56l/l990 Sb., ze dne 7. prosince l990 kterou 
se zrušuje vyhláška Státní banky československé č. 20l/l989 Sb., o úvěrových vztazích 
socialistických organizací 

 
Vyhláška České národní banky č. 62/l993 Sb., ze dne 2. února  l993, kterou se provádí zákon 
č. 60/l993 Sb., o oddělení měny 
 
Vyhláška České národní banky č. 63/l993 Sb., ze dne 29. ledna l993 o vydání bankovek po 
200 Kč 
 
Vyhláška České národní banky č. l0l/l993 Sb., ze dne l2. března l993 o vydání mincí po 
50 Kč vzoru l993 a o ukončení platnosti mincí po l haléři a po 5 haléřích československé 
měny a jejich výměně 
 
Vyhláška České národní banky č. 107/l993 Sb., ze dne 26. března  l993 o vydání mincí po 
l0 haléřích  vzoru l993, o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích československé měny a 
jejich výměně 
 
Vyhláška České národní banky č. l08/l993 Sb., ze dne 26. března l993 o vydání mincí po 
20 haléřích vzoru l993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a 
jejich výměně,  ve znění vyhlášky č. 290/1997 Sb. 
 
Vyhláška České národní banky č. l09/l993 Sb., ze dne 26. března l993 o vydání mincí po 
50 haléřích vzoru l993, o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích československé měny a 
jejich výměně 
 
Vyhláška České národní banky č. ll0/l993 Sb., ze dne 26. března l993 o vydání mincí po 
l0 Kč vzoru l993, o ukončení platnosti mincí po l0 Kčs a bankovek po l0 Kčs a jejich výměně, 
ve znění vyhlášky  č. 232/1995 Sb. 
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Vyhláška České národní banky č. 111/l993 Sb., ze dne 26. března l993 o vydání mincí po 
20 Kč vzoru l993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně 
 
Vyhláška České národní banky č. 112/l993 Sb., ze dne 26. března l993 o vydání bankovek po 
l000 Kč, o ukončení platnosti bankovek po l000 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně 
 
Vyhláška České národní banky č. l4l/l993 Sb., ze dne 4. května l993 o vydání mincí po l Kč 
vzoru l993, o ukončení platnosti mincí po l Kčs a jejich výměně 
 
Vyhláška České národní banky č. l42/l993 Sb.,  ze dne 4. května l993 o vydání mincí po 2 Kč 
vzoru l993 a ukončení platnosti mincí po 2 Kčs a jejich výměně 
 
Vyhláška České národní banky č. l43/l993 Sb., ze dne 4. května l993 o vydání mincí po 5 Kč 
vzoru l993, o ukončení platnosti mincí po 5 Kčs a jejich výměně 
 
Vyhláška České národní banky č. l58/l993 Sb., ze dne 25. května l993 o vydání bankovek po 
l00 Kč, ukončení platnosti bankovek po l00 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně 
 
Vyhláška České národní banky č. l59/l993 Sb., ze dne 25. května l993 o vydání bankovek po 
500 Kč, ukončení platnosti bankovek po 500 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně 
 
Vyhláška České národní banky č. 226/l993 Sb., ze dne l0. srpna l993  o vydání bankovek po 
50 Kč 
 
Vyhláška České národní banky č. 26l/l993 Sb., ze dne l. října l993 o vydání pamětních 
stříbrných dvousetkorun k prvnímu výročí schválení Ústavy České republiky 
 
Vyhláška České národní banky č. 289/l993 Sb., ze dne l9. listopadu l993 o vydání bankovek 
po 5000 Kč 
 
Vyhláška České národní banky č. 37/l994 Sb., ze dne 2l. února l994, 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/l994 Sb., ze dne 28. března l994 o vydání bankovek po 
20 Kč, ve znění vyhlášky č. 17/1996 Sb. 
 
Vyhláška České národní banky č. 67/l994 Sb., ze dne 28. března l994 o vydání pamětních 
stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení pražského arcibiskupství a položení 
základního kamene ke Katedrále sv. Víta 
 
Vyhláška České národní banky č. l03/l994 Sb., ze dne 6. května l994 o vydání pamětních 
stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vylodění spojenců v Normandii 
 
Vyhláška České národní banky č. l47/l994 Sb., ze dne l4. června l994 o vydání pamětních 
stříbrných dvousetkorun ke l25. výročí zahájení provozu první koněspřežné městské tramvaje 
v Brně 
 
Vyhláška České národní banky č. 205/l994 Sb., ze dne l0. října l994 o vydání bankovek po 
50 Kč vzoru l994 
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Vyhláška České národní banky č. 206/l994 Sb., ze dne l0. října l994 o vydání pamětních 
stříbrných dvousetkorun k ochraně a tvorbě životního prostředí 
 
Vyhláška České národní banky č. 63/1995 Sb., ze dne 2l. března l995 o vydání pamětních 
stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vítězství nad fašismem 
 
Vyhláška České národní banky č. 64/1995 Sb. ze dne 2l. března l995 o vydání pamětních 
stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Pavla Josefa Šafaříka 
 
Vyhláška České národní banky č. 65/1995 Sb., ze dne 2l. března l995 o vydání bankovek po 
l00 Kč vzoru 1995 
 
Vyhláška České národní banky č. l56/1995 Sb., ze dne 7. července l995 o vydání zlatých 
mincí po l000 Kč 
 
Vyhláška České národní banky č. 157/1995 Sb., ze dne 7. července l995 o vydání zlatých 
mincí po 2500 Kč 
 
Vyhláška České národní banky č. l58/1995 Sb., ze dne 7. července l995 o vydání zlatých 
mincí po 5000 Kč 
 
Vyhláška České národní banky č. 159/1995 Sb., ze dne 7. července l995 o vydání zlatých 
mincí po l0 000 Kč 
 
Vyhláška České národní banky č. 2l4/1995 Sb., ze dne 24. srpna l995 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 č. 267/1995 Sb., ze dne 18. října 1995 o vydání pamětních 
stříbrných dvousetkorun k 100. výročí činnosti České filharmonie 
 
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 23.dubna 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 
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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  částce 88/1997 Sb. 
 
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 
 
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 
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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 
 
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 
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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 
ve 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 
pamětních stříbrných mincí vydaných Státní bankou československou 
 
Vyhláška České národní banky č. 280/2000 Sb., ze dne 31. července 2000 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 Kroupa 
 
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 
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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 
 
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. 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. 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 systému  
 
Vyhláška č. 8/2003 Sb., ze dne 3. prosince 2002 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun 
ke 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického 
 
Vyhláška č. 34/2003 Sb., ze dne 20. ledna 2003, kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a 
způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona 
 
Vyhláška č. 51/2003 Sb., ze dne 30. ledna 2003 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun 
ke 150. výročí narození Josefa Thomayera 
 
Vyhláška č. 79/2003 Sb., ze dne 10. března 2003 o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích 
vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993 
 
Vyhláška č. 80/2003 Sb., ze dne 26. února 2003 o vydání zlatých mincí „Pozdní renesance – 
štíty domů ve Slavonicích“ po 2000 Kč 
 
Vyhláška č. 161/2003 Sb., ze dne 20. května 2003 o vydání pamětních stříbrných 
dvousetkorun ke 100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně 

Příloha č. 1 7 



Věstník ČNB částka 25/2008 
 

 
Vyhláška č. 275/2003 Sb., ze dne 31. července 2003 o vydání zlatých mincí „Baroko – zámek 
Buchlovice“ po 2 000 Kč 
 
Vyhláška č. 351/2003 Sb., ze dne 22. září 2003, kterou se mění vyhláška č. 34/2003 Sb., 
kterou se stanoví rozvrh, rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle 
devizového zákona 
 
Vyhláška č. 365/2003 Sb., ze dne 13. října 2003 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun 
ke 100. výročí ustavení Svazu lyžařů v Království českém 
 
Vyhláška č. 3/2004 Sb., ze dne 4. prosince 2003 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun 
ke 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan 
 
Vyhláška č. 62/2004 Sb., ze dne 2. února 2004, kterou se stanoví způsob provádění platebního 
styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném 
zúčtování 
 
Vyhláška č. 130/2004 Sb., ze dne 5. března 2004 o vydání zlatých mincí „Empír – zámek 
Kačina“ po 2 000 Kč 
 
Vyhláška č. 162/2004 Sb., ze dne 5. března 2004 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun 
ke vstupu České republiky do Evropské unie 
 
Vyhláška č. 163/2004 Sb., ze dne 5. března 2004 o vydání pamětních  2 500 Kč mincí se 
zlatým středem a stříbrným mezikružím ke vstupu České republiky do Evropské unie 
 
Vyhláška č. 297/2004 Sb., ze dne 13. dubna 2004 o vydání pamětních stříbrných 
dvousetkorun k 250. výročí sestrojení bleskosvodu Prokopem Divišem 
 
Vyhláška č. 307/2004 Sb., ze dne 4. května 2004 o předkládání informací a podkladů České 
národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 
 
Vyhláška  č. 346/2004 Sb., ze dne 17. května 2004 o vydání pamětních stříbrných 
dvousetkorun ke 150. výročí narození Leoše Janáčka 
 
Vyhláška č. 459/2004 Sb., ze dne 20. července 2004 o vydání zlatých mincí „Novogotika – 
zámek Hluboká“ po 2 000 Kč 
 
Vyhláška č. 510/2004 Sb., ze dne 7. září 2004  o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun 
k 425. výročí prvního vydání Kralické bible  
 
Vyhláška č. 18/2005 Sb.,  ze dne 9. prosince 2004 o vydání pamětních stříbrných 
dvousetkorun  ke  100. výročí narození Jana Wericha a Jiřího Voskovce 
 
Vyhláška č. 115/2005 Sb., ze dne 22. února 2005 o vydání zlatých mincí „Kubismus – 
lázeňský dům v Lázních Bohdanči po 2000 Kč 
 
Vyhláška č. 176/2005 Sb.,  ze dne 7. dubna 2005 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun 
ke 100. výročí výroby prvního automobilu v Mladé Boleslavi 
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Vyhláška č. 314/2005 Sb., ze dne 1. července 2005 o vydání zlatých mincí „Současnost – 
Tančící dům v Praze“ po 2 000 Kč 
 
Vyhláška č. 435/2005 Sb., ze dne 18. října 2005 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun 
k 200. výročí bitvy u Slavkova 
 
Vyhláška č. 463/2005 Sb., ze dne 4. listopadu 2005 o vydání pamětních stříbrných 
dvousetkorun k 450.  výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova 
 
Vyhláška č. 19/2006 Sb., ze dne 3. ledna 2006 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun 
k 250. výročí narození F. J. Gerstnera a k 200. výročí zahájení výuky na pražské polytechnice 
 
Vyhláška č. 33/2006 Sb., ze dne 24. ledna 2006, kterou se mění vyhláška č. 34/2003 Sb., 
kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle 
devizového zákona, ve znění vyhlášky č. 351/2003 Sb.  
 
Vyhláška č. 34/2006 Sb., ze dne 26. ledna 2006, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., 
o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru 
finančních institucí 
 
Vyhláška č. 52/2006 Sb., ze dne 7. února 2006 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun 
ke 150. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově 
 
Vyhláška č. 90/2006 Sb., ze dne 21. února 2006, kterou se stanoví náležitosti žádostí, 
oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou 
 
Vyhláška č. 91/2006  Sb., ze dne 27. února 2006, kterou se provádí zákon o platebním styku 
 
Vyhláška č. 92/2006 Sb., ze dne 28. února 2006, kterou se stanoví náležitosti žádosti 
o povolení k vydávání elektronických peněz  
 
Vyhláška č. 271/2006 Sb., ze dne 11. května 2006 o vydání pamětních stříbrných 
dvousetkorun k 500. výročí úmrtí Matěje Rejska 
 
Vyhláška č. 347/2006 Sb., ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o finančních konglomerátech 
 
Vyhláška č. 408/2006 Sb., ze dne 31. července 2006 o vydání pamětních stříbrných 
dvousetkorun ke 100. výročí narození Jaroslava Ježka 
 
Vyhláška č. 431/2006 Sb. ze dne 22. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 270/2004 Sb., 
o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a 
o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního 
investování 
 
Vyhláška č. 451/2006 Sb., ze dne 6. září 2006 o vydání zlatých mincí „Národní kulturní 
památka Klementinum – observatoř“ po 2.500 Kč 
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Vyhláška č. 482/2006 Sb., ze dne 27. října 2006 o minimálních náležitostech statutu a 
povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování 
 
Vyhláška č. 553/2006 Sb., ze dne 30. listopadu 2006 o podmínkách, za kterých lze 
reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které 
je úpravou napodobují 
 
Vyhláška č. 603/2006 Sb., ze dne 15. prosince 2006 o informační povinnosti fondu 
kolektivního investování a investiční společnosti 
 
Vyhláška č. 604/2006 Sb., ze dne 18. prosince 2006 o používání technik a nástrojů 
k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který 
shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti 
 
Vyhláška č. 605/2006 Sb., ze dne 19. prosince 2006 o některých informačních povinnostech 
obchodníka s cennými papíry 
 
Vyhláška č. 2/2007 Sb., ze dne 14. prosince 2006 o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč 
vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 
500 Kč vzoru 1993 
 
Vyhláška č. 14/2007 Sb., ze dne 16. ledna 2007 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun 
k 550. výročí založení Jednoty bratrské 
 
Vyhláška č. 58/2007 Sb., ze dne 16. března 2007, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva 
financí č. 121/1998  Sb., kterou se stanoví vzor průkazu státního dozoru nad kapitálovým 
trhem 
 
Vyhláška č. 59/2007 Sb., ze dne 19. března 2007 o druzích odborných obchodních činností 
obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích specializace 
makléře a o makléřské zkoušce 
 
Vyhláška č. 73/2007 Sb., ze dne 19. března 2007 o vydání zlatých mincí „Kulturní památka 
Ševčinský důl Příbram – Březové Hory“ po 2 500 Kč 
 
Vyhláška č. 92/2007 Sb., ze dne 12. dubna 2007, kterou se mění vyhláška č. 536/2004 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti 
ochrany proti zneužívání trhu 
 
Vyhláška č. 93/2007 Sb., 19. dubna 2007 o informační povinnosti peněžního fondu pro účely 
dohledu České národní banky 
 
Vyhláška č. 113/2007 Sb., ze dne 23. dubna 2007 o vydání pamětních stříbrných 
dvousetkorun k 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu 
 
Vyhláška č. 115/2007 Sb., ze dne 9. května 2007 o podrobnostech plnění povinností 
depozitáře fondu kolektivního investování 
 
Vyhláška č. 123/2007 Sb., ze dne 15. května 2007 o pravidlech obezřetného podnikání bank, 
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 
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Vyhláška č. 139/2007 Sb., ze dne 31. května 2007, kterou se upravují podklady prokazující 
důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby 
 
Vyhláška č. 140/2007 Sb., ze dne 16. května 2007 o vydání bankovek po 2 000 Kč vzoru 
2007 
 
Vyhláška č. 203/2007 Sb., ze dne 29. června 2007 o vydání pamětních stříbrných 
dvousetkorun ke 100. výročí narození Jarmily Novotné 
 
Vyhláška č. 204/2007 Sb., ze dne 29. června 2007 o vydání zlatých mincí „Národní kulturní 
památka vodní mlýn ve Slupi“ po 2 500 Kč 
 
Vyhláška č. 205/2007 Sb., ze dne 24. července 2007, kterou se zrušují některé vyhlášky 
České národní banky 
 
Vyhláška č. 235/2007 Sb., ze dne 20. srpna 2007 o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun 
k 50. výročí vypuštění první umělé družice Země 
 
Vyhláška č. 240/2007 Sb., ze dne 10. srpna 2007, kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., 
o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného 
papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech, ve znění 
vyhlášky č. 458/2004 Sb. 
 
Vyhláška č. 241/2007 Sb., ze dne 10. srpna 2007, kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb., 
o informační povinnosti fondu kolektivního investování a o investiční společnosti.  
 
Vyhláška č. 242/2007 Sb., ze dne 10. srpna 2007, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., 
o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry 
 
Vyhláška č. 247/2007 Sb., ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a 
kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev 
 
Vyhláška č. 251/2007 Sb., ze dne 18. září 2007, kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a 
likvidátorech pojistných událostí, ve znění vyhlášky č. 40/2006 
 
Vyhláška č. 8/2008 Sb., ze dne 3. ledna 2008, o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun 
k 650. výročí vydání nařízení Karla IV o zakládání vinic 
 
Vyhláška č. 9/2008 Sb., ze dne 3. ledna 2008, o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 
100. výročí úmrtí Josefa Hlávky 
 
Vyhláška č. 100/2008 Sb., ze dne 11. března 2008, o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 
2008 
 
Vyhláška č. 101/2008 Sb., ze dne 11. března 2008, o vydání pamětních stříbrných 
dvousetkorun u příležitosti vstupu České republiky do schengenského prostoru 
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Vyhláška č. 144/2008 Sb., ze dne 7. dubna 2008, o vydání zlatých mincí „Národní kulturní 
památka řetězový most ve Stálci“ po 2 500 Kč 
 
Vyhláška č. 159/2008 Sb., ze dne 18. dubna 2008, o vydání pamětních stříbrných 
dvousetkorun ke 150. výročí narození Viktora Ponrepa 
 
Vyhláška č. 173/2008 Sb., ze dne 2. května 2008, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kč 
vzoru 1994 a 1996 
 
Vyhláška č. 209/2008 Sb., ze dne 28. května 2008, o vydání pamětních stříbrných 
dvousetkorun ke 100. výročí založení Národního technického muzea 
 
Vyhláška č. 234/2008 Sb., ze dne 23. června 2008, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., 
o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky 
č. 242/2007 Sb. 
 
Vyhláška č. 235/2008 Sb., ze dne 23. června 2008, o informačních povinnostech 
provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů 
 
Vyhláška č. 236/2008 Sb., ze dne 23. června 2008, o informačních povinnostech organizátora 
regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému 
 
Vyhláška č. 237/2008 Sb., ze dne 23. června 2008, o podrobnostech některých pravidel při 
poskytování investičních služeb 
 
Vyhláška č. 238/2008 Sb., ze dne 23. června 2008, kterou se mění vyhláška č. 58/2006  Sb., 
o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na 
samostatnou evidenci investičních nástrojů 
 
Vyhláška č. 255/2008 Sb., ze dne 4. července 2008, o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh 
k podání žádosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
 
Vyhláška č. 280/2008 Sb., ze dne 31. července 2008, o směnárenské činnosti, 
bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách 
 
Vyhláška č. 281/2008 Sb., ze dne 1. srpna 2008, o některých požadavcích na systém vnitřních 
zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu 
 
Vyhláška č. 282/2008 Sb., ze dne 1. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., 
o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry 
 
Vyhláška č. 283/2008 Sb., ze dne 1. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 347/2004 Sb., 
o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu 
investiční společnosti a investičního fondu 
 
Vyhláška č. 284/2008 Sb., ze dne 31. července 2008, o vydání zlatých mincí „Technická 
památka pivovar v Plzni“ po 2 500 Kč 
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Vyhláška č. 285/2008 Sb., ze dne 31. července 2008, o vydání pamětních stříbrných 
dvousetkorun ke 100. výročí založení České svazu ledního hokeje 
 
Vyhláška č. 385/2008 Sb., ze dne 6. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., 
o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru 
finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/2006 Sb. 
 
Vyhláška č. 474/2008 Sb., ze dne 8. prosince 2008, o vydání pamětních stříbrných 
dvousetkorun u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie 
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Příloha č. 2 
 

Seznam platných opatření České národní banky, 
vyhlášených ve Sbírce zákonů do 30. června 2002 oznámením o jejich vydání 

a vyhlášených v plném znění ve Věstníku České národní banky do 30. června 2002 
a platných opatření České národní banky, vyhlášených ve Věstníku České národní 

banky od 1. července 2002 do 31.prosince 2008 
 
 

 
Třídící 
znak 

 
Název 

 
Věstník 
částka/rok 

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 
-s účinností  od 1. 1 2001 
Ruší Opatř.ČNB č.5/1999, Věstník 24/1999 

16/2000 

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 
- s účinností od 15. 8. 2002 
Ruší Opatř.ČNB č.5/2001, Věstník 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 
- s účinností od 30.8. 2003 
Ruší  Opatř.ČNB č.4/1998, Věstník 20/1998 

12/2002 

10203610 Opatření České národní banky č. 2 ze dne 23. září 2003 
kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a 
podmínky tvorby povinných minimálních rezerv 
-s účinností od 6. l1. 2003 
Ruší Opatř. ČNB č.41/2001, Sb čá. 156/2001 
Zm. Opatř. ČNB.3/2004, TZ 10304610, Věstník 3/2004 
Zm. Opatř. ČNB č.4/2004,TZ 10404610, Věstník 7/2004 
Zm. Opatř. ČNB č.2/2006,TZ 10206610, Věstník 3/2006 
Zm..Opatř. ČNB č.6/2007,TZ 10607610,Věstník 25/2007 
Úplné znění TZ 10707610, Věstník 25/2007 
Dopl. ÚS č.28/2008, TZ 22808610,Věstník 22/2008 

15/2003 

10304610 Opatření České národní banky č. 3 ze dne 13. února 2004, 
kterým se mění opatření České národní banky č. 2  
ze dne 23. září 2003, kterým se stanoví minimální výše 
likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných 
minimálních rezerv 
- s účinností od 16. 2. 2004 
Mění Opatř. ČNB č. 2/2003,TZ 10203610, Věstník 15/2003 
Úplné znění TZ 10707610, Věstník 25/2007 

3/2004 
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10404610 Opatření České národní banky č. 4 ze dne 26. dubna 2004,  

kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 23. 
září 2003, kterým se stanoví minimální výše likvidních 
prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních 
rezerv, ve znění opatření České národní banky č. 3 ze dne 
13. února 2004 
- s účinností od 1. 5. 2004 
Mění Opatř. ČNB č. 2/2003 ,TZ 10203610, Věstník 15/2003  
Dopl. ÚS č.28/2008, TZ 22808610,Věstník 22/2008 

7/2004 

10504530 Opatření České národní banky č. 5 ze dne 11. června 2004,  
kterým se stanoví obsah, způsob vedení a náležitosti 
evidence krytí hypotečních zástavních listů v oběhu 
- s účinností od 25. 6. 2004 

13/2004 

10205410 Opatření České národní banky č. 1 ze dne 17. května 2005, 
kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat 
automatizovaných výkazů předkládaných bankami a 
pobočkami zahraničních bank České národní bance 
-s účinností od 31.5.2005 
Zm. Opatř.ČNB č. 1/2006 ,TZ 10106410, Věstník 1/2006 

8/2005 

10106410 Opatření České národní banky č. l ze dne 13. ledna 2006, 
kterým se mění Opatření České národní banky č. 1 
ze dne 17. května 2005, kterým se stanoví způsob předávání 
a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných 
bankami a pobočkami zahraničních bank České národní 
bance 
- účinností od 13.1.2006 
Mění Opatř.ČNB č.1/2005 ,TZ 10205410,Věstník 8/2005 

1/2006 

10206610 Opatření České národní banky č. 2 ze dne 18.dubna 2006, 
kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 23. 
září 2003, kterým se stanoví minimální výše likvidních 
prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních 
rezerv, ve znění opatření České národní banky č. 3 ze dne 
13. února 2004 a opatření České národní banky č. 4 ze dne 
26.dubna 2004 
- s účinností od 27.4. 2006 
Mění Opatř. ČNB č. 2/2003,TZ 10203610, Věstník 15/2003 
Úplné znění TZ 10707610, Věstník 25/2007 

3/2006 

10406530 Opatření České národní banky č. 3 ze dne 25.května 2006 
k vnitřnímu řídícímu a kontrolnímu systému instituce 
elektronických peněz 
-s účinností od  7.6. 2006 

7/2006 

10506530 Opatření České národní banky č. 4 ze dne 25.května 2006, 
kterým se stanoví požadavky na kapitál instituce 
elektronických peněz 
-s účinností od  7.6. 2006 

7/2006 

10606530 Opatření České národní banky  č. 5 ze dne 25.května 2006, 
kterým se stanoví povinná investiční aktiva instituce 
elektronických peněz a podmínky investování do těchto 
aktiv 
-s účinností od  7.6. 2006 

7/2006 
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10307530 Opatření České národní banky č. 3 ze dne 25.června 2007 
o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy 
České národní bance 
-s účinností  od 1.7.2007 
Zm. – Opatř.ČNB č.8/2007,TZ 10907530, Věstník 28/2007 
Zm. – Opatř. ČNB č.1/2008,TZ 10108560,Věstník 22/2008 

15/2007 

10407530 Opatření České národní banky č.4 ze dne 25.června 
2007,kterým se zrušují některá opatření České národní banky 
-s účinností od 1.7.2007 
Ruší Opatř. ČNB č.2/2002, TZ 10202510,Věstník 8/2002 
Ruší Opatř.ČNB č.9/2002, TZ 10902510,Věstník 17/2002 
Ruší Opatř.ČNB č.11/2002, TZ 11102510,Věstník 20/2002 
Ruší Opatř.ČNB č.5/2003, TZ 10503510,Věstník 20/2003 
Ruší Opatř.ČNB č.1/2004, TZ 10104510,Věstník 1/2004 
Ruší Opatř.ČNB č.2/2004, TZ 10204510,Věstník 3/2004 
Ruší Opatř.ČNB č.6/2004, TZ 10704530,Věstník 18/2004 
Ruší Opatř.ČNB č.9/2004, TZ 10904510,Věstník 24/2004 
Ruší Opatř.ČNB č.6/2006, TZ 10706530,Věstník 9/2006 
Ruší Opatř.ČNB č.2/2007, TZ 10207530,Věstník 9/2007 
Ruší ÚZ Opatř.ČNB č.9/2004, TZ 10804530,Věstník 18/2004 
Ruší ÚZ Opatř.ČNB č.1/2005, TZ 10105530, Věstník 3/2005 

15/2007 
 

10507530 Opatření České národní banky č.5 ze dne 27.září 
2007,kterým se zrušují opatření České národní banky pro 
oblast předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu 
-s účinností  od 5.10.2007 
Ruší Opatř.ČNB č.1/2003,TZ 10103510,Věstník 14/2003 
Ruší Opatř.ČNB č.1/2007,TZ 10107530,Věstník 6/2007 

22/2007 

10607610 Opatření České národní banky č.6 ze dne 12.listopadu 2007, 
kterým se mění opatření České národní banky č.2 ze dne 23. 
září 2003, kterým se stanoví minimální výše likvidních 
prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních 
rezerv, ve znění opatření České národní  banky č.3 ze dne 
13.února 2004, opatření České národní banky č.4 ze dne 
26.dubna 2004 a opatření České národní banky č.2 ze dne 
18.dubna 2006 
-s účinností od 16.11.2007 
Mění Opatř. ČNB č.2/2003,TZ 10203610,Věstník 15/2003 
Úplné znění TZ 10707610, Věstník 25/2007 

25/2007 

10707610 Úplné znění opatření ČNB č. 2/2003, kterým se stanoví 
podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve znění 
opatř.ČNB č.3/2004, ve znění opatř.ČNB č.4/2004,ve znění 
opatř.ČNB č.2/2006 a opatř.ČNB č.6/2007 
-s účinností od 16.11.2007 
Ruší Úplné znění opatření č.2/2003,TZ 10306610,Věstník 5/2006 
Dopl. ÚS č.28/2008,TZ 22808610,Věstník 22/2008 

25/2007 

10807410 Opatření České národní banky č.7 ze dne 4.prosince 2007 
o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních 
bank České národní bance + přílohy 
-s účinností od 1.1.2008 do 31.12.2008 
Ruší Opatř.ČNB č.7,TZ 10806410,Věstník 20/2006 
Dopl. ÚS č.5,TZ 20508410,Věstník 4/2008 
Zruš.Opatř.č.2,TZ 10208410,Věstník 23/2008 

28/2007 
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10907530 Opatření České národní banky č.8 ze dne 13.prosince 

2007,kterým se mění opatření č.3 ze dne 25.června 2007, 
o předkládání  výkazů spořitelními a úvěrními družstvy 
České národní bance 
-s účinností od 1.1.2008 
Mění  Opatř.ČNB č.3/2007,TZ 10307530,Věstník 15/2007 
Zm.  Opatř. ČNB č.1/2008,TZ 10108560,Věstník 22/2008 

28/2007 

10108560 Opatření České národní banky č.1  ze dne 11.listopadu 
2008,kterým se mění opatř.č.3 ze dne  25.června 2007, 
o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy 
České národní bance, ve znění opatření ČNB č.8 ze dne 
13.prosince 2007,kterým se mění opatř.č.3 ze dne 25.června 
2007, o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy 
České národní bance 
-s účinností od l.l.2009 
Mění Opatř. ČNB č.3/2007,TZ 10307530,Věstník 15/2007 
Mění Opatř. ČNB č.8/2007,TZ 10907530,Věstník 18/2007 

22/2008 

10208410 Opatření České národní banky č.2 ze dne 28.listopadu 2008 
o předkládání výkazů bankami pobočkami zahraničních bank 
České národní bance+ příl. 
-s účinností od 1.1.2009 
Ruší Opatř.ČNB č.7/2007+příl.,TZ 10807410,Věstník 28/2007 

23/2008 

10308560 Opatření České národní banky č.3 ze dne 16.prosince 2008 
o uveřejňování údajů institucemi elektronických peněz 
-s účinností od 1.1.2009 

24/2008 

10408560 Opatření České národní banky č.4 ze dne 16.prosince 2008 
o předkládání výkazů institucemi elektronických peněz 
České národní bance 
-s účinností od 1.1.2009 

24/2008 
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Příloha č. 3 
 

Seznam platných úředních sdělení České národní banky, 
vyhlášených ve Věstníku České národní banky do 31.12.2008 

 
 

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 účinností od 1. 9. 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 (Official Statement) 
- s účinností  od 16. 5. 1994 

12/1994 

23094111 Úřední sdělení České národní banky o povinné 
součinnosti bank s celními orgány České republiky 
-s účinností od 30. 8. 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 účinností od 24. 10. 1994 
Zm.   ÚS č. 18 ,TZ 21897622, Věstník 23/1997 
Dopl. ÚS č.   6, TZ 20699730, Věstník 5/1999 
Zm.   ÚS č. 12 ,TZ 21200622, Věstník 17/2000 

22/1994 

23294111 Úřední sdělení České národní banky k určování 
předmětu zástavních smluv uzavíraných za účelem 
zajištění pohledávek 
-s účinností od 21. 11. 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 účinností od 24. 1. 1995 

1/1995 

20597111  Úřední sdělení České národní banky o zrušení 
některých úředních sdělení České národní banky 
v oblasti pravidel obezřetného podnikání bank 
-s účinností od 26. 2. 1997 
Ruší: ÚS č. 11 ,TZ 21194111, Věstník 8/1994 
          ÚS č. 20 ,TZ 22094111, Věstník 16/1994 
          ÚS č. 10 ,TZ 21095111, Věstník 7/1995 

4/1997 

21297412 Úřední sdělení České národní banky o Pravidlech 
obchodování České národní banky v rámci 
devizového fixingu 
-s účinností od 30. 6. 1997 

12/1997 
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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 účinností  od 8. 12. 1997 

Zm. ÚS č.12,Věstník 17/2000 

23/1997 

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 účinností od 26. 5. 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 účinností od 27.7. 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 předpisů 
 
-s účinností od 14.8. 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 účinností od 20. 8. 1998 

17/1998 

21998510 Úřední sdělení České národní banky o zrušení 
některých úředních sdělení České národní banky 
-s účinností od 17. 9. 1998 
Ruší: ÚS  č. 16 ,TZ 21694111, Věstník 13/1994 
          ÚS  č. 23, TZ 22395112, Věstník 21/1995 
          ÚS  č.  4  ,TZ 20496112, Věstník 5/1996 

19/1998 

22398510 Úřední sdělení České národní banky, kterým pozbývá 
platnosti 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               
Ruší ÚS 9/1998 Věstník 9/1998 
-s účinností od 20. l1. 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 účinností od 25.1. 1999 

3/1999 
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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 účinností od 19.7. 1999 

12/1999 

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 účinností od 1. 1. 2001 

17/2000 

21001510 Úřední sdělení České národní banky ze dne 21.srpna 
2001 v souvislosti se vznikem České konsolidační 
agentury 
-s účinností od 1. 9.2001 

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 účinností od 6.9. 2001 

15/2001 

21601610 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
8. listopadu 2001, kterým pozbývá platnosti úřední 
sdělení ČNB o věcném vymezení repo operací 
-s účinností od 30. l1. 2001 

18/2001 

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

20/2001 

20202510 Úřední sdělení České národní banky ze dne 31.ledna 
2002 k problematice uzavírání ovládacích smluv 
bankami 
-s účinností od 4. 2. 2002 

2/2002 

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 účinností od 30. 10.2002 
Ruší: ÚS č.33 ,TZ 23394111, Věstník 23/1994, 
          ÚS č. 4,  TZ 20498111, Věstník   4/1998 
          ÚS č. 11, TZ 21198510, Věstník 11/1998 
          ÚS č. 18 ,TZ 21898510, Věstník 18/1998 
          ÚS č.  5  TZ 20599510, Věstník 4/1999 
          ÚS č.  7 , TZ 20799510, Věstník 6/1999 
          ÚS č. 11 ,TZ 21199510, Věstník 10/1999 
          ÚS č. 15 ,TZ 21599510, Věstník 14/1999 
          ÚS č. 22 , TZ 22299510, Věstník 21/1999 
          ÚS č.  7 , TZ 20700510, Věstník 9/2000 

15/2002 
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21402320 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
4.prosince 2002, o vydání Vzorových obchodních 
podmínek pro vydávání a užívání elektronických 
platebních prostředků 
-s účinností od 1. l. 2003 

18/2002 

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

19/2002 

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 účinností od  23.12. 2002 

21/2002 

20603520 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
19. března 2003 k ustanovení § 22 odst. 3 zákona 
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona 
č. 126/2002 Sb 
-s účinností od 31. 3. 2003 

4/2003 

21503320 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
27. června 2003 Výklad k vybraným ustanovením 
obchodního zákoníku upravujícím smlouvu o běžném 
účtu a smlouvu o vkladovém účtu, ve znění zákona 
č. 125/2002 Sb.. 
-s účinností od 4.7.2003 

11/2003 

20204320 Úřední sdělení České národní banky ze dne 25.února 
2004 k vyhlášce č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví 
způsob provádění platebního styku mezi bankami, 
zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank 
při opravném zúčtování 
-s účinností od 1. 3. 2004 
Ruší: ÚS č. 6,TZ 20699710, Věstník 5/1999 

4/2004 

20604610 Úřední sdělení České národní banky ze dne 30.dubna 
2004 o vydání třetí verze Pravidel pro primární prodej 
státních pokladničních poukázek organizovaný 
Českou národní bankou 
-s účinností od 30. 4. 2004 
Ruší: ÚS č. 15 ,TZ 21502610, Věstník 19/2002 

8/2004 

20904320 Úřední sdělení České národní banky ze dne 6. května 
2004 - Výklad k vybraným ustanovením zákona 
o platebním styku 

-s účinností od 19.5. 2004 

10/2004 

21104320 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
19. května 2004 o provádění hotovostních operací 
v pobočkách ČNB 
-s účinností od 1. 7. 2004 

11/2004 
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21204320 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
19. května 2004 k vyhlášce 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 
-s účinností  od 1. 6. 2004 
Ruší: ÚS č. 8 ,TZ 20803320, Věstník 6/2003 
Dopl. ÚS č.43,TZ 24307320, Věstník 21/2007 

11/2004 

21704530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 8.června 
2004 o zrušení některých úředních sdělení České 
národní banky v oblasti obezřetného podnikání bank 
-s účinností  od 25.6. 2004 
Ruší: ÚS č. 4 ,TZ 20402510, Věstník č3/2002, 
            ÚS č. 6, TZ 20602510, Věstník  5/2002 
            ÚS č. 8 ,TZ 20802510, Věstník 7/2002 
            ÚS č.10,TZ 21002510, Věstník 10/2002 
            ÚS č. 2 ,TZ 20203510, Věstník 1/2003 

13/2004 

22804530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 29. října 
2004 k ustanovení § 1 odst. 3 písm. j) a odst. 4 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů 
-s účinností od 15. 11. 2004 
Ruší: ÚS č. 19, TZ 21999510, Věstník 17/1999 

20/2004 

23004320 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
3. prosince 2004 o vydání Podmínek České národní 
banky pro vedení účtů a provádění platebního styku 
-s účinností od 1. l. 2005 
Nahrazují „Podmínky“ z 1. dubna 2003 

21/2004 

23104530 Úřední sdělení České národní banky  ze dne 
10. prosince 2004 k ustanovení § 20a odst. 3 zákona 
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona 
č. 257/2004 Sb.                        
-s účinností od 30. 12 2004 
Ruší: ÚS č. 11 ,TZ 21103510, Věstník  9/2003 

24/2004 

20205320 Úřední sdělení České národní banky ze dne 5.ledna 
2005 o vydání Podmínek České národní banky pro 
předávání dat platebního styku 
o s účinností od 1.3. 2005 
Ruší: ÚS č. 14 ,TZ 21403320 , Věstník 10/1993 

2/2005 

21205620 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
14. července 2005    o vydání metodiky k vybraným 
povinnostem podle zákona č. 61/1996 Sb., 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti, určené pro nebankovní devizová 
místa s devizovou licencí 
-s účinností od 27.7.2005 

10/2005 

21305320 Úřední sdělení České národní banky ze dne 25.srpna 
2005  k ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
-s účinností od 31.8.2005 
Ruší ÚS č.13, TZ 21304320, Věstník 11/2004 

11/2005 
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21705530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
1. prosince 2005 k ustanovení § 41 c odst. 6 zákona 
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů 
-s účinností od 16.12.2005 

13/2005 

21805320 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
9. prosince 2005 o vydání Podmínek České národní 
banky pro vedení běžných korunových účtů pro 
mezinárodní instituce 
-s účinností od 2.1.2006 

13/2005 

20106530 Úřední sdělení  České národní banky ze dne 16.února 
2006 k zahájení neformálního dialogu s ratingovými 
agenturami v souvislosti s přípravou na zavedení 
nové regulatorní koncepce Basel II 
s účinností od 28.2.2006 

2/2006 

20206610 Úřední sdělení České národní banky ze dne 18.dubna 
2006 o vydání třetí verze Pravidel pro referenční 
banky a výpočet (fixing) referenčních úrokových 
sazeb (PRIBID a PRIBOR) 
-s účinností od 1.5.2006 
Ruší  ÚS č.5, TZ 20500610,Věstník  7/2000 
Ruší ÚS č.8, TZ 20800610,Věstník  11/2000 

3/2006 

20306540 Úřední sdělení České národní banky ze dne 25.dubna 
2006,kterým se vydává seznam finančních serverů 
pro účely uveřejňování vnitřních informací emitenty 
kótovaných cenných papírů 
-s účinností od 27.4.2006 

3/2006 

20506540 Úřední sdělení České národní banky ze dne 25.dubna 
2006 o  převzetí některých předpisů Komise pro 
cenné papíry do předpisové základny   České národní 
banky 
-s účinností od 2.5.2006 

5/2006 

20806550 Úřední sdělení České národní banky ze dne 26.června 
2006 o předkládání dokladů o činnosti poboček 
pojišťoven  z jiných členských států EU či EHP a 
jiných dokladů o činnosti tuzemských pojišťoven a 
poboček pojišťoven z třetích států 
-s účinností od 30.6.2006 

8/2006 

20906320 Úřední sdělení  České národní banky ze dne 
13.července 2006 o vydání Podmínek České národní 
banky pro používání služby ABO-K internetové 
bankovnictví 
-s účinností od 17.7.2006 

10/2006 

21506530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 21.srpna 
2006 k některým otázkám §1 odst.6 písm.b) a § 8 
odst. 2 písm.e) zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech 
-s účinností od 24.8.2006 

13/2006 
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21606610 Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. srpna 
2006 o vydání společných emisních podmínek 
poukázek ČNB 
-s účinností od 30.8.2006 
Ruší ÚZ č.13, TZ 21395411, Věstník 10/1995 

14/2006 

21706540 Úřední sdělení České národní banky ze dne 22.srpna 
2006 k vzniku oznamovací povinnosti při repo 
operacích s kótovanými akciemi 
-s účinností od 12.9.2006 

15/2006 

22006550 Úřední sdělení České národní banky ze dne 18.září 
2006 o způsobu zajištění zákonné povinnosti dané 
§23 odst.3 zákona č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví, 
ve znění pozdějších předpisů 
-s účinností od 29.9.2006 
Ruší  ÚS č.13, TZ 21306550, Věstník12/2006 

16/2006 

22406610 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
22.prosince 2006 o vydání sedmé verze Pravidel pro 
primární prodej střednědobých a dlouhodobých 
státních dluhopisů organizovaný ČNB 
-s účinností od 1.1.2007 
Ruší  ÚS č.1, TZ 20105610, Věstník 1/2005 

21/2006 

20107550 Úřední sdělení  Ćeské národní banky ze dne 
28. prosince 2006 o předkládání ročního výkazu 
činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího 
makléře za rok 2006 
-s účinností od 5.1.2007 do 31.12.2007 

1/2007 

20207610 Úřední sdělení České národní banky ze dne 3. ledna 
2007 o rušení úředního sdělení České národní banky 
o přepočítacích koeficientech,kterými je  zafixován 
trvalý vztah mezi jednotnou evropskou měnou /euro/ 
a jeho denominacemi 
-s účinností od 9.1.2007 
Ruší ÚS č. 14, TZ 21400612, Věstník 18/2000 

2/2007 

20307540 Úřední sdělení České národní banky ze dne 12. ledna 
2007 k některým otázkám kolektivního investování 
v souvislosti s novelou zákona o kolektivním 
investování č.224/1996 Sb.. 
-s účinností od 19.1.2007 

3/2007 

20407550 Úřední sdělení České národní banky ze dne16. ledna 
2007 o předkládání jiných dokladů o činnosti 
tuzemských pojišťoven  a pojišťoven z třetích států a 
dokladů o činnosti poboček pojišťoven z jiných 
členských států EU či EHP za rok 2007 
-s účinností od 22.1.2007 do 31.10.2008 
Doplněno ÚS č.55, TZ 25507550, Věstník 27/2007  

4/2007 

20507540 Úřední sdělení České zárodní banky ze dne 19. ledna 
2007 k povaze zápisu správce cenných papírů do 
evidence Střediska cenných papírů 
-s účinností od 1.2.2007 

5/2007 
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20707550 Úřední sdělení České národní banky ze dne 12. února 
2007 o změně otázek, které jsou určeny k zajištění 
odborných  zkoušek pro střední a vyšší kvalifikační 
stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích 
zprostředkovatelů 
-s účinností od 1.3.2007 

7/2007 

20807550 Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. února 
2007 o doplnění seznamu a změně seznamu 
odpovědných pojistných matematiků 
-s účinností od 9.3.2007 

8/2007 

20907610 Úřední sdělení České národní banky ze dne 20. dubna 
2007 o způsobu provádění operací  České národní 
banky na domácím peněžním trhu 
-s účinností od 1.5.2007 
Ruší  ÚS č.7,TZ 20706610, Věstník 6/2006 

10/2007 

21007320 Úřední sdělení České národní banky ze dne 20. dubna 
2007 o vydání Pravidel Systému krátkodobých 
dluhopisů 
-s účinností od  1.5.2007 
Ruší  ÚS č.11, TZ 21105320, Věstník 12/2005 

10/2007 

21107550 Úřední sdělení České národní banky ze dne 3. dubna 
2007  o doplnění seznamu odpovědných pojistných 
matematiků 
-s účinností od 25.4.2007 

10/2007 

21307540 Úřední sdělení České národní banky ze dne 3. května 
2007, kterým se uveřejňují termíny konání makléřské 
zkoušky 
-s účinností od 18.5.2007 
Ruší  ÚS č.23, TZ 22306540, Věstník 19/2006 

11/2007 

21507620 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
21. května 2007,kterým se vydává metodika 
k vybraným povinnostem podle zák.č.69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, určená pro osoby, 
kterým Česká národní banka udělila devizovou 
licenci 
-s účinností od 29.5.2007 

12/2007 

21807110 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
14. června 2007 o územní působnosti poboček ČNB 
+ komentář 
-s účinností od 20.6.2007 
Ruší ÚS č.26,TZ 22604110,Věstník 17/2004 

14/2007 

22107540 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
12.července 2007,kterým se uveřejňuje seznam 
zahraničních správních úřadů,se kterými má Česká 
národní banka uzavřenou dohodu o spolupráci 
-s účinností od 27.7.2007 

16/2007 
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22207530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
18.července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání 
bank,spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry-ekonomicky spjatá skupina 
-s účinností od 2.8.2007 

17/2007 

22307530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
18.července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání 
bank,spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry-kategorie detailových expozic 
v přístupech pro výpočet kapitálového požadavku 
k úvěrovému riziku 
-s účinností od 2.8.2007 

17/2007 

22407530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
18.července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání 
bank,spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry-konsolidace pozic v postupech 
uplatňovaných při výpočtu kapitálové přiměřenosti a 
konsolidovaném základě 
-s účinností od 2.8.2007 

17/2007 

22507530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
18.července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání 
bank,spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry-měnové pozice při stanovení 
kapitálového požadavku k měnovému riziku 
-s účinností od 2.8.2007 

17/2007 

22607530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
18.července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání 
bank,spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry-metodika a úvěrová hodnocení 
ratingové agentury 
-s účinností od 2.8.2007 

17/2007 

22707530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
18.července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání 
bank,spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry-operační riziko 
-s účinností od 2.8.2007 
Změna ÚS č.12,TZ 21208560,Věstník 10/2008 

17/2007 

22807530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
18.července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání 
bank,spořitelních a úvěrních družstev – outsourcing 
-s účinností od 3.8.2007 
Ruší ÚS č.12,TZ 21201510,Věstník 16/2001 
Ruší ÚS č.13,TZ 21301510,Věstník 16/2001 

18/2007 

22907530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
18.července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání 
bank,spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry-podmínka financování ve 
standardizovaném přístupu pro výpočet kapitálového 
požadavku k úvěrovému riziku 
-s účinností od 3.8.2007 

18/2007 
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23007530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
18.července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání 
bank,spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry-přístup pro výpočet kapitálového 
požadavku k úvěrovému riziku založený na interním 
-s účinností od 3.8.2007 

18/2007 

23107530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
18.července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání 
bank,spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry-seznam organizací veřejného 
sektoru 
-s účinností od 3.8.2007 

18/2007 

23207530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
18.července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání 
bank,spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry-specializované úvěrové expozice 
při výpočtu kapitálového požadavku k úvěrovému 
riziku 
-s účinností od 3.8.2007 

18/2007 

23307530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
18.července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání 
bank,spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry-systém vnitřně stanoveného 
kapitálu 
-s účinností od 3.8.2007 

18/2007 

23407530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
18.července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání 
bank,spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry-transakce s delší dobou vypořádání 
-s účinností od 6.8.2007 

19/2007 

23507530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
18.července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání 
bank,spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry-uznávané standardy 
-s účinností od 66.8.2007 

19/2007 

236077530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
18.července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání 
bank,spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry-započtení jako technika snižování 
úvěrového rizika 
-s účinností od 6.8.2007 

19/2007 

23707530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
18.července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání 
bank,spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry-žádost o předchozí souhlas 
s používáním speciálního přístupu 
-s účinností od 6.8.2007 

19/2007 
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23807540 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
20.července 2007 k povinnosti učinit veřejnou 
nabídku akcií při zvyšování základního kapitálu 
-s účinností od 6.8.2007 

19/2007 

24107410 Úřední sdělení České národní banky ze dne 3. srpna 
2007 o zrušení úředního sdělení České národní banky 
k vyhlášce č.514/2002 Sb.,kterou se stanoví 
podmínky pro označování účelu peněžních náhrad, 
potřebných k sestavování platební bilance České 
republiky 
-s účinností od 1.1.2008 
Ruší ÚS č.24,TZ 22403410,Věstník 20/2003 

20/2007 

24207540 Úřední sdělení České národní banky ze dne 10. září 
2007 k vydávání cenných papírů neupravených 
českým právním řádem 
-s účinností od 17.9.2007 

21/2007 

24307320 Úřední sdělení České národní banky ze dne 11. září 
2007 k vyhlášce České národní banky č.37/2004 
Sb.,kterou se stanoví postup při příjmu peněz a 
nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a 
poškozené bankovky a mince 
-s účinností od 17.9.2007 
Dopl. ÚS č.12,TZ 21204320, Věstník 11/2004 

21/2007 

24407550 Úřední sdělení České národní banky ze dne 12. října 
2007 o doplnění seznamu odpovědných pojistných 
matematiků 
-s účinností od 26.10.2007 

23/2007 

24507530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. října 
2007 o zrušení některých úředních sdělení České 
národní banky v oblasti obezřetného podnikání bank 
-s účinností od 8.11.2007 
Ruší ÚS č.20,TZ 22002510,Věstník 20/2002 
Ruší ÚS č.8, TZ 20804510,Věstník 9/2004 
Ruší ÚS č.10,TZ 21004510,Věstník 11/2004 
Ruší ÚS č.14,TZ 21404530,Věstník 12/2004 
Ruší ÚS č.15,TZ 21504530,Věstník 12/2004 
Ruší ÚS č.21,TZ 22104530,Věstník 14/2004 
Ruší ÚS č.16,TZ 21604530,Věstník 12/2004 
Ruší ÚS č.6, TZ 20607530,Věstník 6/2007 

24/2007 

24607530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. října 
2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, 
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry – Informace o konsolidačním celku 
-s účinností od 8.11.2007 
Ruší ÚS č.23,TZ22303510,Věstník 18/2003 

24/2007 

24707530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. října 
2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, 
spořitelních úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry – Uveřejňování informací 
-s účinností od 8.11.2007 
Ruší ÚS č.3,TZ20305530,Věstník 3/2005 

24/2007 
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24907530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
12.listopadu 2007 k některým ustanovením zákona 
o bankách týkajících se jednotné licence 
-s účinností od 30.11.2007 
Ruší ÚS č.4,TZ 20404510,Věstník 6/2004 

26/2007 

25007530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
16.listopadu 2007 k pravidlům obezřetného podnikání 
bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry – Přiměřená doba pro uspokojení 
expozice věřitele ze zajištění 
-s účinností od 30.11.2007 

26/2007 

25107530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
16.listopadu 2007 k pravidlům obezřetného podnikání 
bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry – Kapitálová přiměřenost – 
přechodné ustanovení 
-s účinností od 30.11.2007 

26/2007 

25207530 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
16.listopadu 2007 k pravidlům obezřetného podnikání 
bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry – Srovnávací limit kapitálového 
požadavku ke krytí operačního rizika 
-s účinností od 30.11.2007 

26/2007 

25507550 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
29.listopadu 2007 o předkládání jiných dokladů 
o činnosti tuzemských pojišťoven a poboček 
pojišťoven z třetích států a dokladů o činnosti 
poboček pojišťoven z jiných členských států EU či 
EHP za r. 2008 
-s účinností od 13.12.2007 do 31.10.2009 
Doplňuje  ÚS č.4, TZ 20407550,Věstník 4/2007 

27/2007 

20108560 Úřední sdělení České národní banky ze dne 2. ledna 
2008 o předkládání ročního výkazu činnosti 
pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře 
-s účinností od 15.1.2008 

1/2008 

20208320 Úřední sdělení České národní banky ze dne 24. ledna 
2008 o přechodném přerušení a následném omezení 
pokladního provozu pobočky ČNB Praha 
-s účinností od 29.1.2008 

2/2008 

20508410 Úřední sdělení České národní banky ze dne 7. února 
2008 k některým ustanovením opatření  České 
národní banky č.7/2007 Věst. ČNB o předkládání 
výkazů bankami pobočkami zahraničních bank České 
národní bance 
-s účinností od 13.2.2008 
Doplňuje Opatř.č.7,TZ 10807410,Věstník 28/2007 

4/2008 
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20608570 Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. února 
2008 o odnětí povolení Komerční pojišťovně, a.s., 
k provozu pojišťovací činnosti v odvětvích 
neživotního pojištění  v odvětvích č. 5, 6, 11, 12 
uvedených v části B přílohy č.1zák.č.363/1999 Sb., 
o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, na 
žádost 
-s účinností od 27.2.2008 

5/2008 

20708570 Úřední sdělení České národní banky ze dne 22. února 
2008 o vydání Zkušebního řádu pro odborné zkoušky 
pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře 
-s účinností od 27.2.2008 
Ruší ÚS č.21,TZ 22106550,Věstník 17/2006 

5/2008 

20808560 Úřední sdělení  České národní banky ze dne 15. února 
2008, jímž se vydává Metodika nakládání s vnitřními 
informacemi 
-s účinností od 6.3.2008 

6/2008 

21008560 Úřední sdělení České národní banky ze dne 15. dubna 
2008 k povinnému pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou při lovu zvěře 
-s účinností od 24.4.2008 

8/2008 

21108560 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
12. května 2008 k pravidlům obezřetného podnikání 
bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry – Přechodné ustanovení k zacházení 
s krytými dluhopisy 
-s účinností od 29.5.2008 

9/2008 

21208560 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
24. června 2008. kterým se mění příloha úředního 
sdělení České národní banky ze dne 18.července 2007 
k pravidlům obezřetného podnikání  bank, 
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 
s cennými papíry – Operační riziko 
-s účinností od 1.7.2008 
Mění ÚS č.27, TZ 22707530,Věstník 17/2007 

10/2008 

21308560 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
7. července 2008, jímž se oznamuje praxe České 
národní banky k výpisu nebo opisu z evidence 
Rejstříku trestů 
-s účinností od 8.7.2008 

11/2008 

21408560 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
14. července 2008 o zrušení  některých úředních 
sdělení České národní banky 
-s účinností od 15.7.2008 
Ruší ÚS č.12,TZ 21208540,Věstník 11/2007 
Ruší ÚS č.14,TZ 21407540,Věstník 11/2007 
Ruší ÚS č.9,TZ 20908570,Věstník 7/2008 

12/2008 
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21508570 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
14. července 2008 o odnětí povolení AIG CZECH 
REPUBLIC pojišťovně,a.s., k provozu pojišťovací a 
zajišťovací činnosti na žádost 
-s účinností od 24.7.2008 

13/2008 

21808560 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
31. července 2008 o některých položkách finančního 
umístění pojišťoven a zajišťoven 
-s účinností od 8.8.2008 

14/2008 

21908580 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
17. července 2008 k vybraným povinnostem podle 
zákona č.634/92 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů, určené nebankovním devizovým 
místům s koncesní listinou ke směnárenské činnosti a 
současně s devizovou licencí České národní banky 
k prodeji cizí měny v hotovosti 
-s účinností od 19.8.2008 

15/2008 

22108560 Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. srpna 
2008 k pravidlům obezřetného výkonu činností 
penzijními fondy – Řídicí a kontrolní systém 
penzijního fondu 
-s účinností od 26.8.2008 

16/2008 

22208110 Úřední sdělení České národní banky ze dne 3. září 
2008 o územní působnosti poboček České národní 
banky 
-s účinností od 8.9.2008 
Ruší ÚS č.56,TZ 25607110 + komentář,Věstník 27/2007 

17/2008 

22308560 Úřední sdělení České národní banky ze dne 15. září 
2008 k některým ustanovením devizového zákona 
-s účinností od 17.9.2008 
Ruší ÚS č.3,TZ 20304620,Věstník 5/2004 
Ruší ÚS č.29,TZ 22904620,Věstník 20/2004 
Ruší ÚS č.14,TZ 21406620,Věstník 13/2006 

18/2008 

22408320 Úřední sdělení České národní banky ze dne 6. října 
2008 o podmínkách organizace odborných kurzů 
o rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo 
pozměňování pořádaných Českou národní bankou 
podle zákona č.219/1995 Sb., devizový zákon, 
ve znění pozdějších předpisů 
-s účinností od 18.10.2008 
Ruší ÚS č.22,TZ 22204320,Věstník 15/2004 + redakční sdělení 

19/2008 

22508570 Úřední sdělení České národní banky ze dne 20. října 
2008 o změně otázek, určených k zajištění odborných 
zkoušek pro střední vyšší kvalifikační stupeň odborné 
způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů 
-s účinností od 1.9.2008 

20/2008 
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22808610 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
21. listopadu 2008 k opatření České národní banky 
č.2/2003, kterým se stanoví podmínky tvorby 
povinných minimálních rezerv, ve znění opatř. 
č.3/2004, ve znění opatř. č.4/2004, ve znění opatř. 
č.2/2006 a opatř.6/2007 
-s účinností od 24.11.2008 
Ruší ÚS č.48/2007,TZ 24807610,Věstník 25/2007 
Dopl. Opatř. ČNB č.2,TZ 10203610,Věstník 15/2003 
Dopl. Opatř. ČNB č.3,TZ 10304610,Věstník 3/2004 
Dopl. Opatř. ČNB č.4,TZ 10404610,Věstník 7/2004 
Dopl. Opatř. ČNB č.2,TZ 10206610,Věstník 3/2006 
Dopl. Opatř. ČNB č.6,TZ 10607610,Věstník 25/2007 

22/2008 

22908410 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
17. prosince 2008 o úpravě základních úrokových 
sazeb 
-s účinností od 18.12.2008 
Ruší ÚS č.26/2008,TZ 22608410,Věstník 21/2008 

24/2008 

23008620 Úřední sdělení České národní banky ze dne 
17. prosince 2008 o nových úrokových sazbách pro 
účty klientů vedené Českou národní bankou 
-s účinností od 18.12.2008 
Ruší ÚS č.27/2008,TZ 22708620,Věstník 21/2008 

24/2008 
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