
Věstník ČNB částka 3/2010 ze dne 16. února 2010 
 

Třídící znak 
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ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ 
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 

ze dne 8. února 2010 
 

o zrušení některých úředních sdělení České národní banky 
 
 

Dnem vyhlášení tohoto úředního sdělení ve Věstníku České národní banky pozbývá 
platnosti: 
 
1. Úřední sdělení České národní banky o povinné součinnosti bank s celními orgány České 

republiky, vyhlášené ve Věstníku ČNB,  částka 21/1994 ze dne 30. srpna 1994. 
 
2. Úřední sdělení České národní banky k určování předmětu zástavních smluv uzavíraných 

za účelem zajištění pohledávek, vyhlášené ve Věstníku ČNB, částka 23/1994 ze dne 
21. listopadu 1994. 

 
3. Úřední sdělení České národní banky k § 14 odst. l písm. e) zákona č. 328/1991 Sb., 

o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášené ve Věstníku ČNB, 
částka 17/1998 ze dne 20. srpna 1998.  

 
4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 21. srpna 2001 v souvislosti se vznikem 

České konsolidační agentury, vyhlášené ve Věstníku ČNB, částka 14/2001 ze dne 
3. září 2001.  

 
5. 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, vyhlášené ve Věstníku ČNB, částka 2/2006 ze dne 28. února 2006. 

 
6. 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, 
vyhlášené ve Věstníku ČNB, částka 13/2006 ze dne 24. srpna 2006. 

 
7. 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, vyhlášené ve Věstníku ČNB, částka 16/2006 ze dne 29. září 2006. 

 
 

Viceguvernér 
Ing. Miroslav Singer, Ph.D.  v. r. 
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