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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

Česká národní banka (dále jen „ČNB“) k ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon“) sděluje:
1. Počínaje rokem 2005 nebude ČNB uveřejňovat seznam zlatých mincí, které splňují
podmínky stanovené § 92 odst. 1 písm. b) zákona, ve Věstníku ČNB vzhledem k těmto
skutečnostem:
a) seznam je vždy koncem jednoho kalendářního roku (zpravidla v listopadu) na další
kalendářní rok vyhlašován Evropskou komisí v Úředním věstníku Evropské unie1)
a Česká republika jako členský stát Evropské unie je do tohoto seznamu zahrnuta
na základě informací, které ČNB poskytuje Ministerstvu financí České republiky;
b) Úřední věstník Evropské unie lze získat v českém jazyce:
ba) v tištěné formě u těchto prodejců:
SEVT A.S.
Pekařova 4
181 06 Praha 8
Tel. (420) 283 090 347
Fax (420) 233 543 918
E-mail: sevt@sevt.cz
URL: http://www.sevt.cz

Suweco CZ, s.r.o.
Klečákova 347/5
180 21 Praha 9
Tel. (420) 266 317 368
Fax (420) 284 821 646
E-mail: import@suweco.cz
URL: http://www.suweco.cz

bb) v elektronické podobě na internetové stránce Evropské komise
www.europa.eu.int
přes
Portál
Evropské
unie/Dokumenty/Evropské
právo/EURLEX, portál umožňující přístup k právu Evropské unie/Základní
vyhledávání; zadáním „Seznam zlatých mincí“ do položky „Slova“ se objeví
příslušný dokument; neobsahuje-li dokument přípojku (seznam), je třeba si
poznamenat označení dokumentu neboli řadu (písmeno „C“), číslo a datum jeho
vydání v Úředním věstníku a vyhledávání opakovat – viz příklad pro rok 2005:
přes Dokumenty/EURLEX, portál umožňující přístup k právu Evropské
unie/Úřední věstník/Přístup podle roku (pro rok 2005 je to rok 2004), dále
výběrem měsíce vydání Úředního věstníku (pro rok 2005 je to Listopad) a poté
se dle data uveřejnění (23.11.2004) vybere příslušné označení Úředního věstníku
ve sloupci „C (Informace a oznámení)“ – v tomto případě je to C285.

1)

Official Journal of the European Union.
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2. Podle tohoto úředního sdělení se postupuje ode dne vyhlášení.
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