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R O Z H O D N U T Í  
 

 

Česká národní banka jako orgán dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., 

o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, orgán dohledu nad kapitálovým trhem 

podle zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný orgán podle § 192a odst. 1 písm. f) 

zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZPKT“) v oblasti upravené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 

ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii 

a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU 

a nařízení (EU) č. 236/2012 (dále jen „Nařízení“), rozhodla ve správním řízení vedeném 

podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o žádosti podle čl. 19 

odst. 1 písm. d) Nařízení podané dne 14. října 2019 společností Centrální depozitář cenných 

papírů, a.s., IČO 25081489, se sídlem Rybná 14, 110 00 Praha 1, o povolení rozšířit svou 

činnost o provádění peněžního vypořádání všech nebo některých obchodů ve vypořádacím 

systému na účtech u jiného zúčtovatele takto: 

Společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČO 25081489, se sídlem 

Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, se podle čl. 19 odst. 2 Nařízení  

ud ěl u j e  po vo l en í  

rozšířit svou činnost o provádění peněžního vypořádání všech nebo některých obchodů 

ve vypořádacím systému na účtech u zúčtovatele Národná banka Slovenska, Imricha 

Karvaša 1, 813 25 Bratislava, LEI 549300OY1IT4IB353V97.  

  

O D Ů V O D N Ě N Í  

 

Vzhledem k tomu, že Česká národní banka účastníku řízení v plném rozsahu vyhověla, není 

podle § 68 odst. 4 správního řádu odůvodnění tohoto rozhodnutí třeba.  

 

 



 2 

P O U Č E N Í  

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad u České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 

Praha 1, a to prostřednictvím sekce licenčních a sankčních řízení. Lhůta pro podání rozkladu 

činí 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. O rozkladu proti rozhodnutí České národní 

banky rozhoduje bankovní rada České národní banky. 

 

 

 

 

Ing. Ondřej Huslar 

náměstek ředitele 

sekce licenčních a sankčních řízení 
podepsáno elektronicky 

Ing. Ladislav Slaník 

ředitel 

odbor cenných papírů a regulovaných trhů 
podepsáno elektronicky 

 

 

   

 

Doručuje se (prostřednictvím datové schránky):  

Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČO 25081489, se sídlem Rybná 14, 110 00 Praha 1 

(ID datové schránky: 9ffs4yk) 
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