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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 (dále jen „ZDKT“) a orgán dohledu 

podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), rozhodla ve správním řízení vedeném 

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

společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., IČO 44848943, se sídlem 

Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 110 00, zastoupené 

o povolení k činnosti samosprávného investičního fondu 

podle § 480 ZISIF, která byla České národní bance doručena dne 25. února 2020, takto: 

 

1. Společnosti Národní rozvojový fond SICAV a.s., se sídlem Praha, dosud 

nezapsané v obchodním rejstříku, založené zakladatelskou listinou ze dne 

21. února 2020 formou notářského zápisu č. NZ 121/2020, N 70/2020, 

se podle § 480 odst. 1 ve spojení s § 486 ZISIF uděluje povolení k činnosti 

samosprávného investičního fondu s tím, že tento samosprávný investiční fond: 

a) je oprávněn přesáhnout rozhodný limit,  

b) je fondem kvalifikovaných investorů a  

c) je oprávněn provádět svou vlastní administraci.  

2. V souladu s § 488 odst. 1 ZISIF se podle § 515 ZISIF  uděluje souhlas k výkonu 

funkce vedoucí osoby samosprávného investičního fondu Národní rozvojový fond 

SICAV a.s.      

a) Mgr. Janu Bartovi, nar. 8. července 1969, bytem Praha 6 – Dejvice, 

Lindleyova 2822/8, PSČ 160 00, pro funkci člena představenstva; 

b) Mgr. Lence Zíb Novotné, nar. 29. března 1977, trvale bytem Praha 4 – 

Kunratice, U Kunratického lesa 1384/15, PSČ 148 00, pro funkci člena 

představenstva; 

c) Ing. Filipu Drapákovi, nar. 31. ledna 1969, trvale bytem Hradištko - Pikovice, 

Nádražní 8, PSČ 252 09, pro funkci člena představenstva. 
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O D Ů V O D N Ě N Í 

 

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

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

 

 

P O U Č E N Í 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 6 odst. 2 ZDKT podat rozklad u České národní banky, 

Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, a to prostřednictvím sekce licenčních a sankčních řízení. 

Lhůta pro podání rozkladu činí podle § 83 odst. 1 ve spojení s § 152 odst. 5 správního řádu  

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

rozhoduje bankovní rada České národní banky. 
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Doručuje se (prostřednictvím datové schránky): 


