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Věc
Informace o registraci ěinnosti podle $ 74 odst. 1 zákona o dopJňkovém penzijním sooření

Česká národní banka (dále jen ,'ČNB"; jako orgrín dohledu nad finančnímtrhem podle
zákona č.611993 Sb', o Českénárodní bance, ve žněnípozdějšíchpředpisů, orgán doilledu
v oblasti kapitálového trhu podle zákona č. l5l1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového
trhu a o změně a doplnění dalšíchzákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů u poál" zákona
č.25612004 Sb., opodnikríní nakapitálovém trhu, veznění pozdějších předpisů aorgán
dohledu podle zákona ě. 427l20I1 Sb', o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějš1ch
předpisů (dále jen ,,ZDPS") a podle ziů<ona ě. 42612011 Sb.' o důchodovém spořeni ve žněni
,
pozdějších předpisů informuje, že ve správním řizení, vedeném podle zákona č.5O0l2O04
Sb., správní řád, ve zněni pozdějšíchpředpisů pod sp. zn. Spl2OI2l9l5l57L, rozhodnutím ze
dne 7. l. 20|3 vyhověla Žádosti investičního zprostředkovatele, kteým je společnost oK
Klient a.s., IČo 29I 85 114, se sídlem Mánesova 3014116, alzoo-s*i_Královo Pole,
doručenédne 13' 12.2012, podle $ 82 odst. 1 ZDPS oregistraci činnosti podle 74 odst. 1
$
ZDPS,

-

"

vyvíjeníčinnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření

nebo

účastníkměl příleŽitost s penzijní společnostíuzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním
spoření, a
uzavíráníjménem a na účetpenzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním
spoření.

Podle $ 82 odst. z ZDPS, vyhoví-li ČNg zaaosti o registraci činnosti podle $ 74 odst. 1
ZDPS, rozhodnutí se písemně nevyhotovuje a ČNB žadatele o registraci činnosti informuje
elektronicky.

Proti rozhodnutí o registraci činnosti podle $ 74 odst. 1 ZDPS lze podle $ 152 odst. l
správního řádu podat rozklad u ČNB, Praha 1, Na Příkopé 28, PSČ 115 03' ato
prostřednictvím sekce licenčnícha sankčních Íízení.Lhůta pro podiínírozkladu činípodle
$ 83 odst. 1 ve spojení s $ 152 odst.4 správního řádu 15 dní ode dne doručeď tohoto
oznámení. o rozkladu proti rozhodnutí ČNB rozhoduje bankovní rada ČNB.
Investičnízprostředkovatel je oprávněn činnost podle $ 74 odst. 1 ZDPS provádět ode dne,
kdy rozhodnutí o registraci činnosti nabude právní moc. Podle $ 73 odst. 1 správniho řádu je
v právru moci rozhodnutí, které bylo- oznámeno a proti kterému nelze podat rozklad, tj. po
uplynutí lhůty pro podání rozkladu. Žadate| se můževzdátptávapodat rozklad ($ 8l oást.2
správního řádu). V takovém případě rozhodnutí nabývá právní moci dnem, kdy bylo vzdání
se práva podat rozklad doručeno ČNg.

Mgr. Ing. Jindřich Kubát
vedoucí referátu
investičnícha platebních sluŽeb
podepsáno elektronicky
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