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ROZHODNUT Í

Česká národní banka jako orgán dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., 
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním 
styku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o platebním styku“), rozhodla 
ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „správní řád“), o žádosti společnosti EXCHANGE, s. r. o., IČ 25777726, 
se sídlem Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1 – Josefov (dále též „účastník řízení“) o povolení 
k činnosti platební instituce ve smyslu § 9 zákona o platebním styku, která byla České národní 
bance doručena dne 30. 9. 2010,

t a k t o :

I.
Společnosti EXCHANGE, s. r. o., IČ 25777726, se sídlem Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1 
– Josefov, se podle ustanovení § 10 zákona o platebním styku u d ě l u j e povolení 
k činnosti platební instituce v rozsahu níže uvedené platební služby

- podle § 3 odst. 1 písm. f) zákona o platebním styku, provedení převodu peněžních 
prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet 
u poskytovatele plátce.

II.
Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona o platebním styku Česká národní banka  s c h v a l u j e
pro výpočet kapitálové přiměřenosti společnosti EXCHANGE, s. r. o., IČ 25777726, 
se sídlem Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1 – Josefov, přístup B podle § 40 vyhlášky 
č. 374/2009 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, 
poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz 
malého rozsahu.
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ODŮVODNĚN 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.

POUČEN Í

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad u České národní 
banky, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, Praha 1, a to prostřednictvím sekce licenčních 
a sankčních řízení. Lhůta pro podání rozkladu činí podle § 83 odst. 1 ve spojení s § 152 
odst. 4 správního řádu 15 dní ode dne oznámení rozhodnutí. O rozkladu proti rozhodnutí 
České národní banky rozhoduje bankovní rada České národní banky.

otisk úředního razítka

Doručuje se: EXCHANGE, s. r. o. (do datové schránky)

Ing. Karel Gabrhel v. r. Mgr. Adam Nečas v. r.
ředitel

sekce licenčních a sankčních řízení
ředitel

odboru licenčního


