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Věc

Informace o registraci činnosti podle § 74 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření 

Česká národní banka (dále jen „ČNB“) jako orgán dohledu nad finančním trhem podle 
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, orgán dohledu 
v oblasti kapitálového trhu podle zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového 
trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona 
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a orgán 
dohledu podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZDPS“) a podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění 
pozdějších předpisů informuje, že ve správním řízení, vedeném podle zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů pod sp. zn. Sp/2012/913/571, rozhodnutím ze 
dne 31. 12. 2012 vyhověla žádosti investičního zprostředkovatele, kterým je společnost 
ALFA Finance, s.r.o., IČO 263 46 508, se sídlem Škroupova 2, 30116 Plzeň, doručené dne 
12. 12. 2012, podle § 82 odst. 1 ZDPS o registraci činnosti podle § 74 odst. 1 ZDPS,

- vyvíjení činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo 
účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním 
spoření, a 

- uzavírání jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním 
spoření.

Podle § 82 odst. 2 ZDPS, vyhoví-li ČNB žádosti o registraci činnosti podle § 74 odst. 1 
ZDPS, rozhodnutí se písemně nevyhotovuje a ČNB žadatele o registraci činnosti informuje 
elektronicky.
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Proti rozhodnutí o registraci činnosti podle § 74 odst. 1 ZDPS lze podle § 152 odst. 1 
správního řádu podat rozklad u ČNB, 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. 4 správního řádu 15 dní ode dne doručení tohoto 
oznámení. O rozkladu proti rozhodnutí ČNB rozhoduje bankovní rada ČNB.

Investiční zprostředkovatel je oprávněn činnost podle § 74 odst. 1 ZDPS provádět ode dne, 
kdy rozhodnutí o registraci činnosti nabude právní moc. Podle § 73 odst. 1 správního řádu je
v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti kterému nelze podat rozklad, tj. po 
uplynutí lhůty pro podání rozkladu. Žadatel se může vzdát práva podat rozklad (§ 81 odst. 2 
správního řádu). V takovém případě rozhodnutí nabývá právní moci dnem, kdy bylo vzdání 
se práva podat rozklad doručeno ČNB.

Mgr. Ing. Jindřich Kubát Zuzana Kadeřábková
vedoucí referátu

investičních a platebních služeb
podepsáno elektronicky

referát
investičních a platebních služeb
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Doručuje se: ALFA Finance, s.r.o. (do datové schránky)
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