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ROZHODNUTÍ
Česká národní banka, jako orgán dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a 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 podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), rozhodla ve správním
řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „SŘ“) o žádosti společnosti Prague Wealth Management, s.r.o., IČO 274 39 682, se
sídlem Praha - Vinohrady, Římská 526/20, 120 00, PSČ 120 00 (dále též „účastník“),
zastoupené JUDr. Lumírem Schejbalem, advokátem, č. ev. ČAK 11482, vykonávajícím
advokacii jako společník SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, o udělení
povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 6 ZPKT, která byla České národní
bance doručena dne 23. 3. 2017, takto:
Společnosti Prague Wealth Management, s.r.o., IČO 274 39 682, se sídlem Praha Vinohrady, Římská 526/20, 120 00, PSČ 120 00, se podle § 6 ZPKT uděluje povolení
k činnosti obchodníka s cennými papíry v rozsahu hlavních investičních služeb
- podle § 4 odst. 2 písm. a) ZPKT, přijímání a předávání pokynů týkajících se
investičních nástrojů, a to ve vztahu investičním nástrojům podle § 3 odst. 1
písm. a) a b) ZPKT;
- podle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT, investiční poradenství týkající se investičních
nástrojů, a to ve vztahu investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b)
ZPKT.
Obchodník s cennými papíry není oprávněn přijímat peněžní prostředky zákazníků
nebo investiční nástroje zákazníků.

ODŮVODNĚNÍ
Vzhledem k tomu, že Česká národní banka účastníkovi řízení v plném rozsahu vyhověla, není
podle § 68 odst. 4 správního řádu odůvodnění tohoto rozhodnutí třeba.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze 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 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O rozkladu proti rozhodnutí České národní
banky rozhoduje bankovní rada České národní banky.

otisk úředního razítka

v z. Ing. Ondřej Huslar
Ing. Karel Gabrhel, LL.M.
ředitel
sekce licenčních a sankčních řízení

Mgr. Hana Fousková
ředitelka
odbor licenční

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

Doručuje se (prostřednictvím datové schránky):
JUDr. Lumír Schejbal, Advokátní kancelář Schejbal s.r.o., se sídlem Veveří 111, 616 00 Brno
(ID datové schránky: gdz4etb)
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