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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 a orgán dohledu v oblasti doplňkového 

penzijního spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZDPS“), rozhodla ve správním řízení vedeném podle zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s účastníky řízení 1) společností 

NN Penzijní společnost, a. s., IČO 63078074, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nádražní 

344/25, PSČ 150 00, a 2) depozitářem Česká spořitelna, a. s., IČO 45244782, se sídlem 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, o žádosti společnosti NN Penzijní společnost, 

a. s., o povolení sloučení účastnických fondů podle § 113 ZDPS, která byla České národní 

bance doručena dne 30. března 2015, takto: 

 

 

(i) Společnosti NN Penzijní společnost, a. s., IČO 63078074, se sídlem Praha 5 - 

Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00, se podle § 113 odst. 1 ZDPS uděluje 

povolení ke sloučení Účastnického fondu světových akcií NN Penzijní 

společnosti, a. s., jako zanikajícího fondu, s účastnickým fondem Růstový 

účastnický fond NN Penzijní společnosti, a. s., jako přejímajícím fondem.  

 

(ii) Dnem zániku Účastnického fondu světových akcií NN Penzijní společnosti,  

a. s., se stanoví 19. květen 2015. 

 

 

O D Ů V O D N Ě N Í 

 

Vzhledem k tomu, že Česká národní banka účastníkům 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 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 

 

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6. 5. 2015 

V Praze dne 11. 5. 2015 
otisk úředního razítka 

 

Ing. Dagmar Skočdopolová, CSc. 
podepsáno elektronicky 
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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. JUDr. Ilona Vodičková 

Ing. Karel Gabrhel, LL.M.  Mgr. Hana Fousková   

ředitel  

sekce licenčních a sankčních řízení 
podepsáno elektronicky 

 

ředitelka  

odbor licenční 
podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 
Doručuje se (prostřednictvím datové schránky): 

 

1. NN Penzijní společnost, a. s., IČO 63078074, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/25,  

PSČ 150 00 (k rukám JUDr. Marie Novotné, zástupce společnosti na základě pověření) 

2. Česká spořitelna, a. s., IČO 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00   

(k rukám Ing. Ondřeje Brambory, zástupce depozitáře na základě pověření)  
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