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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 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 SAB Finance a. s., IČO 24717444,
se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha 1 (dále též „účastník řízení“) o rozšíření
rozsahu platebních služeb, které má uvedeny ve svém povolení k činnosti platební instituce
ve smyslu § 14 zákona o platebním styku, a která byla České národní bance doručena dne
22. prosince 2011,
takto:
Povolení k činnosti platební instituce společnosti SAB Finance a. s., IČO 24717444,
se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha 1, vydané rozhodnutím České
národní banky č. j. 2011/4463/570 ze dne 27. dubna 2011, se podle ustanovení
§ 14 zákona o platebním styku rozšiřuje o platební služby:
- podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o platebním styku, provedení převodu peněžních
prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz
1. plátce,
2. příjemce, nebo
3. plátce prostřednictvím příjemce,
jestliže poskytovatel neposkytuje uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr,
- podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o platebním styku, vydávání a správa platebních
prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků.

ODŮVODNĚNÍ
Vzhledem k tomu, že Česká národní banka účastníku řízení v plném rozsahu vyhověla, není
podle § 68 odst. 4 správního řádu odůvodnění tohoto rozhodnutí třeba.

POUČENÍ
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.
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