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O S V Ě D Č E N Í  O  R E G I S T R A C I  
 

 

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 podle zákona 

č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZPS“) vydává na 

základě žádosti podle § 37 ZPS ve spojení s § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, podané dne 23. 8. 2017 společností Přímá platba s.r.o., 

IČO 04775660, se sídlem Podhorská 376/21, 466 01 Jablonec nad Nisou, toto: 

 

osvědčení o zápisu do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu 

společnosti Přímá platba s.r.o., IČO 04775660, se sídlem Podhorská 376/21, 466 01 

Jablonec nad Nisou, podle § 38 ZPS. 

 

Společnost Přímá platba s.r.o., IČO 04775660, se sídlem Podhorská 376/21, 466 01 

Jablonec nad Nisou, je na základě zápisu do registru poskytovatelů platebních služeb 

malého rozsahu oprávněna poskytovat platební služby: 

 

- podle § 3 odst. 1 písm. c) ZPS, 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) ZPS, vydávání a správa platebních prostředků 

a zařízení k přijímání platebních prostředků, 

-  podle § 3 odst. 1 písm. f) ZPS, provedení převodu peněžních prostředků, při 

němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce 

(poukazování peněz). 

 

 



 

2  

P O U Č E N Í  

 

 

Proti tomuto osvědčení o zápisu do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu 

nelze podat rozklad podle § 152 odst. 1 správního řádu, neboť se nejedná o rozhodnutí. Podle 

§ 156 odst. 1 správního řádu, trpí-li osvědčení správního orgánu vadami, které lze opravit, 

aniž tím bude způsobena újma některé z dotčených osob, správní orgán je opraví usnesením, 

které se pouze poznamená do spisu. 

 

 

 

 
otisk úředního razítka 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Jindřich Kubát JUDr. Ing. Olga Schimková, Ph.D. 

vedoucí referátu investičních a platebních služeb 

odbor licenční 
podepsáno elektronicky 

referát investičních a platebních služeb 

odbor licenční 
podepsáno elektronicky 

 

 

 
 
Doručuje se (prostřednictvím datové schránky): 

 

Přímá platba s.r.o., se sídlem Podhorská 376/21, 466 01 Jablonec nad Nisou (ID datové 

schránky ghwkp68) 

 


	Text7

		2017-12-28T08:01:16+0100


		2017-12-28T09:05:18+0100




