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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 a orgán dohledu podle zákona 

č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSÚ“), rozhodla ve správním řízení 

vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

o žádosti společnosti EURO CERT CZ, a.s., IČO 26699117, se sídlem Lidická 2370, 

Roztoky, okres Praha-západ, PSČ 252 63, o udělení akreditace podle § 64 ZSÚ, která 

byla České národní bance doručena dne 23. února 2017, takto:  

 

Společnosti EURO CERT CZ, a.s., IČO 26699117, se sídlem Lidická 2370, Roztoky, 

okres Praha-západ, PSČ 252 63, se podle § 64 odst. 3 ZSÚ uděluje akreditace 

opravňující pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí  

a dovedností podle ZSÚ, a to pro tyto skupiny odbornosti: 

 

i) poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, 

ii) poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru a 

iii) poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení. 

 

Akreditace se podle § 65 odst. 1 ZSÚ uděluje na dobu 5 let. 

 

 

 

 

O D Ů V O D N Ě N Í  

  

Vzhledem k tomu, že Česká národní banka účastníkovi řízení v plném rozsahu vyhověla, není 

podle § 68 odst. 4 správního řádu odůvodnění tohoto rozhodnutí třeba. 

  



 

2  

P O U Č E N Í  

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad u České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 

Praha 1, 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. 

 

Mgr. Hana Fousková 

ředitel 

sekce licenčních a sankčních řízení 
podepsáno elektronicky 

ředitelka 

odbor licenční 
podepsáno elektronicky 

 

 

 
Doručuje se (prostřednictvím datové schránky): 

 
EURO CERT CZ, a.s., IČO 26699117, se sídlem Lidická 2370, 252 63 Roztoky, okres Praha-západ  
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