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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 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, 

o žádosti společnosti Saunia, s.r.o., IČO 27633594, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 

110 00 Praha 1, právně zastoupené Mgr. Jakubem Joskou, advokátem ve společnosti 

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o., IČO 29143608 se sídlem Praha 1 – Nové Město, 

Opletalova 1015/55, PSČ 11000, o schválení dodatku prospektu dluhopisů podle § 36j 

odst. 1 ZPKT, která byla České národní bance doručena dne 7. listopadu 2018, takto: 

 

Saunia, s.r.o., IČO 27633594, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, se 

podle § 36j odst. 1 ZPKT  

  

s c h v a l u j e  

 

1. dodatek prospektu dluhopisů ve znění předloženém České národní bance dne 16. 

listopadu 2018. 

 

O D Ů V O D N Ě N Í 

 

Česká národní banka rozhodnutím č.j. 2018/067563/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-

2018/00027/CNB/572 ze dne 29. května 2018, které nabylo právní moci dne 30. května 2018, 

schválila podle ustanovení § 36c odst. 1 ZPKT prospekt dluhopisů účastníka řízení. 

Česká národní banka předložený dodatek prospektu přezkoumala a zjistila, že dodatek 

prospektu spolu se prospektem obsahuje veškeré údaje podle § 36 odst. 1 ZPKT. V rámci 

řízení o schválení dodatku prospektu Česká národní banka neposuzovala hospodářské 

výsledky ani finanční situaci účastníka řízení a schválením dodatku prospektu negarantuje 
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budoucí ziskovost účastníka řízení ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou 

hodnotu vydávaných dluhopisů.  

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

podle ustanovení § 68 odst. 4 správního řádu další 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 

rozkladu činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O rozkladu proti rozhodnutí České národní 

banky rozhoduje bankovní rada České národní banky. 

 

 

 

 

 

       

Ing. Ondřej Huslar Ing. Ladislav Slaník 

náměstek ředitele 

sekce licenčních a sankčních řízení 
podepsáno elektronicky 

ředitel 

odbor cenných papírů a regulovaných trhů 
podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

Příloha: Schválený 1. dodatek prospektu dluhopisů (10 stran) 

Doručuje se (prostřednictvím datové schránky): 

Mgr. Jakub Joska, advokát ve společnosti Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o., IČO 

29143608 se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 1015/55, PSČ 11000 (ID datové 

schránky d7yhca6) 
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