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oSvĚoČnxÍ o R.EGIsTRACt

Č-eská rrároc|ni banka jal<o orgán clolrleciu nad tlnančnínl tlhenr podle zákona č.611993 Sb''

oČeské národní bance, veznční pozrlě.jšíoh předpisti azákona č.28412089 Sb'' oplatebníln
styl<rr' ve znění pozclějších pŤeclpisťt (dále téŽ ,,zákcln o platcbnírn styku"), na základě Žáclosti

porlle ustzrnovení $ 37 zákona o platebníin styku podané clne 2. 5. 20i3 společností

Šroxnnq s.r.o', iČO 26244594' se sícllern Prostě"jov - K'rasice, 7,ahradni 352/13A. PSť
"/9(:04, vydává podle ustanovení $ l54 a násl. zá|<ona č. 500/2004 Sb., správní řád' ve znění

pozclějších přeclpisů (dále jen ,,správní řád"):

osvědčení o zápisu do registru poskytovatelů platebních služeb malélro rozsahu

společnosti Šxot'tuRa S.r.o.' tČo zoz 44 594, se sídlem Prostějov - Kraslce, Zahraclní

352/13A, PSC 796 04, pcrdle ustanovcní $ 38 zákona o platelrnínr stvku.

Společnost Šxoxonn S.r.o". lČO 262 44 5g4, se sídlenr Prostějov - Krasiceo ZahrarJní
352/13A' PSČ 796 04, je na základě zápisu do registrtl poskytovatelů p|atebních služeb

nralého rozsahu oprávněna poskyttrvat platební služlru:

- podle $ 3 odst. 1 písm. f) zákona o platebnínr styku, proveclení převodu peněžních

prostředkťr, při něnrž plátce ani příjemce nevyužívají platebnÍ účet

u poskytovatele plátce (poukazování peněz).



POUCENI

Pr'oti tomuto osvěclčerrí o zápisu do registrLr poskytovirtelťr platebních sluŽeb malého rozsahu

nelze podat rozkiacl podle ustatrorlení $ l52 oclst. 1 správníhcl ř_ádu, rrebol' se nejeclrrá

orozhoclnutí. Podle ustanovení Š 15ó odst. 1 správního řádrr, trpí-li osvědčerrí správníh<l

orgátru vadami, které lze opravit. aniŽ tím bucle zpťrsobena ťrima rrěkteré z dotčenýclr osob,

správní orgán.je opraví usnesenítn. které se pouze poznamená do spisu'

oti sk ťrředn ilio razítka
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