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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, orgán dohledu v oblasti kapitálového
trhu podle zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, orgán dohledu podle zákona č. 42/1994 Sb.,
o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém
spoření, a zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „ZDPS“),
rozhodla ve společném správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, se společností AXA penzijní fond a. s., IČO 61859818, se
sídlem Brno, Úzká 488/8, PSČ 602 00, o (i) žádosti o povolení k činnosti penzijní společnosti
AXA penzijní společnost a. s., podle § 175 odst. 1 písm. a) ZDPS a (ii) žádosti o povolení
k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu
Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a. s., podle § 175 odst. 1 písm. b) ZDPS,
které byly České národní bance doručeny dne 28. února 2012,
takto:
I.
(i) AXA penzijnímu fondu a. s., IČO 61859818, se sídlem Brno, Úzká 488/8, PSČ 602 00,
se podle § 31 ZDPS ve spojení s § 176 odst. 1 ZDPS u d ě l u j e povolení k činnosti
penzijní společnosti AXA penzijní společnost a. s.
(ii) Povolení k činnosti penzijní společnosti nabývá ve smyslu § 176 odst. 3 ZDPS
účinnosti dne 1. ledna 2013.
II.
AXA penzijnímu fondu a. s., IČO 61859818, se sídlem Brno, Úzká 488/8, PSČ 602 00, se

(i) podle § 178 ZDPS ve spojení s § 176 odst. 1 ZDPS u d ě l u j e povolení
k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu
Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a. s.,
(ii) v souladu s § 175 odst. 2 ZDPS s c h v a l u j e transformační projekt AXA
penzijního fondu a. s.
ODŮVODNĚNÍ
Vzhledem k tomu, že Česká národní banka účastníkovi 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, Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, 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 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O rozkladu proti
rozhodnutí České národní banky rozhoduje bankovní rada České národní banky.
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