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OSVĚDČENÍ O REGISTRACI
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 19. 2. 2016 společností GECO, a.s.,
IČO 63080737, se sídlem Praha 8, Pod Čimickým hájem 190/11, PSČ 181 00, zastoupené
JUDr. Rostislavem Dolečkem, advokátem, se sídlem Praha 3, Seifertova 9, PSČ 130 00, toto:
osvědčení o zápisu do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu
společnosti GECO, a.s., IČO 63080737, se sídlem Praha 8, Pod Čimickým hájem 190/11,
PSČ 181 00, podle § 38 ZPS.
Společnost GECO, a.s., IČO 63080737, se sídlem Praha 8, Pod Čimickým hájem 190/11,
PSČ 181 00, je na základě zápisu do registru poskytovatelů platebních služeb malého
rozsahu oprávněna poskytovat platební služby:
-

podle § 3 odst. 1 písm. a) ZPS, služba umožňující vložení hotovosti na platební
účet vedený poskytovatelem,

-

podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPS, služba umožňující výběr hotovosti z platebního
účtu vedeného poskytovatelem,

-

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. d) ZPS, provedení převodu peněžních prostředků
z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz
1. plátce,
2. příjemce, nebo
3. plátce prostřednictvím příjemce,
jestliže poskytovatel poskytuje uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr.

POUČENÍ
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
vedoucí referátu investičních a platebních služeb
odbor licenční

JUDr. Ing. Olga Schimková, Ph.D.
referát investičních a platebních služeb
odbor licenční

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

Doručuje se (prostřednictvím datové schránky):
JUDr. Rostislav Doleček, advokát, se sídlem Seifertova 9, 130 00 Praha 3 (ID datové
schránky szfhsra)
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