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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, 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 orgán dohledu podle zákona č. 240/2013 Sb., 

o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla 

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

předpisů s účastníky řízení 1) samosprávným investičním fondem EDULIOS, investiční 

fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 03624251, se sídlem Praha 4 - Nusle, 

Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00, a  2) Ing. Petrem Šimíčkem, nar. 25. listopadu 1985, 

trvale bytem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 164/20, PSČ 186 00, zastoupeným společností 

Conseq Finance, a.s., o žádosti o udělení předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí 

osoby samosprávného investičního fondu podle § 515 zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech, která byla České národní bance doručena dne  

18. srpna 2021, takto: 

 

Ing. Petru Šimíčkovi, nar. 25. listopadu 1985, trvale bytem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 

164/20, PSČ 186 00, se podle § 515 zákona o investičních společnostech a investičních 

fondech uděluje předchozí souhlas k výkonu funkce člena představenstva 

samosprávného investičního fondu EDULIOS, investiční fond s proměnným základním 

kapitálem, a.s., IČO 03624251, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1062/58,  

PSČ 140 00. 

O D Ů V O D N Ě N Í 

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

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

P O U Č E N Í   

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 6 odst. 2 zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu 

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 

 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 14. 10. 2021 

V Praze dne 15. 10. 2021 
 

otisk úředního razítka 
 

Mgr. Pavlína Tillová 

podepsáno elektronicky 
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podle § 83 odst. 1 ve spojení s § 152 odst. 5 správního řádu 15 dnů ode dne doručení tohoto 

rozhodnutí. O rozkladu proti rozhodnutí České národní banky rozhoduje bankovní rada České 

národní banky.  

  

  

 

  

Ing. Ondřej Huslar  Mgr. Hana Fousková  

náměstek ředitele 

sekce licenčních a sankčních řízení 
podepsáno elektronicky 

ředitelka  

odbor licenční  
podepsáno elektronicky 

 

 

 

Doručuje se (prostřednictvím datové schránky):  

1. EDULIOS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 03624251, se sídlem 

Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00 

2. Conseq Finance, a.s., IČO 61498246, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05 (zástupce 

Ing. Petra Šimíčka na základě plné moci) 
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