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',--- POBOCKA PRAHA
NA PRÍKOPE 28
11503 PRAHA 1
V Praze dne 21.2.2011
Vypraveno dne 21.2.2011
Sp.zn.: Sp/201O/ 72 /761
Cj.: 2011/696/761

OSVEDCENÍ

O REGISTRACI

KE SMENÁRENSKÉ

CINNOSTI

Ceská národní banka, jako orgán dohledu nad financním trhem podle zákona c. 6/1993 Sb.,
o Ceské národní bance, ve znení pozdejších predpisu a devizový orgán podle zákona
C.219/1995 Sb., devizový zákon, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "devizový zákon"),
na základe žádosti o registraci ke smenárenské cinnosti ve smyslu § 3 odst. 3 devizového
zákona podané dne 12.2.2010 spolecností Travelex Czech Republic a.s., rc 416 93 914, se
sídlem Národní 60/28, 111 21 Praha 1, vydává podle § 154 a násL zákona c. 500/2004 Sb.,
správní rád, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "správní rád"):
Osvedcení o registraci
ke smenárenské
cinnosti spolecnosti Travelex Czech
Republic a.s., IC 416 93 914, se sídlem Národní 60/28, 111 21 Praha 1, pmvedené podle
§ 3 devizového zákona.

Registrace c. 2011/696/761byla provedena dne 21.2.2011.
Registrace byla provedena na dobu neurcitou.

POUCENÍ
Proti tomuto osvedcení o registraci nelze podat rozklad podle ustanovení § 152 odst. 1
správního rádu, nebot se nejedná o rozhodnutí. Podle ustanovení § 156 odst. 1 správního rádu
trpí-li osvedcení správního orgánu vadami, které lze opravit, aniž tím bude zpusobena ujma
nekteré z dotcených osob, správní orgán je opraví usnesením, které se pouze poznamená do
SpISU.

otisk Úredního razítka

Ing. Jan Liška v. r.
reditel pobocky
Dorucuje se:
Travelex Czech Republic a.s., datová schránka

Ing. Jaroslav Nemec v. r.
námestek reditele pobocky

Overovací doložk1 konverze na žádost do dmumentu v listinné podobe
Overuji pod poradovým císlem 16482094-1080-11022212154~ že tento dokument v listinné
podobe, který vznikl prevedením z dokumentu obsaženého v datové zpráve, skládajícího se z 1
listu, se shoduje s obsahem dokumentu, jehožprevedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údaju obsažených v
dokumentu a jejich soulal s právními pfedpisy.
Vstupující dokument obsažený v datové zpráve byl podepsán zaruceným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikacních
služeb a platnost zaruceného elektronického podpisu byla overena dne 22.02.2011 v 12:15:33.
Zarucený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu overení integrity dokumentu, tzn.
dokument nebyl zmenen, a overení platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vuci
poslednímu zverejnenému seznamu zneplatnených kvalifikovaných certifikátu vydanému k datu
22.02.201110:58:55.
Údaje o zarucmém elektronickém podpisu:
Císlo kvalifikovaného certifikátu OF 85 66, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným
poskytovatelem certifikacních služeb PostSignum Qualified CA 2, Ceská pošta, s.p. [IC
47114983] pro podepisující osobu (oznacující osobu) Ing. Jan Liška, Reditel pobocky, Pobocka,
3806, Ceská národní banla [IC 48136450].
Údaje o casován razítku:
K dokumentu nebylo pripojeno kvalifikované illsovérazítko
Subjekt, který autorizovanou konverzi dokunentu provedl:
Mestská cást Praha 1
Datum vyhotovení overovací doložky:
22.02.2011
Jméno, príjmení a podpis os,06;~
Tomáš Hanzel

)~torizovanou konverzi dokummtu provedla:

Otisk úredního razítka:
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16482094~1080-110222121543

Poznámka:
V dobe od uverejnení seznamu kvalifikovan ' h certifikátu, vuci kterému byla overována platnost kvalifikovaného certifikátu,
do provedení autorizované konverze dokume tu mohlo dojít k zneplatnení kvalifikovaného certifikátu.
Kontrolu této overovací doložky lze provést centrální evidenci overovacích doložek prístupné zpusobem umožnujícím dálkový
prístup na adrese https://www.czechpoint.c~ verovacidolozky.
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