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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 a 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 podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), rozhodla ve správním
řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
o žádosti společnosti Czech-Moravian Properties a.s., IČO 06358764, se sídlem
Durďákova 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno, právně zastoupené JUDr. Lumírem
Schejbalem, advokátem ve společností SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,
IČO 29320682, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, o schválení dodatku
základního prospektu dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu ve smyslu
§ 36a odst. 1 písm. a) ZPKT podle § 36j odst. 1 ZPKT, která byla České národní bance
doručena dne 25. září 2018, takto:
Společnosti Czech-Moravian Properties a.s., IČO 06358764, se sídlem Durďákova
1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno, se podle § 36j odst. 1 ZPKT
schvaluje
1. dodatek základního prospektu dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového
programu, ve znění předloženém České národní bance dne 10. října 2018.
ODŮVODNĚNÍ
Česká národní banka rozhodnutím č.j. 2017/170149/CNB/570 ke spis. zn.
S-Sp-2017/00044/CNB/572 ze dne 21. prosince 2017, které nabylo právní moci dne

9. ledna 2018, schválila podle ustanovení § 36c odst. 1 ZPKT základní prospekt účastníka
řízení vypracovaný pro nabídkový program dluhopisů.
Česká národní banka předložený dodatek základního prospektu přezkoumala a zjistila,
že dodatek základního prospektu spolu se základním prospektem obsahuje veškeré údaje
podle § 36 odst. 1 ZPKT s výjimkou údajů, které tvoří konečné podmínky vztahující
se k jednotlivým emisím cenných papírů ve smyslu ustanovení § 36a odst. 3 ZPKT.
S přihlédnutím k těmto skutečnostem rozhodla Česká národní banka tak, jak se uvádí
ve výroku.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze 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 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O rozkladu proti rozhodnutí České národní
banky rozhoduje bankovní rada České národní banky.
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