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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 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 (dále jen „ZDKT“) a orgán dohledu podle
zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen
„ZISIF“), rozhodla ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů s účastníky řízení 1) společností EDULIOS, investiční
fond s proměnným základním kapitálem, a. s., dosud nezapsanou v obchodním rejstříku,
se sídlem Praha, za niž jejím jménem jednají zakladatelé i) společnost CIMEX INVEST s.r.o.,
IČO 27159868, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00 a ii) společnost
Philibert, a. s., IČO 28981561, se sídlem Praha 8, Karolínská 661, PSČ 186 00, zastoupené
společností QI investiční společnost, a. s., IČO 27911497, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14,
PSČ 110 05 a 2) společností QI investiční společnost, a. s., o žádosti o zápis investičního
fondu, který není samosprávným investičním fondem, do seznamu podle § 514
ve spojení s § 513 odst. 1 ZISIF, která byla České národní bance doručena
dne 29. října 2014, takto:
Česká národní banka zapíše investiční fond EDULIOS, investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a. s., podle § 514 ve spojení s § 513 odst. 1 ZISIF do seznamu
investičních fondů s právní osobností vedeného podle § 597 písm. a) téhož zákona ke dni
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

ODŮVODNĚNÍ
Vzhledem k tomu, že Česká národní banka účastníkům řízení v plném rozsahu vyhověla, není
podle § 68 odst. 4 správního řádu odůvodnění tohoto rozhodnutí třeba.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 6 odst. 3 ZDKT 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 doručení tohoto rozhodnutí. O rozkladu proti rozhodnutí České národní banky
rozhoduje bankovní rada České národní banky.

otisk úředního razítka
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Doručuje se (prostřednictvím datové schránky):
QI investiční společnost, a. s., IČO 27911497, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05

2

