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POKYNY PRO VÝPLATU PROTIPLNĚNÍ V SOUVISLOSTI S PŘECHODEM 

VLASTNICKÉHO PRÁVA K AKCIÍM NA HLAVNÍHO AKCIONÁŘE 

 

Vážení akcionáři, 

Dne 17.9. byla uveřejněna pozvánka na valnou hromadu společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen 

„Společnost“), která se uskuteční dne 3.10.2018, a na které se bude rozhodovat o přechodu všech ostatních 

akcií Společnosti na společnost Erste Group Bank AG (dále jen „Hlavní akcionář“ a „Valná hromada“). 

V této souvislosti bychom Vám rádi poskytli bližší informace o způsobu provedení výplaty protiplnění za 

akcie Společnosti. 

Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od 

zveřejnění zápisu o usnesení Valné hromady v obchodním rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále 

jen „Den přechodu“). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím 

Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni přechodu osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 

Výplatou protiplnění byla pověřena společnost Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054 (dále jen „Komerční 

banka“). Komerční banka vyplatí protiplnění (včetně případných úroků obvyklých v době přechodu 

vlastnického práva k akcím Společnosti) akcionáři na bankovní účet akcionáře uvedený ke Dni přechodu 

ve výpisu z příslušné evidence emise zaknihovaných cenných papírů vedené pro Společnost Centrálním 

depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen „Evidence“ a „Výpis“). 

Z tohoto důvodu žádáme akcionáře, kteří mají v Evidenci zaregistrován bankovní účet, aby si 

nejpozději do Dne přechodu zajistili, že údaj o bankovním účtu zaregistrovaném v Evidenci, je 

aktuální a správný pro výplatu protiplnění. 

Nebude-li ke Dni přechodu ve Výpisu bankovní účet akcionáře uveden, vyplatí Komerční banka akcionáři 

protiplnění jedním z těchto způsobů: 

1. V hotovosti na pobočce Komerční banky v České republice, která umožňuje výplatu prostředků 

v hotovosti (aktuální seznam poboček Komerční banky včetně informace o možnosti, respektive 

omezení výběru v hotovosti, je dostupný na https://www.kb.cz/cs/pobocky-a-bankomaty); 

2. Na bankovní účet, který akcionář pro tyto účely sdělí Komerční bance osobně na kterékoliv její 

pobočce v České republice; nebo 

3. Na bankovní účet, který akcionář pro tyto účely sdělí Komerční bance požadovaným způsobem 

a za použití příslušného formuláře, který je ke stažení na odkaze uvedeném níže. 

Hlavní akcionář žádá a vyzývá akcionáře, kteří nemají ke Dni přechodu zaregistrovaný bankovní účet 

v Evidenci, aby Komerční bance sdělili informace o bankovním účtu pro výplatu protiplnění, popřípadě se 

osobně či v zastoupení dostavili na pobočku Komerční banky za účelem výplaty protiplnění, do čtrnácti 

(14) dnů ode Dne přechodu (dále jen „Lhůta“).  

Informace o bankovním účtu pro výplatu protiplnění bude možné Komerční bance sdělit a na pobočku 

Komerční banky se bude možné za účelem výplaty protiplnění dostavit nejdříve třetí (3) pracovní den 

následující po Dni přechodu. 

Hlavní akcionář si dovoluje upozornit akcionáře, že v případě nedodržení Lhůty nevzniká akcionáři nárok 

na úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře po dobu, 

kdy je akcionář v prodlení s poskytnutím součinnosti potřebné pro výplatu protiplnění, ledaže akcionář 

věrohodným způsobem Hlavnímu akcionáři prokáže, že nemohl součinnost poskytnout ze spravedlivých 

a omluvitelných důvodů. 

https://www.kb.cz/cs/pobocky-a-bankomaty
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POKYNY PRO VÝPLATU PROTIPLNĚNÍ V HOTOVOSTI A PRO SDĚLENÍ BANKOVNÍHO 

ÚČTU AKCIONÁŘE OSOBNĚ NA POBOČCE KOMERČNÍ BANKY 

Akcionář, který nemá ke Dni přechodu zaregistrovaný bankovní účet v Evidenci a přeje si vyplatit 

protiplnění v hotovosti, popřípadě na bankovní účet, který Komerční bance sdělí osobně na pobočce, se 

musí dostavit osobně či v zastoupení na pobočku Komerční banky (v případě výplaty v hotovosti na 

pobočku Komerční banky, která výplatu prostředků v hotovosti umožňuje) a předložit tyto dokumenty 

a poskytnout tyto informace: 

(i) průkaz totožnosti (tj. občanský průkaz či pas) akcionáře či zmocněnce; 

(ii) v případě, že se na pobočku dostaví zmocněnec, originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci 

s úředně ověřeným podpisem, ne starší než 3 měsíce, opravňující takového zmocněnce jednat 

jménem akcionáře (vzor plné moci je ke stažení zde); 

(iii) v případě, že je akcionář anebo jeho zmocněnec právnickou osobou se sídlem mimo Českou 

republiku, originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného rejstříku akcionáře anebo 

zmocněnce či jiného úředního dokumentu, ne starším než 3 měsíce, potvrzující, že osoba, která se 

dostavila na pobočku Komerční banky je oprávněna jednat jménem akcionáře, případně 

zmocněnce; 

(iv) v případě, že je akcionář obcí v České republice, originál nebo úředně ověřenou kopii usnesení 

příslušného orgánu obce o volbě starosty do funkce; 

(v) v případě, že si akcionář přeje vyplatit protiplnění na bankovní účet, informace o bankovním účtu 

akcionáře pro výplatu protiplnění, tj.  

a. v případě bankovního účtu pro platbu v rámci ČR: (i) číslo bankovního účtu, a (ii) název 

banky, u které je bankovní účet veden; 

b. v případě bankovního účtu pro platbu mimo ČR: (i) IBAN / číslo bankovního účtu pro 

platbu do zahraničí, (ii) BIC / SWIFT kód banky, u které je bankovní účet veden, (iii) 

název (popřípadě jméno a příjmení) a adresa příjemce. 

Veškeré dokumenty předkládané Komerční bance musejí být v českém nebo slovenském jazyce. 

K dokumentům v jiném jazyce musí být přiložen úřední překlad do jednoho z uvedených jazyků (v případě 

dokumentů v anglickém jazyce postačuje překlad prostý).  

Listiny vyhotovené zahraničními orgány či institucemi nebo opatřené příslušnými ověřovacími doložkami 

zahraničních orgánů či institucí, musí být opatřeny apostilou nebo superlegalizovány v případech, kdy je 

apostila či superlegalizace vyžadována v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. 

LIMIT PRO VÝPLATU PROTIPLNĚNÍ V HOTOVOSTI – Upozorňujeme akcionáře, že limit pro 

výplatu protiplnění v hotovosti je 270.000 Kč. Protiplnění překračující tuto částku je možné vyplatit 

pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře, jehož údaje akcionář sdělí osobně na 

pobočce Komerční banky, popřípadě prostřednictvím příslušného Formuláře (viz níže). 

 

  

https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/npa-plna-moc-pro-vyplatu-protiplneni.docx
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POKYNY PRO VÝPLATU PROTIPLNĚNÍ NA BANKOVNÍ ÚČET, KTERÝ AKCIONÁŘ SDĚLÍ 

KOMERČNÍ BANCE PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE 

Akcionář, který nemá ke Dni přechodu zaregistrovaný bankovní účet v Evidenci a přeje-li si vyplatit 

protiplnění na bankovní účet, musí Komerční bance sdělit údaje o bankovním účtu osobně na pobočce 

Komerční banky (viz pokyny výše), popřípadě prostřednictvím příslušného formuláře (dále jen 

„Formulář“) vyplněného, podepsaného a zaslaného dle níže uvedených pokynů. 

Formulář ke stažení: 

- Formulář pro fyzickou osobu 

- Formulář pro právnickou osobu 

Pokyny pro vyplnění, podpis a zaslání Formuláře 

Na Formuláři je nutné vyplnit veškeré údaje (tj. údaje o osobě oprávněné k výplatě protiplnění a údaje 

o bankovním účtu oprávněné osoby pro platbu v rámci ČR popřípadě mimo ČR).  

Podpis na Formuláři musí být úředně ověřen a Formulář musí být doručen (se všemi případnými přílohami) 

na adresu Komerční banky: Komerční banka, a.s., Custody Settlement and Issuers Services, Praha 1, 

Václavské náměstí 42, PSČ 114 07, a to nejdříve třetí (3) pracovní den následující po Dni přechodu a to 

obyčejným dopisem, doporučeným dopisem nebo kurýrem, přičemž na obálce musí být uvedeno „CSAS - 

Výplata protiplnění“. 

K Formuláři musí být připojeny následující dokumenty: 

(i) v případě, že Formulář podepsal zmocněnec akcionáře, originál nebo úředně ověřená kopie 

plné moci s úředně ověřeným podpisem, ne starší než 3 měsíce, opravňující takového 

zmocněnce jednat jménem akcionáře a datovaná nejpozději dnem podepsání Formuláře (vzor 

plné moci je ke stažení zde);  

(ii) v případě, že je akcionář anebo jeho zmocněnec právnickou osobou se sídlem mimo Českou 

republiku, originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného rejstříku akcionáře anebo 

zmocněnce či jiného úředního dokumentu potvrzující, že osoba, která podepsala Formulář, 

případně plnou moc pod bodem (i) výše, je oprávněna jednat jménem akcionáře, případně 

zmocněnce, vydaný nejpozději v den podpisu plné moci pod bodem (i) výše (v případě 

Formuláře podepisovaného zmocněncem), resp. nejpozději v den podpisu Formuláře (v případě 

Formuláře podepisovaného akcionářem-právnickou osobou), nikoliv však dříve než 3 měsíce 

přede dnem podpisu Formuláře; 

(iii) v případě, že je akcionář obcí v České republice, je nutné, aby Formulář splňoval rovněž tyto 

náležitosti: 

a. Formulář musí být za obec podepsán starostou obce oprávněným zastupovat obec navenek; 

b. Formulář musí být opatřen oficiálním razítkem obce; a 

c. k Formuláři musí být připojen originál nebo úředně ověřená kopie usnesení příslušného 

orgánu obce o volbě starosty do funkce. 

Veškeré dokumenty předkládané Komerční bance musejí být v českém nebo slovenském jazyce. K 

dokumentům v jiném jazyce musí být přiložen úřední překlad do jednoho z uvedených jazyků (v případě 

dokumentů v anglickém jazyce postačuje překlad prostý).   

https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/npa-formular-k-oznameni-bankovniho-uctu-pro-fyzickou-osobu.docx
https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/npa-formular-k-oznameni-bankovniho-uctu-pro-fyzickou-osobu.docx
https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/npa-formular-k-oznameni-bankovniho-uctu-pro-pravnickou-osobu.docx
https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/npa-plna-moc-pro-vyplatu-protiplneni.docx
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Listiny vyhotovené zahraničními orgány či institucemi nebo opatřené příslušnými ověřovacími doložkami 

zahraničních orgánů či institucí, musí být opatřeny apostilou nebo superlegalizovány v případech, kdy je 

apostila či superlegalizace vyžadována v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. 

 

Výplata protiplnění zástavním věřitelům 

V případě, že ke Dni přechodu bude zřízeno k akciím akcionáře zástavní právo, a nebude-li ke Dni přechodu 

ve Výpisu uveden bankovní účet, je akcionář povinen zajistit, že údaje o bankovním účtu poskytne 

Komerční bance zástavní věřitel jedním ze způsobů uvedených výše, popřípadě, že se zástavní věřitel či 

jeho zmocněnec dostaví na pobočku Komerční banky za účelem výplaty protiplnění v hotovosti, kde je to 

možné. 

 

Kontaktní informace 

Dovolujeme si akcionáře upozornit, že Komerční banka odpovídá pouze za výplatu protiplnění dle pokynů 

Hlavního akcionáře a není tedy odpovědná za určení výše protiplnění za jednu akcii či úrokové sazby a za 

rozhodnutí, zda konkrétnímu akcionáři přísluší úrok či nikoliv.  

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek souvisejících s výplatou protiplnění můžete kontaktovat 

Společnost na infolince:  800 468 378, a to v pracovní dny od 08.00 do 20.00, popřípadě emailem na 

csas@csas.cz. 

 


