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POKYNY PRO VÝPLATU PROTIPLNĚNÍ V SOUVISLOSTI S PŘECHODEM VLASTNICKÉHO PRÁVA K AKCIÍM 

NA HLAVNÍHO AKCIONÁŘE 

 

Vážení akcionáři, 

Dne 18. září 2018 byla uveřejněna pozvánka na valnou hromadu společnosti ŽPSV a.s., IČO: 463 46 741  

(dále jen „Společnost“), která se uskuteční dne 5. října 2018, a na které se bude rozhodovat o přechodu 

všech ostatních akcií Společnosti na společnost Železniční Průmyslová Stavební Výroba Holding s.r.o., 

IČO: 062 98 362 (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 Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782 (dále jen „Česká 

spořitelna“). Česká spořitelna vyplatí protiplnění oprávněnému akcionáři a/nebo zástavnímu věřiteli 

(dále jen „Akcionář“ a „Zástavní věřitel“) uvedenému ke Dni přechodu ve výpisu z příslušné evidence 

emise zaknihovaných cenných papírů vedené pro Společnost Centrálním depozitářem cenných papírů, 

a.s. (dále jen „CDCP“ a „Seznam“), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů (přičemž 

Česká spořitelna bude za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění dále po dobu následujících 

30 dní) ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k akciím, které v rámci přechodu 

účastnických cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře, v příslušné evidenci cenných papírů, a to 

následujícím způsobem: 

1. Akcionářům - fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky uvedeným v 

Seznamu bude zaslán oslovovací dopis, a to obyčejnou poštovní zásilkou na adresu Akcionáře 

uvedenou v Seznamu. Akcionáři, který písemnou formou zažádá o bezhotovostní převod 

protiplnění na účet vedený v peněžním ústavu na území České republiky a sdělí zúčtovací údaje 

(název peněžního ústavu, jeho kód a adresu, číslo účtu včetně variabilního a případně 

specifického symbolu) a své rodné číslo, bude protiplnění převedeno na takto sdělený účet. 

Pravost podpisu Akcionáře na žádosti musí být úředně ověřena. V hotovosti si Akcionář 

protiplnění vyzvedne osobně na pobočce České spořitelny po předložení průkazu totožnosti. 

Zástupci Akcionáře bude protiplnění vyplaceno na základě předložení průkazu totožnosti a plné 

moci s úředně ověřeným podpisem Akcionáře. V případě, že podle informací uvedených ve 

výpisu z evidence CDCP a současně dle informací předaných České spořitelně Hlavním 

akcionářem vázne na účastnickém cenném papíru zástavní právo, bude oslovovací dopis zaslán a 

protiplnění vyplaceno za výše uvedených podmínek namísto Akcionáři příslušnému zástavnímu 

věřiteli. Při výplatě větší částky v hotovosti bude Banka postupovat obdobně dle svých 

všeobecných obchodních podmínek a dle místních podmínek může při výplatě větší částky v 

hotovosti vyžadovat, aby ji taková výplata byla předem oznámena Akcionářem nebo zástavním 

věřitelem prostřednictvím řádně vyplněného k tomu určeného tiskopisu o avízu nadlimitního 

výběru hotovosti nebo jiným předem smluveným způsobem. 

2. Akcionáři - právnické osoby se sídlem na území České republiky uvedení v Seznamu budou 

osloveni dopisem ve formě obyčejné poštovní zásilky zaslaným na adresu uvedenou v Seznamu 

a vyzváni k zaslání zúčtovacích údajů (názvu peněžního ústavu, jeho kódu, adresy a čísla účtu 
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včetně variabilního a případně specifického symbolu). Účet musí být veden u peněžního ústavu 

se sídlem v České republice nebo u pobočky zahraničního peněžního ústavu v České republice. 

Tyto údaje musí být opatřeny úředně ověřenými podpisy statutárních orgánů, resp. členů 

statutárních orgánů Akcionáře, oprávněných jednat za právnickou osobu. Zároveň připojí výpis z 

obchodního rejstříku, resp. z jiného odpovídajícího rejstříku, ne starší než 3 měsíce, popř. jeho 

úředně ověřenou kopii. Po obdržení všech údajů Česká spořitelna provede výplatu protiplnění 

bezhotovostním převodem na takto sdělený účet. V případě, že podle informací uvedených ve 

výpisu z evidence CDCP a současně dle informací předaných České spořitelně Hlavním 

akcionářem vázne na účastnickém cenném papíru zástavní právo, bude oslovovací dopis zaslán a 

protiplnění vyplaceno za výše uvedených podmínek namísto Akcionáři příslušnému zástavnímu 

věřiteli. 

3. Akcionáři - fyzické osoby s trvalým pobytem mimo území České republiky uvedení v Seznamu 

budou oslovovacím dopisem ve formě obyčejné poštovní zásilky vyzváni ke sdělení zúčtovacích 

údajů (názvu peněžního ústavu, jeho kódu, adresy, čísla a názvu účtu včetně variabilního a 

případně specifického symbolu), dle kterých bude částka protiplnění převedena. Účet musí být 

veden u peněžního ústavu se sídlem v České republice nebo u pobočky zahraničního peněžního 

ústavu v České republice, případně po dohodě s Hlavním akcionářem může být platba zaslána na 

účet do zahraničí. Všechna sdělení uvedená v tomto odstavci musí být podepsána Akcionářem a 

jeho podpis musí být úředně ověřen s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní 

řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě. V hotovosti si Akcionář - 

fyzická osoba s  trvalým pobytem v zahraničí může vyzvednout protiplnění osobně na pobočce 

České spořitelny za stejných podmínek jako Akcionáři - fyzické osoby s trvalým pobytem v České 

republice. V případě, že podle informací uvedených ve výpisu z evidence CDCP a současně dle 

informací předaných České spořitelně Hlavním akcionářem vázne na účastnickém cenném 

papíru zástavní právo, bude oslovovací dopis zaslán a protiplnění vyplaceno za výše uvedených 

podmínek namísto Akcionáři příslušnému Zástavnímu věřiteli. 

4. Akcionáři - právnické osoby se sídlem mimo území České republiky uvedení v Seznamu budou 

oslovovacím dopisem ve formě obyčejné poštovní zásilky vyzváni ke sdělení zúčtovacích údajů 

(názvu peněžního ústavu, jeho kódu, adresy, čísla a názvu účtu včetně variabilního a případně 

specifického symbolu), dle kterých bude částka protiplnění převedena. Účet musí být veden u 

peněžního ústavu se sídlem v České republice nebo u pobočky zahraničního peněžního ústavu v 

České republice, případně po dohodě s Hlavním akcionářem může být platba zaslána na účet do 

zahraničí. Všechna sdělení uvedená v tomto odstavci musí být podepsána osobami oprávněnými 

jednat za právnickou osobu na základě výpisu z příslušného obchodního rejstříku společností či 

jiného registru nebo na základě osvědčení zahraničního notáře či příslušného úřadu nebo soudu 

a jejich podpisy musí být úředně ověřeny s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český 

právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě. V případě, že podle 

informací uvedených ve výpisu z evidence CDCP a současně dle informací předaných České 

spořitelně Hlavním akcionářem vázne na účastnickém cenném papíru zástavní právo, bude 

oslovovací dopis zaslán a protiplnění vyplaceno za výše uvedených podmínek namísto Akcionáři 

příslušnému Zástavnímu věřiteli.  

5. Osobám, které budou v Seznamu uvedeny jakožto správci, bude Českou spořitelnou zaslán 

oslovovací dopis obyčejnou poštovní zásilkou na jejich adresu uvedenou v Seznamu. 

Prostřednictvím oslovovacího dopisu budou tito správci vyzváni k zaslání zúčtovacích údajů 
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(název peněžního ústavu na území České republiky, jeho kód a adresu, číslo účtu včetně 

variabilního a případně specifického symbolu) společně s výpisem z obchodního rejstříku osob, 

pro které vykonávají funkci správce, ne starším než 3 měsíce. Po obdržení všech údajů Česká 

spořitelna provede výplatu protiplnění bezhotovostním převodem na takto sdělený účet. V 

případě, že podle informací uvedených ve výpisu z evidence CDCP a současně dle informací 

předaných České spořitelně Hlavním akcionářem, vázne na účastnickém cenném papíru zástavní 

právo, bude oslovovací dopis zaslán a protiplnění vyplaceno za výše uvedených podmínek 

namísto správci příslušnému zástavnímu věřiteli. 

6. V případě, kdy se budou lišit údaje ohledně zástavního práva poskytnuté České spořitelně 

Hlavním akcionářem a údaje ohledně zástavního práva obsažené ve výpisu z evidence 

zaknihovaných cenných papírů a nebude-li ze strany Hlavního akcionáře sděleno jinak, bude 

protiplnění vyplaceno zástavnímu věřiteli uvedenému ve výpisu z evidence zaknihovaných 

cenných papírů, a to v plném rozsahu. Pokud Akcionář, u kterého je ve výpisu vedeno zástavní 

právo k účastnickým cenným papírům, doloží zánik tohoto zástavního práva k účastnickým 

cenným papírům, bude protiplnění vyplaceno Akcionáři.  

7. Akcionář k žádosti o bezhotovostní převod nebo ke sdělení zúčtovacích údajů může použít 

příslušný formulář (žádost) pro fyzickou nebo právnickou osobu (s bydlištěm/sídlem v České 

republice, případně mimo Českou republiku), který bude součástí oslovovacího dopisu 

zaslanému Akcionáři na jeho adresu uvedenou v Seznamu a jehož vzor bude zároveň dostupný 

ke stažení na stránkách Společnosti, nebo jinou žádost v obdobné formě (dále jen „Sdělení 

bankovního účtu“). 

8. Sdělení bankovního účtu musí být doručeno na adresu Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze, 

útvar 8430 Back Office investičních produktů, Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4, obyčejným 

dopisem, doporučeným dopisem nebo kurýrem, přičemž v každém případě musí být v levém 

horním rohu obálky uvedeno „ŽPSV“ 

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 České spořitelny, popřípadě prostřednictvím příslušného formuláře (žádosti). 

Veškeré dokumenty předkládané České spořitelně 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. 

Kontaktní informace 

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

Společnost na telefonním čísle: + 420 572 419 312 a to v pracovní dny od 8:00 hod. do 14:00 hod., 

popřípadě emailem na: cenek@zpsv.cz, a nebo Českou spořitelnu emailem na: nsmidova@csas.cz. 
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