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Představenstvo akciové společnosti 

 

OHL ŽS, a.s., 
 

se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 42 796, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 695 

(dále jen „Společnost“), 

 

poskytuje akcionářům Společnosti předběžné informace o výplatě protiplnění 

 

v souvislosti s procesem nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního 

akcionáře dle § 375 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“). 

 

 

Vážení akcionáři, 

dne 19. června 2019 valná hromada Společnosti (dále jen „Valná hromada“), jež byla svolána na žádost 

hlavního akcionáře, jímž je společnost OHL Central Europe, a.s., se sídlem Olšanská 2643/1A, 130 80 

Praha 3, IČO: 264 20 341 (dále jen „Hlavní akcionář“), rozhodla o nuceném přechodu účastnických 

cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře.  

Hlavní akcionář zajistil, aby jím pověřená osoba v souladu s ustanovením § 389 odst. 2 ZOK poskytla 

protiplnění včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva osobám, které budou vlastnit 

akcie Společnosti ke dni přechodu vlastnického práva na Hlavního akcionáře, tj. k 21. červenci 2019 

(dále jen „Den přechodu“), ledaže bude prokázáno zastavení těchto akcií, či právo na vyplacení 

protiplnění jiné osoby (dále jen „Oprávněné osoby“). Valná hromada určila výši přiměřeného 

protiplnění na 1.975,- Kč za 1 ks akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Protiplnění bude 

Oprávněným osobám poskytnuto prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s., se sídlem 

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 000 01 350 (dále jen „ČSOB“).  

V této chvíli si Vám dovolujeme poskytnout předběžné informace o tom, jakým způsobem bude 

výplata protiplnění Oprávněným osobám probíhat, a požádat Vás o nezbytnou součinnost. 

Způsob výplaty 

Výplata protiplnění bude probíhat bezhotovostně převodem na bankovní účet Oprávněné osoby.  

Akcionáři, kteří měli číslo bankovního účtu zaregistrováno v rámci centrální evidence cenných papírů 

vedené Centrálním depozitářem cenných papírů a.s. (dále jen „CDCP“) k rozhodnému dni pro účast na 

Valné hromadě, tedy ke dni 4. června 2019 (dále jen „Rozhodný den“), obdrží výplatu protiplnění 

primárně na tento bankovní účet.  

Akcionáře, kteří preferují výplatu protiplnění na bankovní účet odlišný od bankovního účtu, který měli 

registrovaný v evidenci CDCP k Rozhodnému dni, anebo u nichž došlo po Rozhodném dni k jeho 

změně, případně ho zde neměli registrovaný vůbec, žádáme, aby Společnosti oznámili číslo 

bankovního účtu, na který požadují protiplnění vyplatit. Oznámení čísla bankovního účtu je nutné 

provést prostřednictvím formuláře, který je přílohou tohoto dokumentu. Formulář je nutné opatřit úředně 

ověřeným podpisem a doručit osobně nebo poštou na adresu sídla Společnosti, a to nejpozději do 

posledního pracovního dne předcházejícího Den přechodu, tj. do 19. července 2019. Po zahájení 

výplaty protiplnění pak ČSOB v takovém případě provede výplatu protiplnění na bankovní účet, který 

byl Společnosti sdělen. 

Pokud Společnosti nebude ve stanovené lhůtě číslo bankovního účtu pro výplatu protiplnění oznámeno, 

provede ČSOB výplatu protiplnění na bankovní účet, který měl akcionář registrovaný v evidenci CDCP 

k Rozhodnému dni. V případě ostatních akcionářů, kteří bankovní účet registrovaný v evidenci CDCP 

k Rozhodnému dni neměli a bankovní účet pro výplatu protiplnění Společnosti neoznámí ve stanovené 

lhůtě, nebude možné výplatu protiplnění provést do okamžiku, kdy tak učiní. Po uplynutí lhůty musí 

akcionáři oznámit číslo bankovního účtu pro výplatu protiplnění postupem, který bude popsán 
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v informačním dopisu o zahájení výplaty protiplnění, který Oprávněným osobám zašle ČSOB po Dni 

přechodu (viz níže). 

Dovolujeme si upozornit, že po dobu, po kterou bude akcionář v prodlení s poskytnutím výše popsané 

nezbytné součinnosti pro výplatu protiplnění, nevzniká akcionáři nárok na úrok obvyklý, ledaže akcionář 

prokáže, že nemohl součinnost poskytnout z objektivních důvodů. 

Výplata protiplnění u zastavených akcií 

Bude-li Společnosti prokázána existence zástavního práva k přecházejícím akciím, bude protiplnění 

vyplaceno zástavnímu věřiteli, a to do výše zajištěné pohledávky. V případě, že bude zastavená 

pohledávka nižší než hodnota vypláceného protiplnění, bude protiplnění rozděleno mezi zástavního 

věřitele a vlastníka zastavené akcie.  

Zahájení výplaty protiplnění 

Po Dni přechodu zašle ČSOB všem Oprávněným osobám informační dopis o zahájení výplaty 

protiplnění obsahující podrobné informace o procesu výplaty.  

ČSOB současně vyzve všechny Oprávněné osoby, aby ČSOB sdělily číslo bankovního účtu pro účely 

výplaty protiplnění, a to prostřednictvím formuláře, který bude přiložen k dopisu. Akcionáři, kteří mají 

číslo bankovního účtu registrované v evidenci CDCP nebo kteří sdělili číslo bankovního účtu Společnosti 

v souladu s výše uvedeným postupem a u kterých do Dne přechodu nedošlo ke změně vlastníka 

předmětných akcií, nemusejí výzvě ČSOB věnovat pozornost, neboť jim protiplnění bude vyplaceno 

v souladu s výše uvedeným. 

Výplata protiplnění prostřednictvím ČSOB bude zahájena bez zbytečného odkladu po zápisu 

vlastnického práva k akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře v příslušné evidenci cenných 

papírů, který bude proveden po Dni přechodu.  

Za účelem řádného vyplacení protiplnění Oprávněným osobám předá Společnost ČSOB výpis z emise 

všech zaknihovaných účastnických cenných papírů vydaných Společností vedené v CDCP vyhotovený 

ke Dni přechodu. 

Očekáváme, že všechny podmínky pro zahájení výplaty protiplnění budou splněny na konci července 

2019. Jedná se však pouze o časový odhad závislý na součinnosti třetích osob, tudíž jej nelze žádným 

způsobem garantovat. 

Pro úplnost si dovolujeme připomenout, že promlčecí lhůta k uplatnění práva na výplatu protiplnění činí 

dle ustanovení § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 3 roky od okamžiku, 

kdy mohlo být toto právo uplatněno poprvé. 

Ukončení výplaty protiplnění 

Výplata protiplnění prostřednictvím ČSOB bude ukončena po uplynutí 60 dnů od zápisu vlastnického 

práva k akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře v příslušné evidenci cenných papírů, který bude 

proveden po Dni přechodu. Po uplynutí této doby oznámí Hlavní akcionář na internetových stránkách 

Společnosti další postup při výplatě protiplnění. 

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s výplatou protiplnění se můžete obracet na Společnost, a to 

prostřednictvím e-mailové adresy valnahromada@ohlzs.cz.   

Pěvně věříme, že proces výplaty protiplnění proběhne k Vaší spokojenosti. 

V Brně dne 24. června 2019 

 

Představenstvo společnosti OHL ŽS, a.s. 

 

 

 

Příloha: Formulář pro ohlášení čísla bankovního účtu pro účely bezhotovostní výplaty protiplnění  

mailto:valnahromada@ohlzs.cz

