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Čl. 40 
DISPOZICE U PŘEVODU PENĚŽNÍCH 

PROSTŘEDKŮ 
 Tyto technické podmínky provozu upravují podrobnosti k zřízení/změně/zrušení účtu 

pro výplatu dividend akcionářům dle níže uvedené definice, účastníkům trhu RM-S, 

kteří nejsou členy Centrálního depozitáře cenných papírů. 

§ 1 

Definice 

1) Ve smyslu ustanovení § 348 odst. 3 zákona o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích, č. 90/2012 Sb., dále též jen „ZOK“) 

platí, že společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze 

bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. 

2) Pokud je účastník trhu RM-S, který není členem Centrálního depozitáře cenných 

papírů akcionářem emitenta, na nějž se vztahuje ustanovení ZOK uvedené v odst. 1 

tohoto článku, a jehož seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných 

papírů, a pokud jsou takové klientovi akcie evidovány na účtu vlastníka vedeném 

prostřednictvím trhu RM-S Centrálním depozitářem cenných papírů, RM-S v souladu 

s ustanoveními tohoto článku na základě pokynu klienta zajistí uvedení takového 

bankovního účtu klienta, jako bankovního účtu pro výplatu podílu na zisku dle odst. 1 

tohoto článku, do příslušné evidence vedené Centrálním depozitářem cenných papírů.  

3) Pro každé registrační číslo účastníka trhu RM-S spojené s majetkovým účtem 

vlastníka vedeném prostřednictvím trhu RM-S Centrálním depozitářem může být 

uveden nejvýše jeden bankovní účet. 

§ 2 

Pokyn ke zřízení / změně /zrušení bankovního účtu 

1) Pokyn ke zřízení/změně/zrušení bankovního účtu může účastník podat tak, že: 

a) po vyplnění, vytištění a úředním ověření formuláře uvedeného v příloze 1 jej 

doporučenou poštou zašle na adresu centrálního pracoviště.  

b) po vyplnění a vytištění formuláře uvedeného v příloze 1, jej nechá ověřit na 

obchodním místě RM-S, které jej doručí na adresu centrálního pracoviště.  



Technické podmínky provozu                                               

 2 

2) Centrální pracoviště provede zaevidování předaného bankovního účtu do evidence 

CDCP nejpozději dva pracovní dny po obdržení pokynu na centrálním pracovištěm. 

§ 3 

Účinnost technických podmínek provozu 

1) Tyto technické podmínky provozu nabývají účinnosti dnem 10. června 2014. 

 

 

V Praze dne 10.6.2014 Ing. David Hybeš 
 provozní ředitel  
 v zastoupení ředitele 
 RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. 
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Žádost o provedení služby 
 

Jméno a p říjmení/Obchodní firma/Název (dále jen „ú častník“): Místo narození: R. č.: / IČ: 

   [titul_pred] [nazev_osoby] [titul_za] [osid] 

Trvalý pobyt/ sídlo: Ulice + č.p. Město, obec: PS Č: Stát: 

[ulice] [mesto] [psc] [stat] 
 

Zastoupení 

 Jméno a p říjmení/Obchodní 
firma/Název: Pohlaví: Místo narození: R. č./IČ: Druh oprávn ění: 

1.osoba       

2.osoba       

 Trvalý pobyt/Sídlo: Ulice + č.p. Město, obec: PS Č: Stát:   Stát. p řísl.: 

1.osoba      

2.osoba      

Údaje o pr ůkazu totožnosti 

 Druh pr ůkazu totožnosti: Číslo: Zem ě vydání: Platný do: Vydal: 

1.osoba      

2.osoba      

 

Účastník tímto žádá společnost RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a. s. o provedení následující služby: 

 

Služba Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.:  85106 – Nastavení pen ěžního ú čtu pro výplatu výnosu  

Typ žádosti: 
 vložení bankovního účtu         změna bankovního účtu (aktualizace)           zrušení bankovního účtu 

 
Číslo majetkového ú čtu účastníka:      
 
Číslo ú čtu pro výplatu výnosu:  
 

      -           
 

Kód banky:  
 

    
 
 

V …………… dne  …………………….                    
  

……………………………..     

za Účastníka     

     
     
     

  


