Protinávrh akcionáře k usnesení k bodu č. 7 pořadu valné hromady a
stanovisko představenstva k tomuto protinávrhu

České spořitelně, a.s., byl zaslán protinávrh akcionáře Jana Hejkala (dále jen "akcionář")
k bodu č. 7. pořadu jednání valné hromady České spořitelny, a.s., konané dne 22.4.2016 Nekonsolidovaná účetní závěrka za rok 2015, rozdělení k zisku, splatnost dividend, kde
akcionář navrhuje nahradit bod č. 3. návrhu usnesení.
Vzhledem k tomu, že protinávrh akcionáře má více jak 100 slov, navíc by náklady na
doručení oznámení protinávrhu akcionáře a stanoviska představenstva České spořitelny,
a.s., byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu, uveřejňuje Česká spořitelna,
a.s., protinávrh akcionáře, informaci o podstatě tohoto protinávrhu a stanovisko
představenstva České spořitelny, a.s., k tomuto protinávrhu v souladu s ustanovením § 362
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách České
spořitelny, a.s.

Původní znění bodu č. 3. návrhu usnesení k bodu č. 7. pořadu jednání valné hromady
České spořitelny, a.s., konané dne 22.4.2016:
" rozhoduje, že dividenda je splatná dnem 1.6.2016, a to tak, jak je uvedeno v dokumentu o
výplatě dividend, které akcionáři přítomní na valné hromadě obdrželi při prezenci v písemné
formě."
Protinávrh akcionáře bodu č. 3. návrhu usnesení k bodu č. 7. pořadu jednání valné hromady
České spořitelny, a.s., konané dne 22.4.2016:
" rozhoduje, že dividenda je splatná dnem 1.6.2016, a to tak, že dividenda bude příslušným
akcionářům vyplacena na náklady a nebezpečí Společnosti pouze bezhotovostním
převodem na jejich bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů v evidenci Centrálního
depozitáře cenných papírů (dále jen „CDCP“). V případě, že akcion ář vlastním zaviněním
nemá uvedený bankovní účet v této evidenci CDCP (např. z důvodu, že má své akcie stále v
nezařazené evidenci CDCP), bude mu dividenda vyplacena na jeho písemnou žádost s
ověřeným podpisem na bankovní účet, který v této žádosti uvede. Tato žádost bude ke
stažení na internetových stránkách Společnosti, a pro ty akcionáře co například nemají ani
internetové připojení či tiskárnu, bude tato listinná žádost k dostání na všech pobočkách
Společnosti.“
Ostatní text návrhu usnesení k bodu č. 7. pořadu jednání valné hromady České spořitelny,
a.s., konané dne 22.4.2016 navrhuje akcionář ponechat beze změn.

Podstatou návrhu akcionáře je usnesením valné hromady rozhodnout o tom, že dividendy
budou akcionářům primárně vypláceny na náklady a nebezpečí České spořitelny, a.s.,
bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů v evidenci
Centrálního depozitáře cenných papírů.

Stanovisko představenstva České spořitelny, a.s.:
Česká spořitelna, a.s., již v minulosti analyzovala povinnost stanovenou v ustanovení § 348
odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, kde je uvedeno: "Společnost
vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet
akcionáře uvedený v seznamu akcionářů." a na základě právních analýz došla k závěru, že
tato povinnost na Českou spořitelnu, a.s., nedopadá, neboť nevede seznam akcionářů, ale
nahradila jej evidencí zaknihovaných cenných papírů vedenou Centrálním depozitářem
cenných papírů (dále jen "evidence zaknihovaných CP"). K tomu viz čl. 6. odst. 1. stanov
České spořitelny.

Po zvážení všech okolností, především s ohledem na výše uvedené a dále na:
-

fakt, že akcionáři nemají povinnost hlásit čísla bankovních účtů do evidence
zaknihovaných CP, tedy databáze bankovních účtů v evidenci zaknihovaných CP je
neúplná a bankovní účty zde má uvedeny menšina akcionářů,

-

rozhodnutí vyplácet akcionářům přes bankovní účty uvedené v evidenci zaknihovaných
CP je pro akcionáře, kteří nevyužívají služeb zapsaných správců cenných papírů,
daňově nevýhodné, neboť při tomto způsobu výplaty nemá Česká spořitelna, a.s.
k dispozici dokumenty dokládající aktuální daňovou rezidenci akcionáře,

rozhodla se Česká spořitelna, a.s., vyplácet dividendy těm akcionářům, kteří n evyužívají
služeb zapsaných správců cenných papírů, primárně v hotovosti s tím, že každý akcionář má
možnost požádat Českou spořitelnu korespondenčně o výplatu dividend bezhotovostně.

Vzhledem k problémům, které by akcionářům České spořitelny, a.s., přine slo paušální
rozhodnutí vyplácet dividendy bezhotovostně, doporučuje představenstvo České
spořitelny, a.s. setrvat u původního způsobu výplaty dividend akcionářů České
spořitelny, a.s., a schválit valnou hromadou bod č. 3. návrhu usnesení k bodu č. 7.
pořadu jednání valné hromady České spořitelny, a.s., konané dne 22.4.2016, ve znění
navrženém představenstvem České spořitelny, které akcionáři obdrželi spolu s
pozvánkou na valnou hromadu.

