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1.

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady - Převod odštěpného závodu
(Česká spořitelna, a.s., odštěpný závod Merchant Acquiring)

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:
„Valná hromada schvaluje převod části obchodního závodu (dále jen „závod“) společnosti Česká
spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 45244782, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 (dále jen „Společnost“), a to
samostatné organizační složky – odštěpného závodu označeného jako „Česká spořitelna, a.s.,
odštěpný závod Merchant Acquiring“, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000,
uvedeného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze jako odštěpný závod
Společnosti (dále jen „Odštěpný závod“) na společnost Global Payments s.r.o., se sídlem V olšinách
626/80, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00, Česká republika, IČO: 04235452, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244453. Převod části obchodního
závodu je podmíněn souhlasem České národní banky podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) zák. č.
21/1992 Sb., o bankách.
Valná hromada dále schvaluje uzavření smlouvy o převodu části závodu, která bude uzavřena mezi
Společností, jako převádějícím a společností Global Payments s.r.o., jako nabývajícím, na jejímž
základě dojde k převodu Odštěpného závodu jakožto části závodu Společnosti na společnost Global
Payments s.r.o.“
Zdůvodnění: Současný obchodní model “Merchant acquiringu” se dostává pod velký tlak a to kvůli
změnám

v legislativě

(zejména

připravované

Nařízení

Evropského

parlamentu

a

Rady

o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách), měnícímu se tržnímu
prostředí, které se stává velmi konkurenčním, a rychlému nástupu nových technologií, které kladou
velké nároky na vývoj v oblasti IT.
V reakci na výše uvedené skutečnosti se skupina Erste Group rozhodla pro spolupráci se strategickým
partnerem, a to formou společného podniku. Strategická spolupráce byla na základě výběrového
řízení navázána se skupinou Global Payments. Do společného podniku (tj. do společnosti Global
Payments s.r.o.) budou převedeny části obchodních závodů zajišťujících merchant acquiring z České
spořitelny, a.s. a z některých dalších subjektů ze skupiny Erste Group. Záměrem je, aby tento
společný podnik poskytoval služby v České republice, Slovensku a Rumunsku.
V souladu s ustanovením čl. 8 odst. 2 Stanov České spořitelny, a.s., ve spojení s ustanovením § 421
odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích se předkládá valné hromadě České spořitelny, a.s.
ke schválení převod samostatné organizační složky České spořitelny, a.s. – odštěpného závodu
označeného jako „Česká spořitelna, a.s., odštěpný závod Merchant Acquiring“ na společnost Global
Payments s.r.o., který je společným podnikem společností ze skupin Erste Group a Global Payments,
a schválení uzavření smlouvy o převodu části závodu.
Merchant acquiring je zajištění spolupráce s obchodníky, u kterých lze platit kartou při nákupu.

