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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM  

VALNÉ HROMADY KOMERČNÍ BANKY, A.S. 
 

Vážení akcionáři, 

v souladu s oznámením o konání rozhodování per rollam valné hromady společnosti Komerční banka, 

a.s. (dále jen „banka“), které bylo dne 10. 10. 2022 uveřejněno na internetových stránkách www.kb.cz 

a v Mladé frontě DNES (dále jen „oznámení o rozhodování per rollam“), Vám tímto předkládáme 

návrh rozhodnutí, o kterém můžete per rollam hlasovat. 

Hlasovat můžou ti akcionáři, kteří byli zapsáni ve výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů ke 

dni 25. 10. 2022 (rozhodný den).  

Banka upozorňuje, že podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění, 

platí zákaz výkonu hlasovacího práva, pokud v evidenci skutečných majitelů právnické osoby není 

zapsán skutečný majitel. Tato právnická osoba nesmí hlasovat na valné hromadě. Hlasovat nesmí ani 

právnická osoba nebo ten, kdo jedná na účet právního subjektu, jejichž skutečný majitel není zapsán v 

evidenci. Hlasovací práva při rozhodování valné hromady nesmí vykonávat ani právnická osoba nebo 

ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, které nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného 

žádného skutečného majitele. Hlasovat nemůže ani osoba, nemůže-li vykonávat hlasovací právo za 

podmínek stanovených v zákonu o obchodních korporacích či jiném právním předpisu. 

Hlasovat můžete od 6. 11. do 21. 11. 2022 do 24:00 hodin. 

Hlasovat můžete osobně, nebo v zastoupení, a to písemně, nebo za použití elektronické platformy 

dálkové komunikace banky. Požadavky na identifikaci akcionářů a zástupců akcionářů naleznete v 

čl. 4.2 až 4.4 oznámení o rozhodování per rollam, které je dostupné na internetových stránkách 

www.kb.cz. Podle těchto pravidel zejména platí, že akcionář, který je právnickou osobou, musí 

nejpozději s hlasovacím lístkem doručit aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný 

dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře pak musí 

nejpozději s hlasovacím lístkem doručit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, přičemž 

podpis akcionáře musí být úředně ověřen a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na 

jedné nebo na více valných hromadách; uvedené neplatí, pokud jsou splněny podmínky čl. 4.4 

oznámení o rozhodování per rollam. 

Chcete-li hlasovat písemně, budou hlasovací lístky od 1. 11. 2022 dostupné na internetových 

stránkách www.kb.cz.  

V případě, že chcete hlasovat PRO návrh, hlasovací lístek vyplňte způsobem, který na něm bude 

označen, a následně jej odešlete: 

a) poštou na adresu Komerční banka a.s., P.O.BOX 839, PSČ 114 07, na obálku uvést 

VALNÁ HROMADA KB. V tomto případě musí být podpisy na hlasovacích lístcích 

úředně ověřené a pro zahraniční ověřovací doložky platí obdobně totéž, co je uvedeno v 

čl. 4.4 oznámení o rozhodování per rollam; případné požadavky vyplývající z čl. 4.3 až 

4.5 oznámení o rozhodování per rollam nejsou dotčeny; nebo  

b) na adresu elektronické pošty valnahromada@kb.cz, přičemž postačí zaslat prostou 

elektronickou kopii podepsaných Hlasovacích lístků (bez nutnosti úředního ověření 

podpisů), avšak příslušná zpráva elektronické pošty musí být opatřena zaručeným 

elektronickým podpisem; případné požadavky vyplývající z čl. 4.3 až 4.5 oznámení o 

rozhodování per rollam nejsou dotčeny nebo 
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c) do datové schránky, jejíž adresa (ID) je 4ktes4w, do pole K rukám uvést: 2300 VALNÁ 

HROMADA KB, přičemž jsou-li hlasovací lístky odeslány z datové schránky akcionáře, 

postačí prostá elektronická kopie podepsaných hlasovacích lístků (bez nutnosti úředního 

ověření podpisů i zaručeného elektronického podpisu na hlasovacím lístku). Případné 

požadavky vyplývající z čl. 4.3 až 4.5 oznámení o rozhodování per rollam nejsou dotčeny. 

V případě, že chcete hlasovat PROTI návrhu, nemusíte odesílat žádný hlas (u akcionáře, který se ve 

lhůtě určené pro hlasování nevyjádří, platí, že hlasoval PROTI), případně můžete vyplnit hlasovací 

lístek způsobem, který na něm bude označen a odešlete jej jedním z výše uvedených způsobů.  

Chcete-li hlasovat za použití elektronické platformy dálkové komunikace, hlasujete 

prostřednictvím Aplikace Valná hromada umístěné na webových stránkách banky www.kb.cz v heslu 

Valné hromady za předpokladu, že s KB uzavřete nebo máte uzavřenu Smlouvu o elektronickém 

podpisu a bankovní identitě KB, která pomocí sjednané metody umožňuje ověřit identitu osoby.  

 

Prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace hlasujete tak, že u bodu pořadu 

rozhodování, kterého se hlasování týká, zakliknete, zda hlasujete PRO, nebo PROTI. Po vyjádření 

volby hlasování uložte a následně odešlete.  

Odevzdané hlasy na hlasovacích lístcích nebo prostřednictvím elektronické platformy dálkové 

komunikace nemůžete následně měnit ani odvolat. 

K předkládaným návrhům rozhodnutí per rollam můžete do 18. 11. 2022 podávat za podmínek 

uvedených v čl. 10 oznámení o rozhodování per rollam protinávrhy. O případně podaných 

protinávrzích však nebudete hlasovat nyní, nýbrž až v případném druhém kole rozhodování per 

rollam, které se uskuteční nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků prvního kola rozhodování per 

rollam, nebude-li návrh předložený v prvním kole rozhodování per rollam přijat. O případném druhém 

kole rozhodování per rollam, ve kterém budete případně hlasovat o protinávrzích, vás budeme 

informovat společně s oznámením výsledků tohoto prvního kola rozhodování per rollam dne 24. 11. 

2022. 

Další podrobnosti rozhodování per rollam naleznete v oznámení o rozhodování per rollam, které je 

dostupné na internetových stránkách www.kb.cz. 

 

 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 
pro rozhodování valné hromady společnosti Komerční banka, a.s. 

písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové komunikace  

per rollam podle § 12a stanov banky 

 

 

o návrzích rozhodnutí je možné hlasovat od 6. 11. 2022 do 21. 11. 2022 

 

K bodu Rozhodnutí o rozdělení nerozděleného zisku minulých let 

 

NÁVRH USNESENÍ:  

Valná hromada per rollam písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové 

komunikace schvaluje rozdělení nerozděleného zisku Komerční banky, a. s., ve výši 10 547 733 

930,00 Kč takto: 
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Výše podílu na nerozděleném zisku přepočtená na jednu akcii činí 55,50 Kč před zdaněním. Nárok 

na podíl na nerozděleném zisku má akcionář, který je vlastníkem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN 

CZ0008019106 ke dni 30. 11. 2022. Podíl na nerozděleném zisku se stává splatný ke dni 22. 12. 

2022.  

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení nerozděleného zisku minulých let patří podle zákona o 

obchodních korporacích a stanov Komerční banky, a. s., do působnosti valné hromady. Podíl na 

nerozděleném zisku je stanoven na základě řádné účetní závěrky za rok 2021 schválené valnou 

hromadou dne 20. dubna 2022, která je k dispozici na internetové adrese banky www.kb.cz.  

Nerozdělený zisk k 31. 12. 2021 činil 77 478 miliónů Kč a na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 

20.4.2022 byla tato částka navýšena o 4 029 miliónů Kč a o částku dividend připadajících na akcie ve 

vlastnictví Komerční banky a.s., ve výši 52 miliónů Kč. To tedy znamená, že nyní je na účtu 

nerozděleného zisku minulých let 81 559 miliónů Kč. Výše nerozděleného zisku minulých let zahrnuje 

také zadržený podíl zisku za roky 2019 a 2020 kvůli regulačním omezením souvisejícím s pandemií. 

Zadržený zisk z roku 2019 a 2020 byl částečně rozdělen v roce 2021 v objemu 4 535 miliónů Kč, resp. 

ve výši dividendy na jednu akcii 23,86 Kč, a to v objemu daném rámcem České národní banky. 

Celková částka navržené dividendy společně s dividendou vyplacenou v roce 2021 představuje 

výplatní poměr 65,4 % z konsolidovaného čistého zisku za roky 2019 a 2020 připadajícího akcionářům 

mateřské společnosti (KB). Vyplacení nerozděleného zisku minulých let musí být v souladu se 

zákonem o obchodních korporacích a rozhodne o něm představenstvo banky. Podíl na nerozděleném 

zisku minulých let bude vyplácen Komerční bankou, a. s., výhradně bezhotovostním převodem na 

bankovní účet. Podrobnosti k jeho výplatě jsou uvedeny na internetové adrese banky www.kb.cz. 

Představenstvo prohlašuje, že jsou splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení 

nerozděleného zisku minulých let a Česká národní banka k jeho výplatě nemá připomínky. Návrh na 

rozdělení nerozděleného zisku je v souladu s dlouhodobým plánem řízení kapitálu, který zachovává 

kapitálovou přiměřenost na úrovni odpovídající podstupovaným rizikům za daných ekonomických 

podmínek v ČR a vzhledem k obchodním příležitostem banky. Návrh rovněž zachovává adekvátní 

prostor pro budoucí obchodní růst banky a podle přesvědčení představenstva poskytuje akcionářům 

spravedlivý podíl na zisku. Den splatnosti podílu na nerozděleném zisku minulých let je stanoven v 

souladu s § 6 odst. 3 stanov, tj. na den 22. 12. 2022. 

Způsob naložení s podílem na nerozděleném zisku minulých let připadající na vlastní akcie ve 

vlastnictví banky vyplývá z § 309 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a zaniká jeho splatností. 

 

V souvislosti s návrhem na rozdělení nerozděleného zisku minulých let v rámci rozhodování per 

rollam je akcionářům k dispozici dokument Podmínky a způsob výplaty nerozděleného zisku 

minulých let, který je umístěn na internetových stránkách banky. 

 

Představenstvo banky Komerční banka, a. s. 


