
Musím o výplatu protiplnění požádat? 

Žádost není třeba. Pokud jste/budete vlastníkem akcií O2 Czech Republic a.s. ke dni 28. 2. 

2022 a máte v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP) zapsán svůj bankovní účet, 

výplata bude provedena automaticky na tento účet.  

Co se stane v případě, že údaje o mém bankovním účtu v CDCP nejsou uvedeny? 

Pokud máte v CDCP uvedenou jen adresu bydliště nebo jiného sídla, bude protiplnění 

vyplaceno poštovní nebo peněžní poukázkou zaslanou na tuto adresu. Akcionářům ze 

zahraničí bez uvedeného bankovního účtu bude výplata provedena šekem zaslaným na 

zahraniční adresu uvedenou v evidenci Centrálního depozitáře. 

Jak mám zjistit, zda mám účet nebo adresu zapsané v depozitáři? 

Centrální depozitář cenných papírů nově nabízí službu pro nezařazené účty: 

https://www.cdcp.cz/centralni-depozitar-usnadni-lidem-dohledani-cennych-papiru/ 

nebo, pokud máte svého obchodníka s cennými papíry, tak Vám tuto informaci sdělí on. 

Co mám dělat v případě, že chci zaslat protiplnění na bankovní účet, ale tyto údaje v CDCP 

nejsou uvedeny? 

Údaje o bankovním účtu je možné dodatečně sdělit PPF bance, která je pověřená výplatou 

protiplnění, a to podle postupu uvedeného v Informacích o výplatě protiplnění, které jsou 

k dispozici na webu www.akcieO2.cz. 

Proč je protiplnění zvýšeno o úrok? 

Vytěsnění akcionáři mají právo na výplatu protiplnění a úroků za období ode dne přechodu 

akcií do dne výplaty. Výše úroku bude stanovena nejpozději v den přechodu akcií na hlavního 

akcionáře, tj. 28. 2. 2022. 

Budu muset získané peníze zdanit? 

Při výplatě protiplnění nebude hlavní akcionář srážet žádné daně, ale každý akcionář by si 

měl u svého daňového poradce ověřit, zda se na jeho konkrétní případ vztahuje nějaká 

povinnost odvodu daně nebo podání daňového přiznání. 

Budu platit nějaké poplatky? 

PPF bance, která provádí výplatu protiplnění, O2 ani hlavnímu akcionáři PPF Telco B.V. žádné 

poplatky platit nebudete. Jen v případě převodu peněz na Váš peněžní účet je možné, že 

budete platit poplatky za příchozí platbu Vaší bance dle jejího sazebníku.  
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