
Československá obchodní banka, a. s.  
se sídlem:  Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 

IČO:   000 01 350  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 

(dále jen "Banka") 

za Banku:   …………... 

  …………... 

pobočka:  Pobočka pro korporátní klientelu – Praha II                   

 

a 

 

VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.  

se sídlem:  21, rue la Boétie, Paris, Francouzská republika  

Reg. č.:   R.C.S. 433 934 809 

(dále jen "Prodávající") 

za Prodávajícího: Mgr. Lukáš Nohejl, advokát, ev. č. ČAK 09656, se sídlem Římská  

104/14, Praha 2, 120 00, na základě plné moci  

   

a 

 

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

 se sídlem:       Praha 1 – Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00 

 IČO:   25656112 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290 

(dále jen "Kupující")                                           

za Kupujícího:  Ing. Petr Žejdlík, MBA, předseda představenstva a  

  Bc. Martin Vlasta, místopředseda představenstva 

              

(Banka, Prodávající a Kupující dále též "Smluvní strany")  

 

uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen "Občanský zákoník") následující 

 

 

Smlouvu o úschově a o způsobu úhrady kupní ceny č. 0078/18/15004/P, číslo 

smlouvy kupujícího 2/041/18/GŘ 
 (dále jen "Smlouva"). 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

A. Prodávající a Kupující uzavřeli dne 28.8.2018 Smlouvu o převodu cenných papírů.  

B. Předmětem Smlouvy o převodu cenných papírů je též převod vlastnického práva k Akciím I. 

C. Podle ustanovení Smlouvy o převodu cenných papírů je Kupující povinen uhradit 

Prodávajícímu Kupní cenu I. 

D. Smluvní strany sjednávají Smlouvou způsob, jakým Kupující uhradí Prodávajícímu Kupní 

cenu I prostřednictvím Banky. Prodávající a Kupující sjednávají, že Kupní cena I bude 

Kupujícím převedena ve prospěch Účtu I s tím, že bude Bankou uvolněna po splnění 

podmínek stanovených ve Smlouvě a způsobem ve Smlouvě stanoveným. Smlouvou se 

sjednávají podmínky správy a výplaty Kupní ceny I Bankou. 

E. Předmětem Smlouvy o převodu cenných papírů je dále zřízení práv opce ve prospěch 

Kupujícího a ve prospěch Prodávajícího a v návaznosti na případné uplatnění práva opce 

Kupujícího též převod vlastnického práva k Akciím II. 

F. Podle ustanovení Smlouvy o převodu cenných papírů je Kupující v případě uplatnění práva 

opce povinen uhradit Prodávajícímu Kupní cenu II.  
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G. Smluvní strany sjednávají Smlouvou způsob, jakým Kupující (v případě splnění příslušných 

podmínek) uhradí Prodávajícímu Kupní cenu II prostřednictvím Banky. Prodávající a 

Kupující sjednávají, že Kupní cena II bude Kupujícím převedena ve prospěch Účtu II s tím, 

že bude Bankou uvolněna po splnění podmínek stanovených ve Smlouvě a způsobem ve 

Smlouvě stanoveným. Smlouvou se sjednávají podmínky správy a výplaty Kupní ceny II 

Bankou. 

H. V případě uplatnění práva opce Prodávajícího (či následného uplatnění práva prodejní opce 

Kupujícího) je předmětem Smlouvy o převodu cenných papírů rovněž následný zpětný 

převod vlastnického práva k Akciím I, jež budou ve výlučném vlastnictví Kupujícího.  

I. Podle ustanovení Smlouvy o převodu cenných papírů bude v případě uplatnění práva opce 

Prodávající povinen uhradit Kupujícímu za tento zpětný převod vlastnického práva k Akciím 

I Kupní cenu III. 

J. Smluvní strany sjednávají Smlouvou způsob, jakým Prodávající (v případě splnění 

příslušných podmínek) uhradí Kupujícímu Kupní cenu III prostřednictvím Banky. Prodávající 

a Kupující sjednávají, že Kupní cena III bude Kupujícím převedena ve prospěch Účtu III s 

tím, že bude Bankou uvolněna po splnění podmínek stanovených ve Smlouvě a způsobem ve 

Smlouvě stanoveným. Smlouvou se sjednávají podmínky správy a výplaty Kupní ceny III 

Bankou. 

 

Článek I 

Definice 

1) V této smlouvě: 

 

"Akcie I" znamená následující akcie ve výlučném vlastnictví Prodávajícího:   

Emitent:    Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 25656635 

Jmenovitá hodnota 1 akcie:  610,- Kč (slovy: šest set deset korun českých) 

Druh akcií:    kmenové 

Forma akcií:   na jméno 

Podoba akcií:   zaknihované 

ISIN:    CZ0005122036 

Počet akcií:    388 215 (slovy: třistaosmdesátosmtisícdvěstěpatnáct) ks 

"Akcie II" znamená následující akcie ve výlučném vlastnictví Prodávajícího:   

Emitent:    Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 25656635 

Jmenovitá hodnota 1 akcie:  610,- Kč (slovy: šestsetdeset korun českých) 

Druh akcií:    kmenové 

Forma akcií:   na jméno 

Podoba akcií:   zaknihované 

ISIN:    CZ0005122036 

Počet akcií:    404 061 (slovy: čtyři sta čtyři tisíc šedesát jedna) ks 

 

"CDCP" znamená Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČO: 250 81 489, se sídlem Praha 1 

Staré Město, Rybná 682/14, PSČ 110 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 4308.  

"Konfirmace o vypořádání obchodu I" znamená konfirmace o vypořádání obchodu, na základě 

které je prokazatelné připsání Akcií I na Majetkový účet Kupujícího. 

"Konfirmace o vypořádání obchodu II" znamená konfirmace o vypořádání obchodu, na základě 

které je prokazatelné připsání Akcií II na Majetkový účet Kupujícího. 

 

"Konfirmace o vypořádání obchodu III" znamená konfirmace o vypořádání obchodu, na 

základě které bude prokazatelné připsání Akcií I na Majetkový účet Prodávajícího vedený v 

centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů CDCP. 
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"Kupní cena I" znamená kupní cena za Akcie I ve výši = 1.754.000.000,-- Kč (slovy: jedna 

miliarda sedm set padesát čtyři milionů korun českých). 

"Kupní cena II" znamená kupní cena za Akcie II ve výši uvedené v měně CZK (koruna česká) ve 

společném (Kupujícím i Prodávajícím podepsaném) Oznámení o výši Kupní ceny II, které bude 

Kupujícím nebo Prodávajícím doručeno Bance v souladu se Smlouvou. 

"Kupní cena III" znamená kupní cena za zpětný převod vlastnického práva k Akciím I ve výši 

uvedené v měně CZK (koruna česká) ve společném (Kupujícím i Prodávajícím podepsaném) 

Oznámení o výši Kupní ceny III, které bude Kupujícím nebo Prodávajícím doručeno Bance v 

souladu se Smlouvou. 

"Lhůta Kupní cena II" znamená lhůtu, ve které je Kupující povinen uhradit Kupní cenu II na 

Účet II způsobem uvedeným v článku III (Kupní cena II), odstavci 2), kterou Kupující a 

Prodávající stanoví v Oznámení o výši Kupní ceny II, a to tak, že to se bude jednat o konkrétní 

lhůtu celých Pracovních dnů od doručení Oznámení o výši Kupní ceny II Bance, nejméně však 4 

Pracovní dny od doručení Oznámení o výši Kupní ceny II Bance a současně nejdříve den 28.6. 

2028. 

"Lhůta Kupní cena III" znamená lhůtu, ve které je Prodávající povinen uhradit Kupní cenu III 

na Účet III způsobem uvedeným v článku IV (Kupní cena III), odstavci 2), kterou Kupující a 

Prodávající stanoví ve společném Oznámení o výši Kupní ceny III, a to tak, že to se bude jednat o 

konkrétní lhůtu celých Pracovních dnů od doručení Oznámení o výši Kupní ceny III Bance, 

nejméně však 4 Pracovní dny od doručení Oznámení o výši Kupní ceny III Bance a současně 

nejdříve den 28. 6. 2028. 

"Majetkový účet Kupujícího" znamená majetkový účet Kupujícího číslo .............. 

"Majetkový účet Prodávajícího" znamená majetkový účet účastníka Prodávajícího ………….. 

"Oznámení o odstoupení" znamená jednostranné oznámení Prodávajícího ohledně odstoupení 

Prodávajícího od Smlouvy o převodu cenných papírů, shodné se vzorem, který tvoří Přílohu č. 5 

Smlouvy opatřené ověřenými podpisy za Prodávajícího. 

"Oznámení o odstoupení Akcie II" znamená jednostranné oznámení Prodávajícího ohledně 

odstoupení Prodávajícího od Smlouvy o převodu cenných papírů ve vztahu k Akciím II, shodné se 

vzorem, který tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy opatřené ověřenými podpisy za Prodávajícího. 

"Oznámení o odstoupení zpětný převod Akcie I" znamená společné oznámení Prodávajícího a 

Kupujícího ohledně dohody na odstoupení Prodávajícího a Kupujícího od Smlouvy o převodu 

cenných papírů ve vztahu ke zpětnému převodu Akcií I na Prodávajícího, shodné se vzorem, který 

tvoří Přílohu č. 7 Smlouvy opatřené ověřenými podpisy za Kupujícího i Prodávajícího. 

"Oznámení o splnění odkládacích podmínek" znamená společné oznámení Kupujícího a 

Prodávajícího ohledně splnění všech odkládacích podmínek dle článku 4 Smlouvy o převodu 

cenných papírů, shodné se vzorem, který tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy. 

"Oznámení o výši Kupní ceny II" znamená společné oznámení Kupujícího a Prodávajícího 

ohledně výše Kupní ceny II (v měně CZK) a Lhůty Kupní cena II, shodné se vzorem, který tvoří 

Přílohu č. 2 Smlouvy. 

"Oznámení o výši Kupní ceny III" znamená společné oznámení Kupujícího a Prodávajícího 

ohledně výše Kupní ceny III (v měně CZK) a Lhůty Kupní cena III, shodné se vzorem, který tvoří 

Přílohu č. 3 Smlouvy. 

"Pracovní den" znamená jakýkoli den, kromě soboty a neděle, kdy jsou banky v hl. m. Praze v 

České republice otevřeny pro běžný provoz. 

"Registr smluv" znamená registr smluv vedený dle Zákona o registru smluv. 

"Smlouva o převodu cenných papírů" znamená smlouvu o převodu zaknihovaných cenných 

papírů uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím dne 28. 8. 2018, jejíž kopie byla Bance 

Kupujícím a Prodávajícím předána při podpisu Smlouvy. 
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"Společné oznámení o odstoupení" znamená společné oznámení Prodávajícího a Kupujícího 

ohledně odstoupení od Smlouvy o převodu cenných papírů, shodné se vzorem, který tvoří 

Přílohu č. 8 Smlouvy. 

"Společný pokyn výplata Spravovaných prostředků" znamená společný pokyn Prodávajícího a 

Kupujícího ohledně toho, (i) komu z nich a (ii) na jaký účet vedený u subjektu oprávněného 

poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj, má Banka vyplatit příslušné Spravované prostředky (nebo jejich zbývající 

část), shodný se vzorem, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. 

"Spravované prostředky" znamená Spravované prostředky I, Spravované prostředky II a 

Spravované prostředky III, vždy v měně CZK (koruna česká). 

"Spravované prostředky I" znamená peněžní prostředky v měně CZK (koruna česká) ve výši 

Kupní ceny I ve správě Banky. 

"Spravované prostředky II" znamená peněžní prostředky v měně CZK (koruna česká) ve výši 

Kupní ceny II ve správě Banky. 

"Spravované prostředky III" znamená peněžní prostředky v měně CZK (koruna česká) ve výši 

Kupní ceny III ve správě Banky. 

"Účet I" znamená vázaný účet Banky č………..., vedený v měně CZK (koruna česká). 

"Účet II" znamená vázaný účet Banky č. …..…. nebo jiný vázaný účet Banky vedený v měně 

CZK (koruna česká), který (v rozsahu alespoň číslo účtu, kód banky, IBAN a BIC (SWIFT) kód) 

Banka sdělí Kupujícímu a Prodávajícímu do 2 Pracovních dnů od doručení Oznámení o výši 

Kupní ceny II Bance. 

"Účet III" znamená vázaný účet Banky č. ………, vedený v měně CZK (koruna česká) nebo jiný 

vázaný účet Banky vedený v měně CZK (koruna česká), který (v rozsahu alespoň číslo účtu, kód 

banky, IBAN a BIC (SWIFT) kód) Banka sdělí Prodávajícímu a Kupujícímu do 2 Pracovních dnů 

od doručení Oznámení o výši Kupní ceny III Bance. 

"Účet Kupujícího" znamená účet Kupujícího č………, vedený v měně CZK (koruna česká), 

nebo jiný účet Kupujícího vedený u subjektu oprávněného poskytovat bankovní služby ve státě, 

jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, na kterém se 

Smluvní strany písemně dohodnou nejpozději 2 Pracovní dny přede dnem, kdy mají být na Účet 

Kupujícího poskytnuty příslušné prostředky dle Smlouvy. 

"Účet Prodávajícího" znamená účet Prodávajícího …….. v měně CZK (koruna česká), nebo jiný 

účet Prodávajícího vedený u subjektu oprávněného poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je 

plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, který Prodávající 

písemně oznámí Bance nejpozději 2 Pracovní dny přede dnem, kdy mají být na Účet 

Prodávajícího poskytnuty příslušné prostředky dle Smlouvy. 

"Zákon o registru smluv" znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 

Článek II 

Kupní cena I 

1) Banka se zavazuje zřídit Účet I. 

2) Kupující se zavazuje uhradit Kupní cenu I na Účet I s použitím variabilního symbolu platby 

………, a to nejpozději do 10 Pracovních dnů ode dne, kdy Kupující nebo Prodávající doručí 

Bance Oznámení splnění odkládacích podmínek.  

3) Pokud (i) Kupující ani Prodávající nedoručí Bance Oznámení o splnění odkládacích podmínek do 

31. ledna 2019 nebo Oznámení o splnění odkládacích podmínek sice bude Bance doručeno, ale 

(ii) nastanou-li obě následující skutečnosti: 

a. peněžní prostředky ve výši Kupní ceny I nebudou připsány na Účet I nejpozději do 40 

Pracovních dnů ode dne, kdy Kupující a Prodávající doručí Bance Oznámení splnění 

odkládacích podmínek; a zároveň 
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b. Prodávající doručí Bance Oznámení o odstoupení, 

tak Smluvní strany sjednávají, že splnění těchto skutečností je rozvazovací podmínkou účinnosti 

Smlouvy ve smyslu § 548 odst. 2 Občanského zákoníku a případný (nižší) zůstatek na Účtu I 

bude Bankou převeden na Účet Kupujícího. 

4) Banka se zavazuje převzít Kupní cenu I do své správy. O úplném složení Kupní ceny I na Účtu I 

vydá Banka Prodávajícímu a Kupujícímu písemné potvrzení do 2 Pracovních dnů ode dne 

připsání celé částky Kupní ceny I na Účet I. Prodávající ani Kupující nejsou oprávněni s 

prostředky na Účtu I jakkoli disponovat. Banka je oprávněna s prostředky na Účtu I disponovat 

pouze v souladu se Smlouvou. Spravované prostředky I nemají charakter úročeného vkladu.  

5) Banka se zavazuje vydat Kupní cenu I převedením Spravovaných prostředků I Prodávajícímu na 

Účet Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co Banka obdrží Konfirmaci o vypořádání 

obchodu I. Kupující zajistí, že účastník CDCP, u něhož má Kupující veden Majetkový účet 

Kupujícího (kterým je ke dni uzavření Smlouvy Banka), vydá Konfirmaci o vypořádání obchodu I 

bez zbytečného odkladu po připsání Akcií I na Majetkový účet Kupujícího, Banka v tomto 

Kupujícímu poskytne součinnost. Kupující tímto zmocňuje a pověřuje Banku ke všem jednáním, 

aby Konfirmaci o vypořádání obchodu I samostatně vydala (bude-li účastníkem CDCP 

Kupujícího), a poskytne Bance (či na jeho žádost přímo Prodávajícímu) veškerou součinnost, 

zejména na její výzvu kdykoli v co nejkratší možné době podá či podepíše potřebné žádosti, 

souhlasy či jiné dokumenty, které jsou nezbytné k vystavení Konfirmace o vypořádání obchodu I. 

Nestane-li se tak, potom Konfirmaci o vypořádání obchodu I od svého účastníka CDCP může 

dožádat a Bance předat Prodávající – to Kupujícího nezbavuje výše uvedených povinností. 

6) Smluvní strany berou na vědomí, že za předpokladu úspěšného vypořádání obchodu je banka 

schopna vydat Konfirmaci o vypořádání obchodu I v tentýž Pracovní den, jako byly podány 

CDCP příslušné párovací příkazy (viz níže) pouze za předpokladu, že účastníci CDCP 

Prodávajícího i Kupujícího podají CDCP párovací příkazy k zápisu převodu Akcií I na 

Kupujícího nejpozději do 12:00 příslušného Pracovního dne. Pokud účastníci CDCP 

Prodávajícího a Kupujícího podají příslušné párovací příkazy až po 12:00 dopoledne příslušného 

Pracovního dne, vydá Banka Konfirmaci o vypořádání obchodu I nejpozději následující Pracovní 

den. 

7) Kupující se zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy nezměnit svého účastníka CDCP bez 

předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Prodávající je oprávněn udělení souhlasu 

podmínit tím, že mu Kupující poskytne odpovídající záruky tak, aby jeho práva dle Smlouvy byla 

v jejich plném rozsahu a smyslu zachována. 

 

 

 

 

Článek III 

Kupní cena II 

1) Pokud Kupující nebo Prodávající doručí Bance Oznámení o výši Kupní ceny II, Banka se 

zavazuje zřídit Účet II, a to nejpozději 3. Pracovní den od doručení Oznámení o výši Kupní ceny 

II Bance. 

2) Pokud Kupující nebo Prodávající doručí Bance Oznámení o výši Kupní ceny II, Kupující se 

zavazuje uhradit Kupní cenu II na Účet II s použitím variabilního symbolu platby ……..….., a to 

nejpozději do posledního dne Lhůty Kupní cena II, nejdříve však 28. 6. 2028 a současně nejdříve 

4. Pracovní den od doručení Oznámení o výši Kupní ceny II Bance, nebo dříve, pokud Banka již 

potvrdila číslo Účtu II.  

3) Pokud (i) Kupující a Prodávající nedoručí Bance Oznámení o výši Kupní ceny II do 31. prosince 

2029 nebo Oznámení o výši Kupní ceny II sice bude Bance doručeno, ale (ii) nastane skutečnost 

uvedená pod bodem a. níže, nebo nastane skutečnost uvedená bod bodem b. níže: 

a. nastanou obě následující skutečnosti: 

i. peněžní prostředky ve výši Kupní ceny II nebudou připsány na Účet II nejpozději 

do 30 Pracovních dnů od uplynutí posledního dne Lhůty Kupní cena II: a zároveň 

ii. Prodávající doručí Bance Oznámení o odstoupení Akcie II; nebo 

b. nastanou obě následující skutečnosti: 
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i. Prodávající doručí Bance usnesení příslušného soudu, kterým se zjišťuje úpadek 

Kupujícího; a zároveň 

ii. Prodávající doručí Bance Oznámení o odstoupení Akcie II, 

tak Smluvní strany sjednávají, že případný (nižší) zůstatek Kupní ceny II na Účtu II bude Bankou 

převeden na Účet Kupujícího a práva a povinnosti Smluvních stran z tohoto článku III (Kupní 

cena II) s výjimkou práv a povinností z tohoto odstavce 3) zaniknou. 

4) Banka se zavazuje převzít Kupní cenu II do své správy. O složení Kupní ceny II na Účtu II vydá 

Banka Prodávajícímu a Kupujícímu písemné potvrzení do 2 Pracovních dní ode dne připsání celé 

částky Kupní ceny II na Účet II. Prodávající ani Kupující nejsou oprávněni s prostředky na Účtu 

II jakkoli disponovat. Banka je oprávněna s prostředky na Účtu II disponovat pouze v souladu se 

Smlouvou. Spravované prostředky II nemají charakter úročeného vkladu.  

5) Banka se zavazuje vydat Kupní cenu II převedením Spravovaných prostředků II Prodávajícímu na 

Účet Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co Banka obdrží Konfirmaci o vypořádání 

obchodu II. Kupující zajistí, že účastník CDCP, u něhož má Kupující veden Majetkový účet 

Kupujícího (kterým je ke dni uzavření Smlouvy Banka), vydá Konfirmaci o vypořádání obchodu 

II bez zbytečného odkladu po připsání Akcií II na Majetkový účet Kupujícího, Banka v tomto 

Kupujícímu poskytne součinnost. Kupující tímto zmocňuje a pověřuje Banku ke všem jednáním, 

aby Konfirmaci o vypořádání obchodu II samostatně vydala (bude-li účastníkem CDCP 

Kupujícího), a poskytne Bance (či na jeho žádost přímo Prodávajícímu) veškerou součinnost, 

zejména na její výzvu kdykoli v co nejkratší možné době podá či podepíše potřebné žádosti, 

souhlasy či jiné dokumenty, které jsou nezbytné k vystavení Konfirmace o vypořádání obchodu 

II. Nestane-li se tak, potom Konfirmaci o vypořádání obchodu II od svého účastníka CDCP může 

dožádat a Bance předat Prodávající – to Kupujícího nezbavuje výše uvedených povinností. 

6) Smluvní strany berou na vědomí, že za předpokladu úspěšného vypořádání obchodu je banka 

schopna vydat Konfirmaci o vypořádání obchodu II v tentýž Pracovní den, jako byly podány 

CDCP příslušné párovací příkazy (viz níže), pouze za předpokladu, že účastníci CDCP 

Prodávajícího i Kupujícího podají CDCP párovací příkazy k zápisu převodu Akcií II na 

Kupujícího nejpozději do 12:00 příslušného Pracovního dne. Pokud účastníci CDCP 

Prodávajícího a Kupujícího podají příslušné párovací příkazy až po 12:00 dopoledne příslušného 

Pracovního dne, vydá Banka Konfirmaci o vypořádání obchodu II nejpozději následující Pracovní 

den. 

7) Kupující se zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy nezměnit svého účastníka CDCP bez 

předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Prodávající je oprávněn udělení souhlasu 

podmínit tím, že mu Kupující poskytne odpovídající záruky tak, aby jeho práva dle Smlouvy byla 

v jejich plném rozsahu a smyslu zachována. 

 

Článek IV. 

Kupní cena III 

1) Pokud Kupující nebo Prodávající doručí Bance Oznámení o výši Kupní ceny III, Banka se 

zavazuje zřídit Účet III, a to nejpozději 3. Pracovní den od doručení Oznámení o výši Kupní ceny 

III Bance. 

2) Pokud Kupující nebo Prodávající doručí Bance Oznámení o výši Kupní ceny III, Prodávající se 

zavazuje uhradit Kupní cenu III na Účet III s použitím variabilního symbolu platby ….…….., a to 

nejpozději do posledního dne Lhůty Kupní cena III., nejdříve však 4. Pracovní den od doručení 

Oznámení o výši Kupní ceny III Bance, nebo dříve, pokud Banka již potvrdila číslo Účtu III.  

3) Pokud (i) Kupující a Prodávající nedoručí Bance Oznámení o výši Kupní ceny III do 31. prosince 

2029 nebo Oznámení o výši Kupní ceny III sice bude Bance doručeno, ale (ii) nastanou-li obě 

následující skutečnosti: 

a. peněžní prostředky ve výši Kupní ceny III nebudou připsány na Účet III nejpozději do 30 

Pracovních dnů od uplynutí posledního dne Lhůty Kupní cena III; a zároveň 

b. Prodávající doručí Bance společné Oznámení o odstoupení zpětný převod Akcie I, 

tak Smluvní strany sjednávají, že případný (nižší) zůstatek Kupní ceny III na Účtu III bude 

Bankou převeden na Účet Prodávajícího a práva a povinnosti Smluvních stran z tohoto článku IV. 

(Kupní cena III) s výjimkou práv a povinností z tohoto odstavce 3) zaniknou. 
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4) Banka se zavazuje převzít Kupní cenu III do své správy. O složení Kupní ceny III na Účtu III 

vydá Banka Prodávajícímu a Kupujícímu písemné potvrzení do 2 Pracovních dní ode dne připsání 

Kupní ceny III na Účet III Prodávající ani Kupující nejsou oprávněni s prostředky na Účtu III 

jakkoli disponovat. Banka je oprávněna s prostředky na Účtu III disponovat pouze v souladu se 

Smlouvou. Spravované prostředky III nemají charakter úročeného vkladu.  

5) Banka se zavazuje vydat Kupní cenu III převedením Spravovaných prostředků III Kupujícímu na 

Účet Kupujícího bezprostředně poté, co Banka obdrží Konfirmaci o vypořádání obchodu III. 

Prodávající zajistí, že účastník CDCP, u něhož má Prodávající veden Majetkový účet 

Prodávajícího, vydá Konfirmaci o vypořádání obchodu III bez zbytečného odkladu po připsání 

Akcií I na Majetkový účet Prodávajícího. Nestane-li se tak, potom Konfirmaci o vypořádání 

obchodu III od svého účastníka CDCP dožádá a Bance předá Kupující, a to bez zbytečného 

odkladu, v co nejkratší možné době. Prodávající se k tomu zavazuje poskytnout Kupujícímu 

veškerou nezbytnou součinnost. 

 

Článek V. 

Ostatní ujednání 

1) Banka neověřuje obsahovou správnost či pravdivost předložených dokumentů, ani zda splňují 

právní náležitosti předepsané pro ně právními předpisy. Banka neodpovídá za újmu způsobenou 

tím, že předložené dokumenty jsou pozměněné či padělané nebo razítka či podpisy na nich jsou 

pozměněné či padělané, pokud tyto skutečnosti nebylo možno při obvyklé péči rozpoznat. Banka 

má pouze povinnosti, které jsou přesně stanoveny ve Smlouvě. Banka neponese odpovědnost za 

podmínky jakékoli jiné smlouvy, listiny nebo dokumentu souvisejících se Smlouvou a v 

souvislosti se Spravovanými prostředky bude povinna uskutečňovat jen ty kroky, které jsou 

uvedeny ve Smlouvě. Smlouva uvádí veškeré povinnosti Banky, pokud jde o jakékoli záležitosti 

související se správou zamýšlenou dle Smlouvy a Banka nemá žádné další povinnosti odvozené 

z podmínek Smlouvy nebo jakékoli jiné smlouvy. Bance nepřísluší jakýmkoliv způsobem 

hodnotit či prověřovat jakékoliv příkazy či oznámení Prodávajícího nebo Kupujícího, které obdrží 

na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, ve smyslu souladu jakéhokoliv příkazu či oznámení 

Prodávajícího nebo Kupujícího s platnými zákony, obecně závaznými předpisy či jinými 

smlouvami nebo dohodami uzavřenými mezi Prodávajícím nebo Kupujícím a jinými osobami. 

Banka není povinna kontrolovat, ověřovat či potvrzovat správnost stanovení Kupní ceny I, Kupní 

ceny II, Kupní ceny III, Lhůty Kupní cena II ani Lhůty Kupní cena III či jakéhokoli jiného 

ustanovení Smlouvy o převodu cenných papírů. 

2) V případě, že Prodávající a Kupující doručí Bance Společné oznámení o odstoupení opatřené 

doložkou osvědčující pravost podpisů zástupců Prodávajícího a Kupujícího, Banka do 2 

Pracovních dní od obdržení tohoto Společného oznámení o odstoupení vyplatí: 

a. Spravované prostředky I, popř. Spravované prostředky II na Účet Kupujícího s použitím 

variabilního symbolu platby…………..; a 

b. Spravované prostředky III na Účet Prodávajícího s použitím variabilního symbolu 

platby……………... 

3) Převod Spravovaných prostředků I (ve smyslu článku II (Kupní cena I)), Spravovaných 

prostředků II (ve smyslu článku III (Kupní cena II)) ani Spravovaných prostředků III (ve smyslu 

článku IV. (Kupní cena III)) nebo příslušných Spravovaných prostředků dle odstavce 2) tohoto 

článku V. (Ostatní ujednání), Banka neprovede v případě, pokud by vyplacení příslušných 

Spravovaných prostředků bylo v rozporu s právními předpisy popřípadě s pravomocným nebo 

vykonatelným rozhodnutím příslušného orgánu (např. soud, finanční úřad, správa sociálního 

zabezpečení). Dispoziční omezení a povinnosti dané Smlouvou se nevztahují na případy, kdy 

Banka plní povinnost v souladu s kogentními právními předpisy popřípadě s pravomocným nebo 

vykonatelným rozhodnutím příslušného orgánu – tuto skutečnost berou Prodávající a Kupující na 

vědomí.  

4) V případě zneužití dokladů totožnosti či podpisu osoby oprávněné jednat za Prodávajícího nebo 

Kupujícího na základě podpisového vzoru nebo podpisu neoprávněné osoby za Prodávajícího 

nebo Kupujícího nenese Banka odpovědnost s výjimkou případu, kdy se tak stane z důvodu 

zanedbání povinnosti zaměstnance Banky (včetně povinnosti obvyklé opatrnosti). 



 

Československá obchodní banka, a.s. … …                       … 

 

Důvěrné 
  

5) Pakliže Banka neobdrží nejpozději do 80 Pracovních dnů od uplynutí lhůty pro úhradu Kupní 

ceny I Kupujícím dle odstavce 2) článku II (Kupní cena I) Konfirmaci o vypořádání obchodu I, 

ale obdrží Společný pokyn výplata Spravovaných prostředků ohledně Spravovaných prostředků I, 

bude Banka postupovat dle tohoto Společného pokynu výplata Spravovaných prostředků. V 

opačném případě Banka po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě převede Spravované 

prostředky I (nebo jejich zbývající část) na Účet Kupujícího. 

6) Pakliže Banka neobdrží nejpozději do 80 Pracovních dnů od uplynutí lhůty pro úhradu Kupní 

ceny II Kupujícím dle odstavce 2) článku III (Kupní cena II) Konfirmaci o vypořádání obchodu 

II, ale obdrží Společný pokyn výplata Spravovaných prostředků ohledně Spravovaných 

prostředků II, bude Banka postupovat dle tohoto Společného pokynu výplata Spravovaných 

prostředků. V opačném případě Banka po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě 

převede Spravované prostředky II (nebo jejich zbývající část) na Účet Kupujícího. 

7) Pakliže Banka neobdrží nejpozději do 80 Pracovních dnů od uplynutí lhůty pro úhradu Kupní 

ceny III Kupujícím dle odstavce 2) článku IV (Kupní cena III) Konfirmaci o vypořádání obchodu 

III, ale obdrží Společný pokyn výplata Spravovaných prostředků ohledně Spravovaných 

prostředků III, bude Banka postupovat dle tohoto Společného pokynu výplata Spravovaných 

prostředků. V opačném případě Banka po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě 

převede Spravované prostředky III (nebo jejich zbývající část) na Účet Prodávajícího. 

 

Článek VI 

Odměna 

1) Smluvní strany sjednávají, že za služby poskytované podle Smlouvy přísluší Bance odměna ve 

výši = 225.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet pět tisíc korun českých), přičemž tuto odměnu se 

zavazuje zaplatit Bance Kupující nejpozději do 5 kalendářních dní od uzavření Smlouvy, a to na 

účet Banky č……………. Za předpokladu řádného plnění povinností Kupujícího a Prodávajícího 

dle Smlouvy a s výjimkou náhrady nákladů právního zastoupení Banky v souvislosti 

vyjednáváním a uzavřením Smlouvy až do výše …………,- Kč bez DPH (k jejichž úhradě bude 

rovněž povinen Kupující) Banka nemá nárok na úhradu jiných nákladů a tyto si nese sama. 

2) Nebude-li sjednaná odměna dle odstavce 1) výše uhrazena řádně a včas, je Banka oprávněna 

inkasovat tuto částku z jakéhokoliv účtu Kupujícího vedeného Bankou. Kupující tímto uděluje 

Bance výslovný souhlas s takovýmto postupem. 

 

Článek VII 

Společná ustanovení 

1) Veškerá oznámení a jiná sdělení se doručují na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví 

Smlouvy s tím, že v případě Prodávajícího musí být jakékoli oznámení či jiné sdělení současně 

doručeno i na následující korespondenční adresu: „VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Na 

Florenci 2116/15 (Florentinum, recepce C), Praha 1, PSČ 110 00, k rukám ………..“ a v případě 

doručování Bance na uvedenou adresu pobočky. 

2) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem 

jejího uveřejnění v Registru smluv a zůstane platná a účinná, dokud nebudou Spravované 

prostředky Bankou vyplaceny v souladu s ustanoveními Smlouvy, nebo dokud Smlouva nebude 

ukončena v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. Smlouva může být dále kdykoliv 

ukončena trojstrannou písemnou dohodou mezi Prodávajícím, Kupujícím a Bankou. Práva a 

povinnosti ze Smlouvy přechází na a zavazují i právní nástupce Smluvních stran.  

3) Za písemnou formu, doručení či obdržení se pro účely Smlouvy nepokládá elektronická 

komunikace. 

4) Smluvní strany se dohodly, že Banka je povinna uveřejnit Smlouvu (včetně případných dodatků a 

souvisejících dokumentů) a příslušná metadata v Registru smluv v rozsahu nezbytném pro splnění 

této povinnosti stanovené Zákonem o registru smluv. Banka znečitelní veškeré osobní údaje osob 

jednajících za Smluvní strany (včetně jmen, kontaktních údajů, podpisů či podpisových vzorů) a 

čísla bankovních či majetkových účtů, jakož i jakékoli jiné informace, o jejichž znečitelnění 

Prodávající nebo Kupující písemně požádá Banku, pokud to Zákon o registru smluv u takových 

informací umožňuje. 
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5) V případě (i) zániku z důvodu nemožnosti plnění bez zavinění Smluvních stran, (ii) neplatnosti, 

(iii) neúčinnosti či (iv) zdánlivosti jednotlivých ustanovení Smlouvy nebudou touto dotčena její 

ostatní ustanovení. Smluvní strany se tímto zavazují, že učiní veškeré kroky nezbytné k nahrazení 

jakéhokoli takto zaniklého, neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným 

ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné a bude obsahově co nejvíce odpovídat 

účelu nahrazovaného ustanovení a celé Smlouvy.  

6) Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody Smluvních stran formou 

písemného dodatku v listinné podobě. 

7) Smluvní strany tímto sjednávají, že v právních vztazích založených Smlouvou se nepřihlíží k 

jakýmkoliv zvyklostem, zavedené praxi stran ani obchodním zvyklostem. 

8) Prodávající a Kupující ani Banka nejsou oprávněni bez předchozího výslovného písemného 

souhlasu všech ostatních Smluvních stran postoupit jakákoliv práva či pohledávky ze Smlouvy, 

zastavit pohledávky vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit Smlouvu. 

9) Veškerá právní jednání Prodávajícího nebo Kupujícího (včetně jakýchkoli oznámení 

vyhotovených v souladu se Smlouvou), která se nepodepisují před zaměstnancem Banky, musí 

být podepsána s úředním ověřením podpisů.  

10) Smluvní strany sjednávají, že Banka je oprávněná odmítnout plnou moc, ve které bude uvedeno 

oprávnění zmocněnce pověřit k jednání za Prodávajícího nebo Kupujícího další osobu, nebude-li 

taková plná moc opatřena doložkou ověřující pravost podpisu přijatelnou pro Banku. 

11) Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání související s předmětem 

Smlouvy. Žádná ze Smluvních stran se nemůže dovolávat žádné dohody či ujednání, které nejsou 

explicitně uvedeny ve Smlouvě. 

12) Prodávající, Kupující a Banka tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu 

§ 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

13) Pokud se kterákoli Smluvní strana vzdá nároku z porušení jakéhokoli ustanovení Smlouvy, 

nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se nároku z kteréhokoli jiného ustanovení 

Smlouvy, ani jako vzdání se nároku z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 

prodloužení lhůty pro plnění kteréhokoli závazku či opatření podle Smlouvy nebude považováno 

za prodloužení lhůty pro příští plnění daného závazku nebo opatření, nebo jakéhokoli jiného 

závazku či opatření. Neuplatnění či prodleva při uplatnění jakéhokoli práva nebo jakékoli 

podmínky nebude předpokládat, že se jich kterákoliv Smluvní strana vzdala. Žádné zřeknutí se 

jakéhokoli práva nebo podmínky nebude účinné, nebude-li písemné. 

14) Smluvní strany tímto sjednávají, že bez ohledu na jakákoli další ustanovení této Smlouvy, 

Smlouva bez dalšího zanikne uplynutím následujícího dne: 31. 12. 2030. 

15) Smluvní strany tímto sjednávají, že v případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy bude mít takovéto 

ukončení účinky pouze do budoucna. 

16) Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž obdrží každá ze Smluvních stran po 

jednom. Každý stejnopis má právní význam originálu. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, 

že po projednání Smlouvy se shodly na jejím obsahu ve všech bodech a Smlouvu uzavírají na 

základě své pravé a svobodné vůle. 

17) Veškeré převody Spravovaných prostředků Banka uskuteční v měně CZK (koruna česká), tedy v 

měně, ve které budou příslušné částky Kupní ceny I, resp. Kupní ceny II, resp. Kupní ceny III v 

souladu se Smlouvou provedeny příslušným plátcem na Účet I, resp. Účet II, resp. Účet III. 

18) Pokud z kontextu Smlouvy nevyplývá něco jiného, odkaz na "článek", "odstavec" nebo "Přílohu" 

znamená odkaz na článek, odstavec nebo Přílohu Smlouvy. Přílohy této Smlouvy jsou její 

nedílnou součástí. 

19) Obrat "shodné se vzorem" znamená, že daný dokument musí být shodný se vzorem tohoto 

dokumentu přiloženého ke Smlouvě, s výjimkou doplnění příslušných částek, lhůt či dat na 

místech, které jsou v příslušném vzoru označeny jako "[•]" nebo úpravou údajů Smluvních stran, 

k jejichž změně v mezidobí došlo (název či adresa sídla dle veřejného rejstříku, osoby oprávněné 

zastupovat apod.). 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Vzor Společného pokynu výplata Spravovaných prostředků 

Příloha č. 2 Vzor Oznámení o výši Kupní ceny II. 



 

Československá obchodní banka, a.s. … …                       … 

 

Důvěrné 
  

Příloha č. 3 Vzor Oznámení o výši Kupní ceny III. 

Příloha č. 4 Vzor Oznámení o splnění odkládacích podmínek 

Příloha č. 5 Vzor Oznámení o odstoupení 

Příloha č. 6 Vzor Oznámení o odstoupení Akcie II. 

Příloha č. 7 Vzor Oznámení o odstoupení zpětný převod Akcie I. 

Příloha č. 8 Vzor Společného oznámení o odstoupení 

 

V Praze dne 28.8.2018  

 

Prodávající VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. 

 

 

……………………………………………… 

Mgr. Lukáš Nohejl, advokát, na základě plné moci 

 

Kupující Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

 

 

…………………………………………   ……………………………………. 

Ing. Petr Žejdlík MBA      Bc. Martin Vlasta, 

předseda představenstva    místopředseda představenstva 

 

 

 

Banka Československá obchodní banka, a. s.  

 

 

………………………………………………  …………………………………… 

    

 

 


