
Postup při provádění změn zapsaných v Seznamu akcionářů 

vedeném společností VÍTKOVICE, a.s., 
IČO 45193070, se sídlem Vítkovice 3020, 703 00  Ostrava  

(dále jen „Společnost“) 
 

Změnu zákonem stanovených údajů zapisovaných do Seznamu akcionářů (§ 264 odst. 2 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech), a to změnu bydliště/sídla, čísla bankovního 
účtu, případně změnu jména nebo příjmení (např. v důsledku sňatku, rozvodu apod.), akcionář oznámí 
Společnosti bez zbytečného odkladu. 

 
Každý z akcionářů si je vědom toho, že případným prodlením s oznámením změn údajů zapsaných 
v Seznamu akcionářů neodpovídajících skutečnosti by si způsobil ke své tíži nežádoucí důsledky 
s takovým stavem spojenými. 
 
Veškeré požadavky na změnu údajů v Seznamu akcionářů musí být Společnosti hodnověrně prokázány 
originálem nebo úředně ověřenou kopií dokumentu. Prostá kopie dokumentů nesplňuje zákonné 
podmínky pro provedení změny. 
 
Žádost o změnu údajů v Seznamu akcionářů může akcionář uplatnit korespondenčně (s výjimkou 
převodu akcií), osobně nebo v zastoupení na základě akcionářem udělené plné moci s úředně ověřeným 
podpisem zmocnitele (akcionáře Společnosti), 
  
V případě vyřizování změn v sídle Společnosti osobně nebo v zastoupení), je nezbytné předchozí 
dohodnutí rezervace termínu, a to na e-mailové adrese office@vitkovice.cz nebo na čísle 725 583 289 
nebo 595 956 304. 
 
Další informace pro akcionáře, včetně informací k ochraně osobních údajů, vzorů pro oznámení změn 
nebo odpovědí na nejčastější otázky, jsou zveřejněny na webových stránkách www.vitkovice.cz, v sekci 
pro akcionáře. 
 

A. Změny údajů zapsaných v Seznamu akcionářů (bez změny v osobě akcionáře) 
 

 Společnost provede: 
 

a) změnu bydliště nebo změnu bankovního účtu na základě doručeného 
- „Oznámení o změně údajů zapsaných v Seznamu akcionářů“ opatřeného úředně 

ověřeným podpisem akcionáře  
 

b) změnu původně zapsaného a nového jména/příjmení akcionáře na základě  
-  doručeného „Oznámení změny údajů zapsaných v Seznamu akcionářů“ opatřené úředně 

ověřeným podpisem akcionáře a   
-  k Oznámení připojeného potvrzení příslušného úřadu, jímž akcionář změnu prokazuje  

 
c) změnu samostatně převoditelného práva na základě doručené 

- „Oznámení akcionáře o změně údajů zapsaných v Seznamu akcionářů“ opatřeného 
úředně ověřeným podpisem akcionáře a  

- k Oznámení připojené úředně ověřené kopie smlouvy, kterou se právo převádí  
 
Formulář „Oznámení o změně údajů zapsaných v Seznamu akcionářů“ je zveřejněn na 
webových stránkách www.vitkovice.cz (sekce pro akcionáře). 



 

B. Změny údajů zapsaných v Seznamu akcionářů (se změnou v osobě akcionáře) 
 
Společnost provede: 
 

a) změnu v osobě akcionáře při přechodu vlastnického práva na základě doručeného nebo 
předloženého: 

- „Oznámení změny vlastníka akcií na jméno při přechodu vlastnického práva“, 
opatřeného úředně ověřeným podpisem nového vlastníka akcií, 

- podepsané „Informace o zpracování osobních údajů“ a 
- úředně ověřené kopie pravomocného rozhodnutí (usnesení o dědictví, rozhodnutí 

soudu) prokazující přechod vlastnického práva k akciím z akcionáře původně 
zapsaného v Seznamu akcionářů na nového vlastníka akcií (nového akcionáře 
Společnosti) 

 
b) změnu v osobě akcionáře (fyzické nebo právnické osoby) při převodu vlastnického práva 

výlučně na základě: 
- předložení rubopisovaných akcií, 
- podepsané „Informace o zpracování osobních údajů“ a 
- podpisu „Oznámení změny vlastníka akcií na jméno při převodu vlastnického práva“ 

před pověřeným zaměstnancem Společnosti, jemuž se nový akcionář prokáže platným 
osobním dokladem. 

 

 


