
 
 

VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 20. DUBNA 2020 

Přijatá usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady 

 

 

4)   Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2021 ve znění 
předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách Komerční banky, a. s.  

 

5)   Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 

Usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2021 ve výši 
12 353 459 613,98 Kč takto: 

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy)   8 324 158 588,00 Kč  

Nerozdělený zisk minulých let                 4 029 302 025,98 Kč  

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 43,80 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má 
akcionář, který je vlastníkem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 29. dubna 2022. 
Dividenda se stává splatnou ke dni 23. května 2022.  

6)   Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021  

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2021 ve znění 
předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách Komerční banky, a. s. 

 
9) Schválení nabývání vlastních akcií  

Valná hromada souhlasí s nabýváním vlastních kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč za těchto 
podmínek: 

• nejvyšší počet akcií, které banka může v kterýkoli určitý okamžik držet, je 19 004 926 kusů 
kmenových akcií, které reprezentují celkovou jmenovitou hodnotu 1 900 492 600 Kč, 

• nabývací cena akcie musí být nejméně 1,- Kč za jeden kus a nejvíce 2 100,- Kč za jeden kus, 

• doba, po kterou může banka akcie nabývat, činí 5 let, 

• banka nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 301 odst. 1 písm. 
b) a c) a v § 302 zákona o obchodních korporacích, případně jiné aplikovatelné právní předpisy 
České republiky nebo Evropské unie. 

 

10) Schválení Zprávy o odměňování za rok 2021  

Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem. 

 

11) Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2022  

Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok 2022 společnost Deloitte 
Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 49620592 a pro pobočku 
Komerční banky, a. s., umístěnou na území Slovenské republiky Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Digital 
Park II, Einsteinova 23, Bratislava 851 01. 



 
 
 


