
Oznámení o plánované fúzi společností Raiffeisenbank a.s. a Equa bank a.s. podle § 16 

odst. 8 zákona o bankách 

Vážené dámy a pánové, 

dovolujeme si Vám oznámit, že společnosti Raiffeisenbank a.s. („Raiffeisenbank“) a Equa 

bank a.s. („Equa bank“) plánují uskutečnit fúzi sloučením („Fúze“). Na základě Fúze 

společnost Equa bank zanikne a veškeré její jmění přejde na společnost Raiffeisenbank. 

V souvislosti s přechodem klientských vztahů z Equa bank na Raiffeisenbank není třeba ze 

strany klientů Equa bank činit žádné kroky. Veškeré smlouvy klientů Equa bank na základě 

Fúze automaticky přejdou na Raiffeisenbank (bližší informace jsou uvedeny níže). 

 

Bližší informace o Fúzi naleznete níže v tomto oznámení, které je vyhotoveno v souladu s § 16 

odst. 8 a 9 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o 

bankách“):  

 

 

I. Informace o účastnících fúze  

Osobami zúčastněnými na Fúzi jsou: 

(a) Raiffeisenbank a.s., IČO: 492 40 901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, 

Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. 

zn. B 2051, jakožto nástupnická osoba, na niž přechází veškeré jmění Equa bank; a 

 

(b) Equa bank a.s., IČO: 471 16 102, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 18600, 

Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. 

zn. B 1830, jakožto zanikající společnost.  

II. Plnění pravidel obezřetného podnikání  

Informace o plnění pravidel obezřetného podnikání Raiffeisenbank jsou uvedeny ve výroční 

zprávě Raiffeisenbank za rok 2020: https://www.rb.cz/attachments/vyrocni-

zpravy/Raiffeisenbank_a_s_Vyrocni_zprava_2020_CZ.pdf 

Informace o plnění pravidel obezřetného podnikání Equa bank jsou uvedeny ve výroční zprávě 

Equa bank za rok 2020: https://www.equabank.cz/download/1885-vyrocni-zprava-cz.pdf 

III. Popis postupu Fúze 

Raiffeisenbank a Equa bank plánují uskutečnit Fúzi. Fúzí společnost Equa bank zanikne a 

veškeré jmění společnosti Equa bank přejde na společnost Raiffeisenbank (včetně veškerých 

práv a povinností ze smluv uzavřených s klienty).  

Fúze se uskuteční dne 1. ledna 2022, přičemž dosavadním klientům Equa bank budou po dobu 

přibližně 9 měsíců k dispozici tytéž systémy i obslužné kanály, na něž byli zvyklí u Equa bank 

(internetové a mobilní bankovnictví, kontaktní centra, pobočky atd.).  
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Finální integrace se uskuteční v průběhu září a října 2022 („Integrace“). O přesném termínu 

Integrace budou klienti Equa bank s předstihem informováni. V rámci Integrace dojde ke 

sloučení značky Equa bank pod Raiffeisenbank, a tím i k migraci klientských a produktových 

dat a sloučení obslužných kanálů (internetové a mobilní bankovnictví, kontaktní centra a 

pobočky atd.). 

IV. Informace o dopadu Fúze na klienty a jejich smlouvy 

Fúze nebude mít vliv na platnost nebo obsah klientských smluv uzavřených se Equa bank nebo 

Raiffeisenbank. Fúzí proto nedojde ke změně smlouvy uzavřené s klientem, ale dojde pouze ke 

změně smluvní strany, a to z Equa bank na Raiffeisenbank.  

Raiffeisenbank se jako nová smluvní strana stane věřitelem pohledávek za dosavadními klienty 

Equa bank a dlužníkem z dluhů vůči dosavadním klientům Equa bank. Fúzí nedojde ke zhoršení 

dobytnosti klientských pohledávek (včetně pohledávek na vrácení vkladů) ze smluv uzavřených 

mezi klienty a Equa bank. 

Raiffeisenbank se současně stane správcem osobních údajů dosavadních klientů Equa bank. 

Pokud by mělo dojít k dalším změnám, budou tyto klientům v dostatečném předstihu oznámeny 

a implementovány v souladu s klientskými smlouvami a příslušnými právními předpisy. 

V. Orgán dohledu  

Po uskutečnění fúze bude nadále orgánem dohledu Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 

28, PSČ 115 03 Praha 1. 

VI. Poučení o právu vkladatelů Equa bank vybrat pohledávky z vkladů nebo je převést 

V souladu s § 41s odst. 2 Zákona o bankách mají vkladatelé Equa bank s pohledávkami 

z vkladů pojištěných zákonným pojištěním pohledávek z vkladů zajišťovaným Garančním 

systémem právo bez jakékoli sankce vybrat nebo převést své pohledávky z pojištěných vkladů, 

včetně příslušných úroků, v rozsahu, v jakém v tomto okamžiku jejich pojištěné vklady 

přesahují výši náhrady stanovenou v § 41e odst. 2 Zákona o bankách (tj. přesahující výši 

100.000 EUR). 

Výše uvedené právo mohou vkladatelé Equa bank uplatnit ve lhůtě tří měsíců ode dne 

uveřejnění tohoto oznámení na internetových stránkách, a to do Fúze u Equa bank a po 

uskutečnění Fúze u Raiffeisenbank. 

VII. Kontaktní údaje Raiffeisenbank a Equa bank pro dotazy klientů související s Fúzí 

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na: 

(a) Equa bank: 

• Korespondenční adresa: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 

• Informační linka Equa bank: + 420 222 010 222 nebo + 420 724 010 222 (Po – Ne, 8:00 

– 20:00) 

• E-mail: klientske.centrum@equabank.cz 

mailto:klientske.centrum@equabank.cz


• Internetové stránky: https://www.equabank.cz/ 

• Ombudsman Equa bank: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8,  

e-mail: ombudsman@equabank.cz 

(b) Raiffeisenbank: 

• Korespondenční adresa: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 

• Informační linka Raiffeisenbank: +420 412 440 000 (Po – Ne, 7:00 – 22:00) 

• E-mail: info@rb.cz 

• Internetové stránky: https://www.rb.cz 

• Ombudsman Raiffeisenbank: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, e-mail: 

ombudsman@rb.cz  
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