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AKTUÁLNÍ ZPRÁVA 

Č. 12/2016 

KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. 

7. listopadu 2016 

 

Zpráva podle ust. § 125 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
pozdějších předpisů (vnitřní informace). 

 
 

Dividenda za rok 2016 

Představenstvo Kofola ČeskoSlovensko a.s. (“Společnost”) dne 7. listopadu 2016 rozhodlo, že 
část zisku Společnosti za účetní období od 1.1.2016 do 30.9.2016 ve výši 156 065 000 Kč 
použije jako zálohu na výplatu podílu na zisku za rok 2016 akcionářům Společnosti, v souladu 
s § 40(2) Zákona 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Na jednu kmenovou akcii Společnosti ve 
jmenovité hodnotě 100 Kč tedy připadá záloha na podíl na zisku ve výši 7 Kč před zdaněním.  

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na zálohu na podíl na zisku je 7. listopad 2016.  

Právo na zálohu na podíl na zisku budou mít osoby, které budou akcionáři Společnosti 
k rozhodnému dni pro uplatnění práva na zálohu na podíl na zisku, dle výpisu z registru 
emitenta vedeného u Centrálního depozitáře cenných papírů, který zajistí Společnost. 
 
Akcionářům bude záloha na podíl na zisku vyplácena prostřednictvím České spořitelny, a.s., 
společnosti se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen 
„Česká spořitelna“). 
 
Veškeré originály dokladů k výplatě zasílat na doručovací adresu:  
Česká spořitelna, a.s. – centrála v Praze 
8430 Back Office investičních produktů 
Budějovická 1518/13b 
14000 Praha 4 
Informace na: e-mail: nsmidova@csas.cz 
 
 
Záloha podílu na zisku bude vyplácena následujícím způsobem: 
 
i) Akcionář – právnická osoba  
Akcionáři – právnické osobě bude záloha na podíl na zisku poukázána na jeho účet vedený 
bankou v České republice na základě písemné žádosti doručené společnosti Česká spořitelna; 
podpisy osob tvořících statutární orgán, popřípadě členů statutárního orgánu oprávněných 
zastupovat akcionáře nebo zástupce akcionáře na základě plné moci na této žádosti musí být 
úředně ověřeny.  
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Žádost akcionáře musí obsahovat:  
a) číslo bankovního účtu akcionáře; a  
b) označení banky, ve které je účet akcionáře veden.  
 
Akcionář musí předložit originál svého výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 
evidence (ne starší než 3 měsíce), popřípadě jeho úředně ověřenou kopií osvědčující 
oprávnění osoby nebo osob zastupujících akcionáře – právnickou osobu.  
 
Zmocněnec akcionáře, který je právnickou osobou, musí předložit originál svého výpisu z 
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (ne starší než 3 měsíce), popř. jeho úředně 
ověřenou kopií osvědčující oprávnění osob tvořících statutární orgán, popřípadě členů 
statutárního orgánu oprávněných zastupovat zmocněnce akcionáře.  
 
V případě zastupování akcionáře na základě plné moci případně substituční plné moci musí 
být podpis akcionáře jako zmocnitele a také podpisy zmocněnců na případné substituční plné 
moci úředně ověřeny. 
 
Fyzická osoba zastupující akcionáře prokazuje svou totožnost předložením platného dokladu 
totožnosti.  
 
ii) Akcionář – fyzická osoba  
Akcionářům – fyzickým osobám bude záloha na podíl na zisku:  
a) vyplacena v hotovosti na jakékoliv pobočce společnosti Česká spořitelna v České republice 
po předložení dokladu totožnosti; anebo  
b) poukázána na účet akcionáře vedený bankou v České republice na základě jejich písemné 
žádosti doručené společnosti Česká spořitelna.  
 
Žádost akcionáře dle písm. b) výše musí obsahovat:  
a) číslo bankovního účtu akcionáře; a  
b) označení banky, ve které je účet akcionáře veden.  
 
Podpis akcionáře nebo zástupce na základě plné moci na žádosti dle písm. b) výše musí být 
úředně ověřeny pouze v případě, že celková výše hrubé zálohy na podíl na zisku tohoto 
akcionáře převyšuje částku 1000 Kč.  
 
Akcionář a fyzická osoba zastupující akcionáře na základě plné moci prokazuje svou totožnost 
předložením platného dokladu totožnosti.  
 
Zmocněnec akcionáře, který je právnickou osobou, musí předložit originál svého výpisu z 
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (ne starší než 3 měsíce), popř. jeho úředně 
ověřenou kopií osvědčující oprávnění osob tvořících statutární orgán, popřípadě členů 
statutárního orgánu oprávněných zastupovat zmocněnce akcionáře.  
 
V případě zastupování akcionáře na základě plné moci případně substituční plné moci musí 
být podpis akcionáře jako zmocnitele a také podpisy zmocněnců na případné substituční plné 
moci úředně ověřeny. 
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iii) Akcionáři zastoupeni správcem cenných papírů a účastníkům vedoucím navazující 
evidenci  
Správcům cenných papírů a účastníkům vedoucím navazující evidenci bude záloha na podíl na 
zisku poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice na základě jejich písemné 
žádosti doručené společnosti Česká spořitelna s úředně ověřeným podpisem osob tvořících 
statutární orgán, popřípadě členů statutárního orgánu oprávněných zastupovat správce nebo 
účastníka. Písemná žádost musí obsahovat hromadné čestné prohlášení o daňové rezidenci 
konečných vlastníků příjmu (tj. zálohy na podíl na zisku), pro které je vykonávána funkce 
správce cenných papírů nebo vedena navazující evidence, a bude v ní uvedeno číslo účtu a 
označení banky, která vede jejich bankovní účet. Spolu s touto písemnou žádostí bude 
společnosti Česká spořitelna doručen originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 
evidence (ne starší než 3 měsíců) týkající se tohoto správce nebo účastníka, popř. jeho úředně 
ověřená kopie. 
 
iv) Podmínky společné pro všechny akcionáře  
Daň bude sražena za podmínek vyplývajících z platných všeobecně závazných právních 
předpisů (zejména dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen 
„zákon a daních z příjmů“)), případně dle příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění mezi 
Českou republikou a státem, ve kterém má daňovou rezidenci konečný vlastník příjmu (zálohy 
na podíl na zisku). 
  
Chce-li akcionář uplatnit výhody, které mu plynou z příslušné smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění, popř. ze zákona o daních z příjmů, je povinen prokázat, tj. k žádosti přiložit, zejména 
následující:  
- Aktuální potvrzení o daňovém rezidenství v daném státě vydané zahraničním daňovým 
úřadem;  
- Prohlášení zahraniční osoby, že je skutečným vlastníkem příjmu a že daný příjem je podle 
daňového práva druhého státu považován za její příjem;  
- Důkazní prostředky o splnění dalších podmínek stanovených příslušnou smlouvou o 
zamezení dvojího zdanění, popř. zákonem o daních z příjmů.  
 
Je-li akcionář daňově transparentní entitou, je nutné, aby splnění podmínek, za kterých je 
možno přiznat výhody plynoucí z příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, popř. ze 
zákona o daních z příjmů, prokázali jednotliví společníci, partneři, beneficienti společně dále 
jen „společníci“) obdobně, a to včetně důkazních prostředků obsahující údaje o tom, jaká 
konkrétní část příjmu vypláceného daňově transparentní entitě připadá na daného společníka.  
 
Neprokáže-li akcionář, případně jeho společník u daňově transparentních entit, splnění 
daných podmínek, použijí se příslušná ustanovení zákona o daních z příjmů pojednávající o 
zdanění příjmů rezidentů bezesmluvních států.  
 
Je-li akcionář (fyzická osoba) českým daňovým rezidentem, potvrzení daňového úřadu o 
daňovém rezidenství, může být nahrazeno čestným prohlášením o daňovém rezidenství; 
zároveň musí předložit občanský průkaz vydaný Českou republikou.  
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Je-li akcionář (právnická osoba) českým daňovým rezidentem, potvrzení daňového úřadu o 
daňovém rezidenství, může být nahrazeno čestným prohlášením o daňovém rezidenství. 
Zároveň musí být předložen aktuální originál výpisu z obchodního rejstříku potvrzující, že sídlo 
akcionáře je na území České republiky.  
 
V případě, že jsou tyto dokumenty vyhotoveny v jiném než českém či slovenském jazyce, je 
akcionář nebo správce cenných papírů povinen na své náklady vyhotovit překlad těchto 
dokumentů do českého jazyka (nemusí být úřední překlad). 
 
Záloha na podíl na zisku je splatná dne 5. prosince 2016 s tím, že výplata zálohy na účet 
akcionáře u peněžního ústavu bude provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy Česká 
spořitelna obdrží žádost akcionáře ve smyslu předcházejícího odstavců.  
 

Výplata zálohy na podíl na zisku končí dnem 5. prosince 2019.  

 

Více informací Vám v případě zájmu poskytne: 

Lenka Frostová 
IR manager 
lenka.frostova@kofola.cz 
 
Kofola ČeskoSlovensko a.s. 
Nad Porubkou 2278/31a 
708 00 Ostrava – Poruba 
Česká republika 
http://investor.kofola.cz 


