
 

 

Odpovědi na často kladené dotazy ohledně výplaty vypořádacího podílu 

(dividendy) Kofoly ČeskoSlovensko a.s. za rok 2018 pro akcionáře fyzické 

osoby, jimž výplatu dividendy nezajišťuje jejich správce cenných papírů  

 

Kdo a jak bude vyplácet dividendy? 

Vypořádací podíl (dividenda) bude vyplácen v období od 5.7.2019 do 5.7.2022 prostřednictvím 

České spořitelny, a.s., a to bezhotovostním převodem na bankovní účty uvedené v žádosti o výplatu 

dividendy.  Žádosti o výplatu dividendy, které zároveň obsahují čestné prohlášení o nabývací ceně akcií, 

jsou ke stažení na: 

http://investor.kofola.cz/dividendy/aktualni-udaje-o-vyplate-dividendy-za-rok-2018/ 
 

Žádost o výplatu dividendy je nutné zaslat poštou na: 

Česká spořitelna, a.s. – centrála v Praze  

8430 Back Office investičních produktů  

Budějovická 1518/13b  

14000 Praha 4  
 

Podpis akcionáře na žádosti o výplatu musí být úředně ověřen pouze v případě, že celková 
výše hrubé dividendy převyšuje částku 10 000 Kč. 

 

Proč žádost o výplatu dividendy obsahuje čestné prohlášení o nabývací ceně akcií? 

Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Společnost“) dne 13.8.2018 rozhodla o snížení 

základního kapitálu. Část sníženého základního kapitálu byla převedena do nově vytvořeného 

Distribučního fondu. Valná hromada Společnosti 5.6.2019 rozhodla, že výplata podílu na 

hospodářském výsledku Společnosti za rok 2018 bude zcela pokryta z tohoto Distribučního fondu. 

Výplata dividend z Distribučního fondu, který vznikl při snížení základního kapitálu, je považována za 

částečné vrácení vkladů společníkům a postupuje se dle §36 odst. 2 písm. e) Zákona o daních z příjmů. 

Vrácení vkladů je zdaňováno srážkovou daní ze základu daně, od kterého je odečtena nabývací cena 

podílu společníka. 

Pro zjištění základu daně je nezbytně nutné, aby všichni akcionáři vyplnili a doručili čestné prohlášení 

potvrzující, že nabyli jednotlivé akcie za cenu nejméně 100 Kč. Výplata dividendy poté nepodléhá 

srážkové dani. Čestné prohlášení je součástí žádosti o výplatu dividendy.  

 

http://investor.kofola.cz/dividendy/aktualni-udaje-o-vyplate-dividendy-za-rok-2018/


 

 

 

Je možné vyplatit dividendu v hotovosti? Lze o dividendu žádat na pobočkách 

České spořitelny? Je možné o dividendu žádat emailem? 

Vzhledem k agendě spojené s čestným prohlášením o nabývací ceně akcií toto není možné. 

 

Koho mám kontaktovat v České spořitelně, pokud jsem poslal žádost o výplatu dividendy, 

ale dividenda mi nedorazila? 

Kontaktní email na odpovědnou osobu je nsmidova@csas.cz. 

 

Je nutné dokládat potvrzení o daňovém domicilu? 

Není.  

 

Musím příjmy z dividendy zahrnovat do svého daňového přiznání? 

Potvrzením nabývací ceny akcií převyšující 100 Kč na akcii (v žádosti o výplatu dividendy) je základ daně 

z příjmů fyzických osob z tohoto titulu nulový a výplata dividendy z Distribučního fondu, který vznikl ze 

snížení základního kapitálu, tak nepodléhá srážkové dani. Výplatu takové „dividendy“ není nutné 

později zahrnovat do daňového přiznání daně z příjmů fyzických osob za rok 2019. 
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