
- 1 -

PRAVIDLA PRO VÝPLATU DIVIDEND

Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy za rok 2012

Výše dividendy:
Dividenda před zdaněním činí 3.967,- Kč na jednu akcii. 

Dividendový výnos bude vyplacen akcionáři ve výši vyplývající z aplikace příslušných 
ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, zejména 
§ 36, event. § 19 tohoto zákona. 

Pro akcionáře – daňového rezidenta České republiky, který je příjemcem dividendového 
výnosu, je daň na základě aplikace zákona o daních z příjmů podle předchozího odstavce 
vypořádána. 

Pro akcionáře – daňového nerezidenta České republiky, který je příjemcem dividendového 
výnosu, může být sazba daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou ve smyslu § 36 zákona o 
daních z příjmů modifikována (snížena) na základě uplatnění příslušné smlouvy o zamezení 
dvojího zdanění. Výhody plynoucí z takové smlouvy lze akcionáři přiznat v případě, že jeho 
daňový domicil je ve státě, s nímž Česká republika takovou smlouvu uzavřela a možnost její 
aplikace doloží akcionář potvrzením o daňovém domicilu v tomto státě. Platné potvrzení o 
daňovém domicilu musí být vystaveno příslušným finančním úřadem ve státě, jehož je 
akcionář daňovým rezidentem. Konečné zdanění takto přijatých dividend se řídí podle domácí 
legislativy státu, jehož je akcionář daňovým rezidentem. Daňový nerezident - fyzická nebo 
právnická osoba žádající o uplatnění příslušné dohody o zamezení dvojího zdanění předloží 
kromě dokladu totožnosti i potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení o skutečném 
vlastnictví výnosů.

Právo na výplatu dividendy:
Právo na výplatu dividendy za rok 2012 mají majitelé listinných akcií na majitele za splnění 
podmínek uvedených níže.

Den výplaty dividendy:
Den zahájení výplaty dividendy je stanoven na 17. 4. 2013.

Způsob a místo výplaty dividendy:

A. Výplata dividendy akcionářům, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota dosahuje alespoň 10 %, v období od 17.4.2013 do 17.4.2017

I. Místo, způsob a pravidla výplaty dividendy

1.1. Právnické a fyzické osoby se sídlem/bydlištěm na území České republiky
bezhotovostním převodem na bankovní účet po předložení akcií, na základě 
písemné žádosti s uvedením bankovního spojení pro účely výplaty dividendy, 
podepsané osobami oprávněnými podepisovat jménem, resp. za akcionáře. 
Podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny. Oprávnění podepisovat jménem 
akcionáře musí být doloženo dokladem prokazujícím tuto skutečnost (originál 
nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku) ne starším než 3 
měsíce. Pokud žádost není podepsána přímo akcionářem, musí být k žádosti 
navíc přiložen originál nebo úředně ověřená kopie oprávnění jednat za 
akcionáře (plná moc, pověření apod.). Podpisy na oprávnění musí být úředně 
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ověřeny. Totožnost zástupce nebo zmocněnce právnické osoby se ověřuje dle 
platného dokladu totožnosti. 

Podmínkou výplaty dividendy je (i) předložení písemného prohlášení 
schovatele, že jsou akcie uloženy u schovatele pro osobu žádající o výplatu 
dividend nebo (ii) předložení akcií jejich držitelem, a žádosti na adrese: 
Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7, PSČ 170 00 v pracovní dny 
od 17.4.2013 do 17.4.2017 v době od 8,00 hod. do 16,00 hod.   

1.2. Právnické a fyzické osoby se sídlem/bydlištěm mimo území České republiky
bezhotovostním převodem na bankovní účet po předložení akcií, na základě 
písemné žádosti s uvedením bankovního spojení pro účely výplaty dividendy, 
podepsané osobami oprávněnými podepisovat jménem, resp. za akcionáře. 
Podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny. Oprávnění podepisovat jménem 
akcionáře musí být doloženo dokladem prokazujícím tuto skutečnost (originál 
nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku) ne starším než 3 
měsíce. Pokud žádost není podepsána přímo akcionářem, musí být k žádosti 
navíc přiložen originál nebo úředně ověřená kopie oprávnění jednat za 
akcionáře (plná moc, pověření apod.). Podpisy na oprávnění musí být úředně 
ověřeny. Totožnost zástupce nebo zmocněnce právnické osoby se ověřuje dle 
platného dokladu totožnosti. 

Podmínkou výplaty dividendy je (i) předložení písemného prohlášení 
schovatele, že jsou akcie uloženy u schovatele pro osobu žádající o výplatu 
dividend nebo (ii) předložení akcií jejich držitelem, a žádosti na adrese: 
Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7, PSČ 170 00 v pracovní dny 
od 17.4.2013 do 17.4.2017 v době od 8,00 hod. do 16,00 hod.

Veškeré podpisy akcionářů, resp. jejich zástupců úředně ověřované mimo 
území České republiky musí být opatřeny superlegalizační doložkou nebo 
apostilou, nestanoví-li smlouva o právní pomoci, jíž je Česká republika 
vázána, jinak. Veškeré písemné dokumenty předkládá akcionář s úředním
překladem do českého nebo anglického jazyka. Zahraniční fyzická nebo 
právnická osoba žádající o uplatnění příslušné dohody o zamezení dvojího 
zdanění předloží kromě dokladu totožnosti i potvrzení o daňovém domicilu a 
prohlášení o skutečném vlastnictví výnosů.   

B. Výplata dividendy akcionářům kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota nedosahuje alespoň 10 %, v období od 17.4.2013 do 16.4.2014

II. Místo výplaty dividendy

Místo výplaty dividendy je určeno v souladu se schváleným způsobem výplaty 
dividendy, jak je specifikováno níže u jednotlivých způsobů výplat dividendy 
akcionářům – držitelům akcií.

III. Způsob a pravidla výplaty dividendy

1. Výplata dividendy akcionářům – fyzickým a právnickým osobám 
s bydlištěm/sídlem na území České republiky:
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1.1. Fyzické osoby
a) peněžními poukázkami. Peněžní poukázky budou zaslány na adresu 

akcionáře, kterou za tímto účelem sdělí. Dividenda bude akcionáři 
vyplacena osobně po předložení peněžní poukázky a průkazu totožnosti 
na kterékoliv poště v České republice. Peněžními poukázkami bude 
vyplacena pouze dividenda v částce nižší než 350 000,- Kč. (slovy: 
třistapadesáttisíc korun českých). Dnem provedení platby je den zahájení 
výplaty.

b) bezhotovostním převodem na účet. Výplata dividendy bezhotovostním 
převodem bude akcionáři provedena na základě jeho písemné žádosti 
s uvedením bankovního spojení pro účely výplaty dividendy.

c) v hotovosti na pracovišti ČSOB Radlická 333/150, Praha 5, v pracovní 
dny v době od 9,00 hod. do 12,30 hod. a od 13,30 hod. do 16,30 hod. Při 
výplatě v hotovosti je akcionář povinen předložit platný průkaz 
totožnosti. V hotovosti lze vyplatit pouze částku nižší než 350 000,- Kč 
(slovy: třistapadesáttisíc korun českých). Dnem provedení platby je den 
zahájení výplaty. Požadavek na vyplacení částky vyšší než je 100 000,-
Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) je třeba sdělit nejpozději jeden 
pracovní den před požadovaným datem vyplacení dividendy.

Podmínkou výplaty dividendy je (i) předložení písemného prohlášení 
schovatele, že jsou akcie uloženy u schovatele pro osobu žádající o výplatu 
dividend nebo (ii) předložení akcií jejich držitelem, a žádosti na adrese: 
Československá obchodní banka, a. s., útvar Back Office podílových fondů a 
výplat, Praha 5 – Radlice, PSČ 150 57, Radlická 333/150 v pracovní dny od
17.4.2013 do 16.4.2014 v době od 9,00 hod. do 16,30 hod.  

Držitel akcií – fyzická osoba prokazuje při jednání s ČSOB svoji totožnost 
platným dokladem totožnosti. Při předkládání akcií zvolí způsob výplaty 
vyplněním a podepsáním předloženého formuláře žádosti s výjimkami 
uvedenými výše. 

1.2. Právnické osoby
bezhotovostním převodem na bankovní účet po předložení akcií, na základě 
písemné žádosti s uvedením bankovního spojení pro účely výplaty dividendy, 
podepsané osobami oprávněnými podepisovat jménem, resp. za akcionáře. 
Podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny. Oprávnění podepisovat jménem 
akcionáře musí být doloženo dokladem prokazujícím tuto skutečnost (originál 
nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku) ne starším než 3 
měsíce. Pokud žádost není podepsána přímo akcionářem, musí být k žádosti 
navíc přiložen originál nebo úředně ověřená kopie oprávnění jednat za 
akcionáře (plná moc, pověření apod.). Podpisy na oprávnění musí být úředně 
ověřeny. Totožnost zástupce nebo zmocněnce právnické osoby se ověřuje dle 
platného dokladu totožnosti. 

Podmínkou výplaty dividendy je (i) předložení písemného prohlášení 
schovatele, že jsou akcie uloženy u schovatele pro osobu žádající o výplatu 
dividend nebo (ii) předložení akcií jejich držitelem, a žádosti na adrese: 
Československá obchodní banka, a. s., útvar Back Office podílových fondů a 
výplat, Praha 5 – Radlice, PSČ 150 57, Radlická 333/150 v pracovní dny od
17.4.2013 do 16.4.2014 v době od 9,00 hod. do 16,30 hod.  
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2. Výplata dividendy akcionářům - fyzickým a právnickým osobám 
s bydlištěm/sídlem mimo území České republiky 

Veškeré podpisy akcionářů, resp. jejich zástupců úředně ověřované mimo 
území České republiky musí být opatřeny superlegalizační doložkou nebo 
apostilou, nestanoví-li smlouva o právní pomoci, jíž je Česká republika vázána, 
jinak. Veškeré písemné dokumenty předkládá akcionář s úředním překladem
do českého nebo anglického jazyka. Zahraniční fyzická nebo právnická osoba 
žádající o uplatnění příslušné dohody o zamezení dvojího zdanění předloží 
kromě dokladu totožnosti i potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení o 
skutečném vlastnictví výnosů.

2.1 Fyzické osoby
a) bezhotovostním převodem na účet na základě písemné žádosti. V 

žádosti bude uvedeno bankovní spojení pro účely výplaty dividendy. Při 
osobním předložení akcií a předání žádosti akcionářem podpis akcionáře 
ověřuje přejímající pověřený zaměstnanec ČSOB. Držitel akcií mu 
umožní zkontrolovat svoji totožnost dle platného dokladu totožnosti. 
Pokud žádost není podepisována osobně akcionářem, musí žadatel k 
žádosti přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii oprávnění jednat za 
akcionáře (plná moc, pověření apod.). Podpis zmocnitele na oprávnění 
musí být úředně ověřen. 

b) v hotovosti na pracovišti ČSOB Radlická 333/150, Praha 5, v pracovní 
dny v době od 9,00 hod. do 12,30 hod. a od 13,30 hod. do 16,30 hod. Při 
výplatě v hotovosti je akcionář povinen předložit platný průkaz 
totožnosti. V hotovosti lze vyplatit pouze částku nižší než je 350 000,- Kč 
(slovy: třistapadesáttisíc korun českých). Dnem provedení platby je den 
zahájení výplaty. Požadavek na vyplacení částky vyšší než je 100 000,-
Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) je třeba sdělit nejpozději jeden 
pracovní den před požadovaným datem vyplacení dividendy.

Podmínkou výplaty dividendy je (i) předložení písemného prohlášení 
schovatele, že jsou akcie uloženy u schovatele pro osobu žádající o výplatu 
dividend nebo (ii) předložení akcií jejich držitelem, a žádosti na adrese: 
Československá obchodní banka, a. s., útvar Back Office podílových fondů a 
výplat, Praha 5 – Radlice, PSČ 150 57, Radlická 333/150 v pracovní dny od 
17.4.2013 do 16.4.2014 v době od 9,00 hod. do 16,30 hod.  

2.2. Právnické osoby
bezhotovostním převodem na bankovní účet po předložení akcií a na základě 
písemné žádosti akcionáře s uvedením bankovního spojení pro účely výplaty 
dividendy, podepsané osobami oprávněnými podepisovat jménem, resp. za 
akcionáře. Akcionář musí k žádosti přiložit ověřený doklad prokazující 
existenci společnosti ne starší než 3 měsíce a oprávnění těchto osob 
podepisovat jménem společnosti. Pokud žádost není podepsána přímo 
akcionářem, musí být k žádosti navíc přiložen originál nebo úředně ověřená 
kopie oprávnění jednat za akcionáře (plná moc, pověření apod.). Podpisy 
zmocnitele na oprávnění musí být úředně ověřeny. Totožnost zástupce nebo 
zmocněnce právnické osoby se ověřuje dle platného dokladu totožnosti. 
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Podmínkou výplaty dividendy je (i) předložení písemného prohlášení 
schovatele, že jsou akcie uloženy u schovatele pro osobu žádající o výplatu 
dividend nebo (ii) předložení akcií jejich držitelem, a žádosti na adrese: 
Československá obchodní banka, a. s., útvar Back Office podílových fondů a 
výplat, Praha 5 – Radlice, PSČ 150 57, Radlická 333/150 v pracovní dny od 
17.4.2013 do 16.4.2014 v době od 9,00 hod. do 16,30 hod.  

C. Výplata dividendy akcionářům, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota nedosahuje alespoň 10 % v období od 17.4.2014 do 17.4.2017

I. Pravidla pro výplatu dividend

Dividenda bude vyplácena akcionářům, kteří počínaje dnem 17.4.2014
po předchozím telefonickém objednání na kontaktním telefonním čísle Pražské 
teplárenské a.s. (k 12.4.2013 tel. číslo 266 751 111) osobně předloží akcie nebo 
písemné prohlášení schovatele, a to v pracovních dnech v úterý a ve čtvrtek v době 
od 9:30 do 11:30 hodin. Výplata dividendy bude ukončena dne 17.4.2017.

II. Místo výplaty dividendy

Místo výplaty dividendy je sídlo společnosti Pražská teplárenská a.s. – Partyzánská 
1/7, Praha 7 (dále jen „PT“).

III. Způsob výplaty dividendy

Veškeré podpisy akcionářů, resp. jejich zástupců úředně ověřované mimo 
území České republiky musí být opatřeny superlegalizační doložkou nebo 
apostilou, nestanoví-li smlouva o právní pomoci, jíž je Česká republika 
vázána, jinak. Veškeré písemné dokumenty předkládá akcionář s úředním
překladem do českého nebo anglického jazyka. Zahraniční fyzická nebo 
právnická osoba žádající o uplatnění příslušné dohody o zamezení dvojího 
zdanění předloží kromě dokladu totožnosti i potvrzení o daňovém domicilu a 
prohlášení o skutečném vlastnictví výnosů.

1.1. Fyzické osoby

výplata dividendy oprávněným osobám bude provedena:
a) v hotovosti. V pokladně společnosti bude akcionáři vyplacena dividenda, 

jestliže celková částka určená k jeho výplatě nepřesáhne 20 000,- Kč.
b) bezhotovostním převodem na účet. Výplata dividendy bezhotovostním 

převodem bude akcionáři provedena na základě jeho písemné žádosti 
s uvedením bankovního spojení pro účely výplaty dividendy. 

Podmínkou výplaty dividendy je (i) předložení písemného prohlášení 
schovatele, že jsou akcie uloženy u schovatele pro osobu žádající o výplatu 
dividend nebo (ii) předložení akcií jejich držitelem, v místě výplaty. 

Držitel akcií – fyzická osoba prokazuje při jednání s PT svoji totožnost 
platným dokladem totožnosti. Při předkládání akcií zvolí způsob výplaty 
vyplněním a podepsáním předloženého formuláře žádosti s výjimkami 
uvedenými výše. 
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1.2. Právnické osoby
bezhotovostním převodem na bankovní účet po předložení akcií, na základě 
písemné žádosti s uvedením bankovního spojení pro účely výplaty dividendy, 
podepsané osobami oprávněnými podepisovat jménem, resp. za akcionáře. 
Podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny. Oprávnění podepisovat jménem 
akcionáře musí být doloženo dokladem prokazujícím tuto skutečnost (originál 
nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku) ne starším než 3 
měsíce. Pokud žádost není podepsána přímo akcionářem, musí být k žádosti 
navíc přiložen originál nebo úředně ověřená kopie oprávnění jednat za 
akcionáře (plná moc, pověření apod.). Podpisy na oprávnění musí být úředně 
ověřeny. Totožnost zástupce nebo zmocněnce právnické osoby se ověřuje dle 
platného dokladu totožnosti. 

Podmínkou výplaty dividendy je (i) předložení písemného prohlášení 
schovatele, že jsou akcie uloženy u schovatele pro osobu žádající o výplatu 
dividend nebo (ii) předložení akcií jejich držitelem, a žádosti v místě výplaty.




