POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
27. DUBNA 2018

Philip Morris ČR a.s.
se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03
identifikační číslo: 14803534
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627

Představenstvo společnosti
Philip Morris ČR a.s.
se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03
identifikační číslo: 14803534
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627
(dále jen "společnost")
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
(dále jen "valná hromada")
akcionářů, která se bude konat dne 27. dubna 2018 od 10.00 hodin ve shora uvedeném sídle
společnosti s tímto pořadem:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

Zahájení valné hromady;
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním
hlasů a schválení jednacího a hlasovacího řádu;
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, zpráva o vztazích mezi ovládající
osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou a souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uvedených ve výroční
zprávě společnosti za rok 2017, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, řádné
konsolidované účetní závěrky za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017, včetně
stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy);
Zpráva dozorčí rady;
Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za
rok 2017, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok
2017, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy);
Změna stanov společnosti;
Volba členů představenstva a členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů
představenstva a smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady;
Volba členů výboru pro audit a schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit;
Určení auditora společnosti;
Zpráva dozorčí rady o informaci v souvislosti s uzavřením dodatku ke smlouvě o úvěru mezi
společností jako věřitelem a Philip Morris International Inc. jako dlužníkem dle § 55 odst. 3
zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o obchodních korporacích");
Závěr valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou
uvedeny níže.
V případě zaknihovaných akcií společnosti je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní
akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní, přímo nebo v zastoupení, akcionář, který je uveden ve výpisu
z evidence emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního
právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. 20. dubnu 2018 (dále jen
"rozhodný den"). V případě akcií (cenných papírů) společnosti je oprávněn se účastnit valné hromady
a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní, přímo nebo v zastoupení, akcionář uvedený
v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni, tj. k 20. dubnu 2018 (ledaže se prokáže, že zápis
v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti).
Význam rozhodného dne tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady
a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní.
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Zástupce akcionáře musí být k účasti na valné hromadě a k jednání na ní zmocněn osobou, která je
akcionářem společnosti k rozhodnému dni, a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem,
ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení pouze na této jedné valné hromadě nebo na více
valných hromadách.
Má se za to, že osoba zapsaná k rozhodnému dni v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci
emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního
předpisu, jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna
zastupovat příslušného akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi společnosti vedenými na
daném účtu, včetně účasti a hlasování na valné hromadě. Namísto plné moci se tato osoba prokazuje
výpisem z evidence investičních nástrojů; toho není třeba, pokud si sama společnost pro účely výkonu
práv spojených s akciemi výpis z takové evidence vyžádá. Oprávnění této osoby k zastupování
a výkonu práv akcionáře musí vyplývat z odpovídajícího výpisu z evidence investičních nástrojů nebo
výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů.
Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena v 8.30 hodin v místě konání valné hromady.
Při registraci akcionáři či jejich zástupci předloží platný průkaz totožnosti. Osoba oprávněná jednat za
akcionáře - právnickou osobu se prokazuje též originálem aktuálního výpisu této osoby z obchodního
či jiného příslušného rejstříku nebo jeho ověřenou kopií prokazující existenci právnické osoby
a osvědčující právo jednat za právnickou osobu. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen
předložit i písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda byla udělena pro
zastoupení pouze na této jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách.
Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti je v listinné podobě zpřístupněn formulář plné
moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné
podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí. Formulář plné moci je dále
uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na následující webové stránce:
http://www.philipmorris.cz, v sekci "Pro akcionáře". Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci
k zastoupení akcionáře na valné hromadě, jakož i její odvolání elektronicky na e-mailové adrese:
philipmorris.cz@pmi.com.
V souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti má akcionář právo účastnit
se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od
společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové
vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon
jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně.
Žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné
hromady.
Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na
valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je všem akcionářům ve
lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání
valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a to formou uveřejnění na internetových
stránkách společnosti.
Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz
o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek
obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna
na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je
k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má
každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu pro uplatnění práva na
vysvětlení popsaného výše.
Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí
mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou
informaci podle jiného právního předpisu anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění
podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři.
Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady.
Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí
vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře
rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne konání

2

valné hromady. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se ve výše
uvedené lhůtě 5 pracovních dnů nevyjádří, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci
poskytnout, soud na návrh akcionáře. Právo podat návrh na zahájení řízení lze u soudu uplatnit do
1 měsíce ode dne konání valné hromady, na které bylo odmítnuto poskytnutí vysvětlení, případně od
odmítnutí nebo neposkytnutí informace ve lhůtě podle § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích
(tj. do 15 dnů ode dne konání valné hromady); k později uplatněnému právu se nepřihlíží. Tím nejsou
dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací.
Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti ve
lhůtě nejpozději do 15 kalendářních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy
určitých osob do orgánů společnosti, které může akcionář předložit nejen před konáním valné
hromady, ale i přímo na jednání valné hromady. Představenstvo je povinno ke každému návrhu či
protinávrhu akcionáře zaujmout stanovisko. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem
stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti pro svolání valné hromady
znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně
než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru
k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahujeli protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým
stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.
Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje
alespoň 1 % základního kapitálu, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou
záležitost za předpokladu, že je mu doručen ve lhůtě nejpozději do 15 kalendářních dnů před konáním
valné hromady a že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.
V případě, že žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní
představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na
valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání
valné hromady.
Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo
rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
Společnost emitovala 1 913 698 kmenových zaknihovaných akcií na jméno (tyto akcie jsou
zaknihovanými cennými papíry) a 831 688 kmenových akcií na jméno (tyto akcie jsou cennými
papíry), tj. ke dni uveřejnění pozvánky celkem 2 745 386 akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč.
S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti,
tj. celkový počet hlasů ke dni uveřejnění pozvánky je 2 745 386 hlasů. Na valné hromadě se hlasuje
pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Nejprve se hlasuje
o návrhu představenstva nebo dozorčí rady. Není-li takový návrh přijat nebo předložen, hlasuje se
o (proti)návrhu akcionáře. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi
stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce.
Představenstvo zpracovalo zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen "zpráva o vztazích"), ze
které vyplývá, že v účetním období roku 2017 nevznikla společnosti jako osobě ovládané v důsledku
vlivu společnosti Philip Morris Holland Holdings B.V., jako osoby ovládající, žádná újma.
Přílohu č. 1 této pozvánky tvoří návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2017, včetně rozvrhu
výplaty podílu akcionářů na zisku společnosti (dividendy), termínu a způsobu jeho vyplacení s údajem
o finanční instituci zajišťující výplatu podílu na zisku (dividendy).
Podíl na zisku společnosti (dividenda) za rok 2017 bude vyplacen akcionářům společnosti, a to
v případě zaknihovaných akcií těm, kteří jsou uvedeni ve výpisu z evidence emise společnosti,
tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu k
rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. k 20. dubnu 2018 (dále jen "rozhodný den pro
uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu)") a v případě akcií těm, kteří jsou v rozhodný den pro
uplatnění práva na dividendu uvedeni v seznamu akcionářů společnosti (ledaže se prokáže, že zápis
v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti).
Dokumenty a informace týkající se valné hromady včetně výroční zprávy, řádné účetní závěrky, řádné
konsolidované účetní závěrky a hlavních údajů z těchto závěrek, které mají být uveřejněny dle § 120b
odst. 1 písm. a), b), d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"), jakož i formulář plné moci
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k zastoupení akcionáře společnosti na valné hromadě jsou zpřístupněny k nahlédnutí a lze je získat
v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, a to v pracovní dny od 27. března 2018 do
27. dubna 2018, vždy od 14.00 hodin do 17.00 hodin. Veškeré výše uvedené dokumenty jsou dále
uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících webových stránkách:
http://www.philipmorris.cz, v sekci "Pro akcionáře".
Informace pro akcionáře, včetně písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány
v místě konání valné hromady informačním střediskem.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění
K bodu 2 pořadu (Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob
pověřených sčítáním hlasů a schválení jednacího a hlasovacího řádu)
Návrh usnesení:
Předsedou valné hromady se volí Mgr. Martin Hájek.
Zapisovatelem na valné hromadě se volí Zuzana Dušková.
Ověřovateli zápisu z valné hromady se volí:
(i)

Milan Vácha; a

(ii)

Romana Jiroutová.

Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě se volí:
(i)

Petr Brant; a

(ii)

Josef Nuhlíček.

Zdůvodnění:
Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích
a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje
představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené
pozice.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád řádné valné hromady společnosti Philip
Morris ČR a.s. ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Zdůvodnění:
Jednací a hlasovací řád je nástroj předvídaný stanovami společnosti, zároveň se jedná o standardně
využívaný prostředek na valných hromadách společnosti. Představenstvem navrhované znění vychází
z dosavadní praxe společnosti a z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.
Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden
jako příloha č. 2.
K bodu 3 pořadu (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, zpráva o vztazích
mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou a souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uvedených ve
výroční zprávě společnosti za rok 2017, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, řádné
konsolidované účetní závěrky za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017, včetně stanovení
výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy))
Vyjádření představenstva společnosti:
Stejně jako v minulých letech představenstvo společnosti v souladu s § 436 odst. 2 zákona
o obchodních korporacích vypracovalo a předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti
společnosti. Dále ve smyslu požadavku § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
představenstvo předkládá akcionářům souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle § 118
odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Tato souhrnná vysvětlující zpráva,
zpráva o podnikatelské činnosti a také zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
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a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen "zpráva
o vztazích") zpracovaná dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích je obsažena ve výroční
zprávě společnosti za účetní období kalendářního roku 2017.
Představenstvo dále zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období
kalendářního roku 2017 a řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období
kalendářního roku 2017 a jejich ověření auditorem, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními
předpisy, které vypracování těchto dokumentů vyžadují. Výše uvedené dokumenty, které taktéž tvoří
součást výroční zprávy společnosti za rok 2017, představenstvo předkládá valné hromadě
k projednání. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.
Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2017 je zisk ve výši
3 530 538 303,86 Kč.
Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválení zprávy představenstva o podnikatelské
činnosti společnosti, řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2017,
řádné konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2017 a návrhu na
rozdělení zisku za rok 2017, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy).
K bodu 4 pořadu (Zpráva dozorčí rady)
Vyjádření představenstva společnosti:
Předmětem tohoto bodu pořadu bude seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady
společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017, kterou
přednese pověřený člen dozorčí rady společnosti ve smyslu požadavku § 83 odst. 1, § 447 odst. 3
a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.
Dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2017 a hodnotila vývoj
a vedení obchodní činnosti společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti. Při
své kontrolní činnosti dozorčí rada rovněž úzce spolupracovala s orgánem společnosti, výborem pro
audit, a to ve všech záležitostech spadajících do působnosti obou těchto orgánů, včetně jmenování
statutárního auditora. V návaznosti na své zjištění pak dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích
její činnosti za účetní období kalendářního roku 2017 v souladu s platnými právními předpisy
a stanovami společnosti, kterou předkládá valné hromadě společnosti k jejímu projednání a vzetí na
vědomí. Dozorčí rada společnosti v rámci své zprávy konstatuje, že nezjistila nedostatky a nemá
námitek ohledně podnikatelské činnosti, fungování a aktivit společnosti či jejích orgánů podléhajících
kontrolní činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada v souladu s platnými právními předpisy dále přezkoumala
zprávu o vztazích vypracovanou za rok 2017, řádnou účetní závěrku za rok 2017, řádnou
konsolidovanou účetní závěrku za rok 2017 včetně návrhů představenstva na jejich schválení a návrh
na rozdělení zisku za rok 2017, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy).
Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla k výše uvedeným dokumentům žádné výhrady.
Výše uvedené dokumenty jsou podle dozorčí rady vypracovány řádně, v souladu s příslušnými
právními předpisy a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.
K bodu 5 pořadu (Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné
účetní závěrky za rok 2017, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení
zisku za rok 2017, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy))
Návrh usnesení:
Schvaluje se zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ve znění předloženém
představenstvem společnosti.
Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2017.
Schvaluje se řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku
2017.
Zisk společnosti za účetní období kalendářního roku 2017 ve výši 3 530 538 303,86 Kč po zdanění se
ve výši 2 965 016 880,00 Kč vyplatí jako podíl na zisku (dividenda) akcionářům společnosti. Zbývající
část zisku ve výši 565 521 423,86 Kč se převede na účet nerozděleného zisku společnosti z minulých
let. Nerozdělený zisk společnosti z minulých let ve výši 296 873 432,99 Kč zůstal nerozdělený. Na
jednu kmenovou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč tedy připadá podíl na zisku
(dividenda) v hrubé výši 1 080,00 Kč, a to při celkovém počtu těchto akcií, který činí 2 745 386.
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Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 20. duben 2018, tj. podíl na zisku
(dividenda) bude vyplácena akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 20. dubnu 2018.
Akcionářům budou podíly na zisku (dividendy) vypláceny prostřednictvím České spořitelny, a.s.,
společnosti se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo 452 44 782,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
Česká spořitelna, a.s. zašle poštou každému akcionáři z České republiky a ze zahraničí "Oznámení
o výplatě výnosů z cenných papírů", a to na jeho adresu uvedenou ve výpisu z evidence emise
společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k 20. dubnu 2018 v případě
zaknihovaných akcií, a v případě akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti
k 20. dubnu 2018.
Podíly na zisku (dividendy) budou vypláceny akcionářům fyzickým osobám ve výplatním období
bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů
společnosti. Akcionářům fyzickým osobám vlastnícím zaknihované akcie, které jsou vedeny v evidenci
zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, bude podíl na zisku
(dividenda) vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků, a to po dodání veškerých
potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka
v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění
zvýhodněné sazby srážkové daně. Akcionářům fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České
republiky bude možné podíl na zisku (dividendu) vyplatit také na všech obchodních místech České
spořitelny, a.s. v hotovosti na základě předložení platného průkazu totožnosti. Bude-li akcionář,
daňový rezident jiného státu než České republiky, žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové
daně, je povinen spolu s předložením platného průkazu totožnosti dodat i potvrzení o svém daňovém
domicilu a prohlášení skutečného vlastníka.
Výplatní období bude od 28. května 2018 do 31. března 2019. Veškeré informace týkající se výplat
podílů na zisku (dividend) akcionářům budou podávány na výplatních místech České spořitelny, a.s.
Akcionářům právnickým osobám budou podíly na zisku (dividendy) vypláceny také prostřednictvím
České spořitelny, a.s. v souladu s výše uvedenými pravidly.
Výplata podílů na zisku (dividend) akcionářům právnickým osobám bude prováděna bezhotovostním
převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedeného v seznamu akcionářů společnosti.
Akcionářům právnickým osobám vlastnícím zaknihované akcie, které jsou vedeny v evidenci
zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, bude podíl na zisku
(dividenda) vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků, a to po dodání veškerých
potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka
v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění
zvýhodněné sazby srážkové daně.
Kontaktní osoby v České spořitelně, a.s.:
Odbor Back office investičních produktů
Naděžda Šmídová
e-mail: nsmidova@csas.cz
Hana Hendrychová
e-mail: hhendrychova@csas.cz
kontaktní telefon: 956 765 438
Kontaktní adresa pro zasílání dokladů k výplatám:
Odbor 8430
Budějovická 1518/13b
140 00 Praha 4
Zdůvodnění:
Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti, řádné účetní závěrky a řádné
konsolidované účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov
společnosti. Společnost má povinnost tyto dokumenty sestavovat každý rok a představenstvo je podle
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zákona o obchodních korporacích a stanov předkládá ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná
účetní závěrka, a i konsolidovaná účetní závěrka poskytují věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu
majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření
společnosti a konsolidačního celku společnosti. Řádná účetní závěrka i konsolidovaná účetní závěrka
byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala
nedostatky, a proto je doporučuje valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 4
pořadu valné hromady).
Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle
stanov společnosti do působnosti valné hromady. Podíl na zisku (dividenda) se stanoví na základě
údajů z řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti. Představenstvo navrhuje
rozdělení zisku za rok 2017 ve výši, která odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích
a stanov společnosti. Výše rozdělovaného zisku společnosti je uvedena v navrženém usnesení. Toto
usnesení specifikuje výši podílu na zisku (dividendy) připadající na akcii, jakož i další informace pro
výplatu podílu na zisku (dividendy), tzn. rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku
(dividendu), a způsob výplaty podílu na zisku (dividendy). Navrhovaná výplata odpovídá podle názoru
představenstva dosaženému hospodářskému výsledku, finančním možnostem i potřebám společnosti,
zejména realizace práva akcionářů na výplatu v navrhované výši neomezí stávající ani zamýšlenou
budoucí činnost společnosti. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné
hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 4 pořadu valné hromady).
K bodu 6 pořadu (Změna stanov společnosti)
Návrh usnesení:
Valná hromada rozhoduje o změnách stanov společnosti tak, jak jí byly navrženy představenstvem
společnosti:
V Článku 10 (Účast na valné hromadě) se dosavadní text druhé věty odstavce 2 nahrazuje
následujícím textem:
"Vyžaduje-li se pro rozhodnutí valné hromady zvláštní forma, postačí, bude-li plná moc udělena
v písemné formě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele."
S účinností od 14. ledna 2019 se dosavadní text odstavce 1 článku 17 (Složení dozorčí rady a funkční
období) nahrazuje následujícím textem:
"Dozorčí rada se skládá ze 6 členů, kteří mohou být fyzickými nebo právnickými osobami splňujícími
požadavky zákona. Dva členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni zaměstnanci společnosti
v souladu se zákonem o obchodních korporacích, zbývající čtyři členové valnou hromadou. Funkční
období členů dozorčí rady činí 3 roky. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná."
Za odstavec 9 článku 18 (Zasedání a rozhodování dozorčí rady) se vkládá nový odstavec 10
následujícího znění:
"Volební řád pro volbu a odvolávání členů dozorčí rady volených zaměstnanci připraví představenstvo
po projednání s odborovou organizací."
Dosavadní text článku 19 (Postavení a působnost výboru pro audit) se s výjimkou nadpisu v plném
rozsahu nahrazuje následujícím textem:
"1. Výbor pro audit je orgánem společnosti, do jehož působnosti náleží zejména:
a) sledování postupu sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky
a předkládání doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví
představenstvu nebo dozorčí radě;
b) sledování účinnosti vnitřní kontroly společnosti, systému řízení rizik společnosti;
c) sledování účinnosti vnitřního auditu a jeho funkční nezávislosti, je-li funkce vnitřního
auditu zřízena;
d) sledování procesu povinného auditu;

7

e) posuzování nezávislosti statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování
neauditorských služeb společnosti;
f)

doporučování auditora dozorčí radě s tím, že toto doporučení je řádně odůvodněno
(není-li stanoveno jinak příslušným právním předpisem vztahujícím se na společnost);

g) projednávání s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která
byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit;
h) informování dozorčí rady (i) o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze
sledování procesu povinného auditu, a (ii) o způsobu jakým povinný audit přispěl
k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví;
i)

schvalování poskytování jiných neauditorských služeb;

j)

přijímání informací, prohlášení a sdělení podle příslušných právních předpisů od auditora
a jejich projednávání s auditorem; a

k) informování jiných orgánů společnosti o záležitostech náležících do působnosti výboru
pro audit, je-li toho třeba.
2. Výbor pro audit je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti
v rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti.
3. Výbor pro audit vykonává rovněž další působnost, která vyplývá ze zákona č. 93/2009 Sb.,
o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) ve znění pozdějších předpisů,
z jiných příslušných právních předpisů vztahujících se na jeho činnost, těchto stanov či z jiných
vnitřních předpisů společnosti. V případě jakýchkoli změn právních předpisů vztahujících se na
působnost výboru pro audit se tato působnost mění tak, aby odpovídala změněným právním
předpisům.
4. Působností výboru pro audit není dotčena působnost jiných orgánů společnosti podle právních
předpisů a těchto stanov."
Dosavadní text odstavce 1 článku 20 (Složení výboru pro audit a funkční období) se nahrazuje
následujícím textem:
"Výbor pro audit se skládá ze 3 členů, kteří mohou být fyzickými nebo právnickými osobami
splňujícími požadavky příslušných právních předpisů k výkonů této funkce. Členové výboru pro audit
jsou jmenováni a odvoláváni valnou hromadou."
V Článku 20 (Složení výboru pro audit a funkční období) se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4
níže uvedeného znění a dosavadní odstavce 4, 5, 6 se označují jako odstavce 5, 6, 7:
"V případě, že počet členů výboru pro audit zvolených valnou hromadou neklesne pod 2, je výbor pro
audit oprávněn jmenovat náhradního člena výboru pro audit až do konání příští valné hromady. Doba
výkonu funkce náhradního člena výboru pro audit se nezapočítává do doby výkonu funkce člena
výboru pro audit."
Zdůvodnění:
Hlavním důvodem návrhu změny stanov společnosti je zejména jejich přizpůsobení nové právní
úpravě, které se vztahuje na společnost a má vliv na její fungování. Jedná se zejména o novelu
zákona o obchodních korporacích, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "občanský zákoník") a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o auditorech"). Dále je navrhováno doplnění některých ustanovení, které
přispějí k efektivnějšímu fungování orgánů společnosti (možnost kooptace člena výboru pro audit v čl.
20 odst. 4). Pro přehlednost a zjednodušení je níže předkládána také základní charakteristika hlavních
navrhovaných změn stanov:
(a)

podle novely občanského zákoníku byly výslovně upraveny požadavky na plné moci pro
zastupování akcionářů na valné hromadě tak, že postačuje písemná plná moc s úředně
ověřeným podpisem zmocnitele (akcionáře) (čl. 10 odst. 2);
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(b)

od 14. ledna 2019 se zvyšuje počet členů dozorčí rady ze čtyř (4) na šest (6), přičemž dva (2)
členové dozorčí rady budou voleni zaměstnanci společnosti, jelikož podle novely zákona
o obchodních korporacích má být nejméně 1/3 členů dozorčí rady volena zaměstnanci
společnosti, má-li společnost více jak 500 zaměstnanců. Představenstvu se stanovuje povinnost
vypracovat volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci (čl. 17 odst. 1,
čl. 18 odst. 10); a

(c)

novelou zákona o auditorech implementující evropské právní předpisy došlo ke změně
v souvislosti s působností výboru pro audit a jeho členy (čl. 19 a čl. 20).

Navrhované úplné znění stanov společnosti (včetně vyznačení navrhovaných změn) je uveřejněné
způsobem
umožňujícím
dálkový
přístup
na
následujících
webových
stránkách:
http://www.philipmorris.cz v sekci "Pro akcionáře". Návrh upraveného úplného znění stanov
společnosti je zároveň každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, tj. Kutná Hora,
Vítězná 1, PSČ 284 03, a to v pracovní dny od 27. března 2018 do 27. dubna 2018, vždy od 14.00
hodin do 17.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své
nebezpečí.
Navržená změna stanov nabývá účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou s výjimkou
ustanovení čl. 17 odst. 1 (uvedeného výše v návrhu usnesení), který nabývá účinnosti 14. ledna 2019,
což je v souladu s přechodnými ustanoveními zákona č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon
o obchodních korporacích.
K bodu 7 pořadu (Volba členů představenstva a členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu
funkce členů představenstva a smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady)
Návrh usnesení:
Členem představenstva společnosti se volí Tomáš Korkoš, nar. dne 10. 3. 1971, bydliště Jelačičova 3,
821 08 Bratislava, Slovenská republika.
Členem představenstva společnosti se volí Martijn Pieter Laheij, nar. dne 7. 2. 1978, bydliště 5144GC
Waalwijk, Beethovenlaan 136, Nizozemské království.
Členem představenstva společnosti se volí Petr Šedivec, nar. dne 6. 5. 1977, bydliště V Lukách 2163,
269 01 Rakovník, Česká republika.
Zdůvodnění:
Navrhovaní členové představenstva splňují požadavky vyplývající ze zákona o obchodních
korporacích na výkon funkce člena představenstva. S ohledem na praxi a kvalifikaci jsou tedy
navrhovaní členové představenstva vhodnými kandidáty na uvedené funkce představenstva.
Návrh usnesení:
Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem
představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Petrem Šedivcem, která byla uzavřena dne 26. března
2018.
Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Philip Morris ČR a.s. a členem
představenstva Philip Morris ČR a.s., panem Martijnem Pieterem Laheijem, která byla uzavřena dne
26. března 2018.
Zdůvodnění:
Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti
společnosti a člena představenstva a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena
představenstva. Schválení smluv o výkonu funkce se členy představenstva náleží do působnosti valné
hromady společnosti. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva předložené valné hromadě
ke schválení vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce používaného společností
a respektují dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění požadavků zákona o obchodních
korporacích. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva byly (po vyplnění příslušných
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identifikačních údajů) uzavřeny na základě vzoru, který tvoří nedílnou součást této pozvánky jako
příloha č. 3. V souladu s čl. 13.6 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, není potřeba
schvalovat novou smlouvu, pokud byl člen představenstva valnou hromadou zvolen na další
bezprostředně následující funkční období. V takovém případě jeho původně schválená smlouva
o výkonu funkce zůstává nadále v platnosti a účinnosti. Z tohoto důvodu není představenstvem valné
hromadě navrhováno schvalování nových smluv o výkonu funkce se všemi znovuzvolenými členy
představenstva. Smlouvy o výkonu funkce uzavřené s jednotlivými členy představenstva jsou
k dispozici v sídle společnosti a na webových stránkách http://www.philipmorris.cz, v sekci "Pro
akcionáře".
Návrh usnesení:
Členem dozorčí rady společnosti se volí Johannes Franciscus Gerardus Vroemen, nar. dne
3. 6. 1966, bydliště Starenweg 4, 82152 Krailling, Spolková republika Německo.
Členem dozorčí rady společnosti se volí Imarus Johannes Adalarius van Lieshout, nar. dne 3. 5. 1969,
bydliště Chemin du Polny 49, 1066 Epalinges, Švýcarská konfederace.
Členem dozorčí rady společnosti se volí Prof. Ing. Alena Zemplinerová, nar. dne 9. 10. 1952, bydliště
Újezd 426/26, 118 00 Praha 1 Malá Strana, Česká republika.
Členem dozorčí rady společnosti se volí Stanislava Juríková, nar. dne 12. 12. 1973, bydliště
Jelačičova 24, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika.
Zdůvodnění:
Navrhovaní členové dozorčí rady splňují požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích
na výkon funkce člena dozorčí rady. S ohledem na praxi a kvalifikaci jsou tedy navrhovaní členové
dozorčí rady vhodnými kandidáty na uvedené funkce dozorčí rady.
Návrh usnesení:
Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Philip Morris ČR a.s. a členem dozorčí
rady Philip Morris ČR a.s., paní Stanislavou Juríkovou, která byla uzavřena dne 26. března 2018.
Zdůvodnění:
Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti
společnosti a člena dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí
rady. Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady
společnosti. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady předložená valné hromadě ke schválení
vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce používaného společností a respektuje
dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění požadavků zákona o obchodních korporacích.
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady byla (po vyplnění příslušných identifikačních údajů)
uzavřená na základě vzoru, který tvoří nedílnou součást této pozvánky jako příloha č. 3. V souladu
s čl. 13.6 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, není potřeba schvalovat novou smlouvu, pokud
byl člen dozorčí rady valnou hromadou zvolen na další bezprostředně následující funkční období.
V takovém případě jeho původně schválená smlouva o výkonu funkce zůstává nadále v platnosti
a účinnosti. Z tohoto důvodu není představenstvem valné hromadě navrhováno schvalování nových
smluv o výkonu funkce s dalšími znovuzvolenými členy dozorčí rady. Smlouvy o výkonu funkce
uzavřené s jednotlivými členy dozorčí rady jsou k dispozici v sídle společnosti a na webových
stránkách http://www.philipmorris.cz, v sekci "Pro akcionáře".
K bodu 8 pořadu (Volba členů výboru pro audit a schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru
pro audit)
Návrh usnesení:
Členem výboru pro audit společnosti se jmenuje Johannis van Capelleveen, nar. dne 10. 12. 1965,
bydliště Plzeňská 388, 252 63 Roztoky u Prahy, Česká republika.
Členem výboru pro audit společnosti se jmenuje Johannes Franciscus Gerardus Vroemen, nar. dne
3. 6. 1966, bydliště Starenweg 4, 82152 Krailling, Spolková republika Německo.
Členem výboru pro audit společnosti se jmenuje Stanislava Juríková, nar. dne 12. 12. 1973, bydliště
Jelačičova 24, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika.
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Zdůvodnění:
Navrhovaní členové výboru pro audit splňují požadavky vyplývající ze zákona o auditorech a stanov
společnosti. S ohledem na praxi a kvalifikaci jsou tedy navrhovaní členové výboru pro audit vhodnými
kandidáty na uvedené funkce ve výboru pro audit.
Návrh usnesení:
Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi Philip Morris ČR a.s. a členem
výboru pro audit Philip Morris ČR a.s., paní Stanislavou Juríkovou, která byla uzavřena dne 26. března
2018.
Zdůvodnění:
Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti
společnosti a člena výboru pro audit a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena výboru
pro audit. Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem výboru pro audit náleží do působnosti valné
hromady společnosti. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit předložená valné hromadě ke
schválení vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce používaného společností
a respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění požadavků zákona o obchodních
korporacích. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit byla (po vyplnění příslušných
identifikačních údajů) uzavřená na základě vzoru, který tvoří nedílnou součást této pozvánky jako
příloha č. 3. V souladu s čl. 13.6 smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit, není potřeba
schvalovat novou smlouvu, pokud byl člen výboru pro audit valnou hromadou zvolen na další
bezprostředně následující funkční období. V takovém případě jeho původně schválená smlouva
o výkonu funkce zůstává nadále v platnosti a účinnosti. Z tohoto důvodu není představenstvem valné
hromadě navrhováno schvalování nových smluv o výkonu funkce s dalšími znovuzvolenými členy
výbor pro audit. Smlouvy o výkonu funkce uzavřené s jednotlivými členy výboru pro audit jsou
k dispozici v sídle společnosti a na webových stránkách http://www.philipmorris.cz, v sekci "Pro
akcionáře".
K bodu 9 pořadu (Určení auditora společnosti)
Návrh usnesení:
Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2018 se určuje společnost
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká
republika, identifikační číslo 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 3637.
Zdůvodnění:
Určení auditora společnosti náleží dle zákona o auditorech a stanov společnosti do působnosti valné
hromady. Navrhovaný auditor je renomovanou společností s dostatečnou kapacitou i odborností,
splňuje zákonné požadavky, působil jako auditor společnosti již v minulosti a byl výborem pro audit
doporučen dozorčí radě, která jej navrhla valné hromadě. Navrhovaný auditor je tak dostatečně
a přesně seznámen s potřebami společnosti, jejím fungováním a s ohledem na praxi a kvalifikaci je
navrhovaný auditor vhodným kandidátem k určení auditorem společnosti pro rok 2018.
K bodu 10 pořadu (Zpráva dozorčí rady o informaci v souvislosti s uzavřením dodatku ke smlouvě
o úvěru mezi společností jako věřitelem a Philip Morris International Inc. jako dlužníkem dle § 55
odst. 3 zákona o obchodních korporacích).
Vyjádření představenstva společnosti:
Předmětem tohoto bodu pořadu bude seznámení se zprávou dozorčí rady o informacích, které
obdržela od představenstva ohledně uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru mezi společností jako
věřitelem a Philip Morris International Inc. jako dlužníkem účinné od 1. srpna 2013 do 1. srpna 2018
(dále jen "Smlouva"), dle § 55 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.
Dozorčí rada jako kontrolní orgán ve smyslu § 76 odst. 1 resp. § 55 odst. 1 zákona o obchodních
korporacích byla informována představenstvem o záměru uzavřít dodatek ke Smlouvě (dále jen
"Dodatek"). Dozorčí rada vzala na svém zasedání konaném dne 26. března 2018 na vědomí návrh
představenstva o uzavření Dodatku ve smyslu § 55 odst. 1 ve spojení s § 76 odst. 1 zákona
o obchodních korporacích. Dozorčí rada projednala informace, které v této souvislosti obdržela od
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představenstva, zvážila možný střet zájmů a také podmínky, za kterých má být Dodatek uzavřen, tj. že
tímto Dodatkem se Smlouva prodlužuje na období do 1. srpna 2023, přičemž ostatní podmínky
Smlouvy zůstávají stejné (tyto jsou popsány v příloze č. 4). Dozorčí rada se usnesla, že uzavření
Dodatku je v zájmu společnosti, nehrozí střet zájmů a neshledala žádný důvod, na jehož základě by
měla uzavření Dodatku dle § 56 odst. 2 zákona o obchodních korporacích zakázat.
V souladu s § 55 odst. 3 zákona o obchodních korporacích je dozorčí rada o tomto výsledku povinna
informovat valnou hromadu. V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování.
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Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2017 (v miliónech Kč)

Dlouhodobá aktiva: .............................. 4 382

Základní kapitál a fondy: .......................... 5 118

Krátkodobá aktiva: ............................. 10 773

Nerozdělené zisky minulých let: ...................297

.......................................................................

Čistý zisk: ................................................. 3 530

.......................................................................

Dlouhodobé závazky: ...................................205

.......................................................................

Krátkodobé závazky: ................................ 6 005

Aktiva celkem: ................................. 15 155

Vlastní kapitál a závazky celkem: ....... 15 155

Hlavní údaje řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2017 (v miliónech Kč)

Dlouhodobá aktiva: .............................. 4 415

Základní kapitál a fondy: .......................... 5 125

Krátkodobá aktiva: ............................. 11 142

Nerozdělené zisky minulých let: ...................313

.......................................................................

Čistý zisk: ................................................. 3 483

.......................................................................

Dlouhodobé závazky: ...................................205

.......................................................................

Krátkodobé závazky: ................................ 6 431

Aktiva celkem: ................................. 15 557

Vlastní kapitál a závazky celkem: ....... 15 557

Přílohy:
Nedílnou součást této pozvánky tvoří následující přílohy:
1.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2017

2.

Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady společnosti

3.

Vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, člena dozorčí rady a člena výboru pro audit

4.

Informace pro akcionáře týkající se bodu 10 pořadu jednání valné hromady

V Kutné Hoře dne 27. března 2018

Philip Morris ČR a.s.

Philip Morris ČR a.s.

Árpád Könye

Stanislava Juríková

předseda představenstva společnosti

člen představenstva společnosti
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PŘÍLOHA č. 1

Návrh na rozdělení zisku za rok 2017
(v Kč)

Zisk za rok 2017 po zdanění

3 530 538 303,86

Podíl na zisku (dividenda)

2 965 016 880,00

Převod na účet nerozděleného zisku minulých let

565 521 423,86

Nerozdělený zisk z minulých let, který zůstal nerozdělený

296 873 432,99

Podíly na zisku (dividendy) budou vypláceny akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti
k 20. dubnu 2018.
Navrhovaná hrubá výše podílu na zisku (dividendy) na jednu akcii činí 1 080,00 Kč při celkovém počtu
akcií 2 745 386.
Fyzické osoby budou vypláceny prostřednictvím České spořitelny, a.s., společnosti se sídlem Praha
4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
Česká spořitelna, a.s. zašle poštou každému akcionáři z České republiky a ze zahraničí "Oznámení
o výplatě výnosů z cenných papírů", a to na adresu uvedenou ve výpisu z evidence emise společnosti
vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k 20. dubnu 2018 v případě zaknihovaných
akcií, a v případě akcií na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti k 20. dubnu 2018.
Podíly na zisku (dividendy) budou vypláceny akcionářům fyzickým osobám ve výplatním období
bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů
společnosti. Akcionářům fyzickým osobám vlastnícím zaknihované akcie, které jsou vedeny v evidenci
zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, bude podíl na zisku
(dividenda) vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků, a to po dodání veškerých
potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka
v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění
zvýhodněné sazby srážkové daně. Akcionářům fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České
republiky bude možné podíl na zisku (dividendu) vyplatit také na všech obchodních místech České
spořitelny, a.s. v hotovosti na základě předložení platného průkazu totožnosti.
Bude-li akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, žádat o uplatnění zvýhodněné
sazby srážkové daně, je povinen spolu s předložením platného průkazu totožnosti dodat i potvrzení
o svém daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka.
Výplatní období bude probíhat od 28. května 2018 do 31. března 2019.
Veškeré informace týkající se výplat podílů na zisku (dividend) akcionářům budou podávány na
výplatních místech České spořitelny, a.s.
Právnické osoby budou vypláceny také prostřednictvím České spořitelny, a.s. v souladu s výše
uvedenými pravidly.
Výplata podílů na zisku (dividend) akcionářům právnickým osobám bude prováděna bezhotovostním
převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedeného v seznamu akcionářů společnosti.
Akcionářům právnickým osobám vlastnícím zaknihované akcie, které jsou vedeny v evidenci
zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, bude podíl na zisku
(dividenda) vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků, a to po dodání veškerých
potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení skutečného vlastníka
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v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky, bude žádat o uplatnění
zvýhodněné sazby srážkové daně.
Kontaktní osoby v České spořitelně, a.s.:
Odbor Back office investičních produktů
Naděžda Šmídová
e-mail: nsmidova@csas.cz

Hana Hendrychová
e-mail: hhendrychova@csas.cz
kontaktní telefon: 956 765 438

Kontaktní adresa pro zasílání dokladů k výplatám:
Odbor 8430
Budějovická 1518/13b
140 00 Praha 4
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PŘÍLOHA č. 2

Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady společnosti

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD
řádné valné hromady společnosti
Philip Morris ČR a.s.
konané dne 27. dubna 2018

§1
Základní ustanovení
1.

Tento jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s. (dále
jen "společnost") v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (dále jen "zákon o obchodních korporacích") upravuje
způsob registrace akcionářů, jednání valné hromady, způsob uplatňování práv
akcionáře na valné hromadě a způsob hlasování.

2.

Pro účely tohoto jednacího a hlasovacího řádu se pod označením " akcionář" rozumí
i zástupce akcionáře, pokud není stanoveno jinak.

3.

V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího a hlasovacího
řádu, či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami
společnosti, či tímto jednacím a hlasovacím řádem, rozhoduje o dalším postupu
jednání valné hromady předseda valné hromady v souladu se zásadami právní
úpravy akciové společnosti obsažené v zákoně.

§2
Registrace akcionářů
1.

Pro registraci akcionářů na valnou hromadu jsou zřízena registrační místa,
která provádějí zápis akcionáře do listiny přítomnýc h, vydávají akcionáři identifikační
kartu a hlasovací lístky. Podpisem na registračním lístku akcionář potvrzuje, že mu
byly předány hlasovací lístky a identifikační karta s identifikačními čísly shodnými
s číslem na registračním lístku. Při ztrátě identifikační karty vystaví na žádost
akcionáře registrační místo kdykoliv v průběhu valné hromady identifikační kartu
znovu.

2.

Registrace
se
provádí
po
celou
dobu
konání
valné
hromady.
Při registraci v registračních místech ověří totožnost akcionářů a jejich opráv nění
účastnit se valné hromady pověřené osoby. Po celou dobu konání valné hromady
se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví
vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit písemným prohlášením
u registračního místa. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných
se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných.

§3
Jednací řád
1.

Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí její
svolavatel nebo jím určená osoba. Svolává-li valnou hromadu kolektivní orgán, musí
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k řízení valné hromady (do doby zvolení jejího předsedy, popřípadě nebude -li
předseda zvolen) pověřit jednoho ze svých členů, popřípadě musí rozhodnout
o pověření jiné osoby. Úkolem svolavatele nebo jím učené osoby je zajistit, aby
valná hromada zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, jednoho nebo více
ověřovatelů zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Po zvolení
předsedy valné hromady přísluší další řízení valné hromady jejímu předsedov i.
2.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti
vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je -li takové
vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou
hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost
o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. Žádost musí být podána po
uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Akcionář je oprávněn
uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitoste m zařazeným na pořad valné hromady.
Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva nebo dozorčí rady. Není -li takový návrh
přijat nebo předložen, hlasuje se o (proti)návrhu akcionáře. Akcionáři, členové
představenstva a dozorčí rady mohou podat protest týkajíc í se usnesení valné
hromady a dále požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady. Pokud o uvedení
obsahu protestu nebude požádáno, zapisovatel není povinen v zápise z valné
hromady obsah protestu zaznamenat.

3.

Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek
obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla
informace (doplňující vysvětlení k bodům pořadu valné hromady) uveřejněna
na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni kon ání
valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je
informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat
i bez splnění postupu pro uplatnění práva na vysvětlení popsaného výše.

4.

Akcionáři měli právo uplatnit své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na
pořad valné hromady také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrhy
doručené společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou
hromadu uveřejňuje představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na
valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije § 362 zákona
o obchodních korporacích.

5.

Na valné hromadě může akcionář uplatnit své návrhy a protinávrhy k záležitostem
zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh
k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti ve lhůtě nejpozději do
15 kalendářních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde -li o návrhy určitých
osob do orgánů společnosti, které může akc ionář předložit nejen před konáním valné
hromady, ale i přímo na jednání valné hromady. Představenstvo je povinno ke
každému návrhu či protinávrhu akcionáře zaujmout stanovisko. Představenstvo
oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korp oracích
a stanovami společnosti pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se
svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede
dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru
k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než
100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo
akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na
internetových stránkách společnost i.

6.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad valné hromady, lze na jejím jednání
projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví -li s tím souhlas všichni akcionáři.

7.

Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a případné protesty jsou akcionáři
oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku, nebo ústně na základě výzvy
předsedy valné hromady po předchozím prokázání se identifikační kartou.
Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře (z identifikační
karty) a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář do informačního
střediska. Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat
identifikační kartou.
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8.

Informační středisko valné hromady označí podané diskusní lístky podle pořadí
převzetí a předá je předsedovi valné hrom ady.

9.

O udělení slova rozhoduje předseda valné hromady. Členovi představenstva
a členovi dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. Pokud někdo
svými projevy ruší jednání valné hromady, může ho předseda valné hromady
napomenout. Jestliže napomenutá osoba ani po tomto napomenutí nezmění své
chování, může předseda valné hromady přerušit valnou hromadu až do doby
obnovení pořádku.

§4
Hlasovací řád
1.

Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při registraci,
případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady.
Před
každým
hlasováním
bude
předsedou
valné
hromady
oznámeno,
o kterých usneseních a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. Akcionář vyznačí
příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkování m odpovědi, kterou zvolí
a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použít náhradní hlasovací lístek
nebo hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy
valné hromady, musí na něj navíc doplnit předsedou valné hromady ozná mené číslo
lístku. Pokud má použít hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě
pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit své identifikační číslo
(z identifikační karty).

2.

Nepodepsané hlasovací lístky, hlasovací lístky bez čís la lístku nebo se špatným
číslem lístku a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou
neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtané,
přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi) .
Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, je nutné požádat o pomoc osobu
pověřenou sčítáním hlasů (dále jen "skrutátor"). Akcionář před skrutátorem upraví
hlasovací lístek a oba pak společně svými podpisy tuto úpravu potvrdí nebo
skrutátor vymění akcionáři lístek za nový.

3.

Po vybrání hlasovacích lístků zahájí skrutátoři okamžitě sčítání hlasů.
V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí
o navrženém usnesení, předají předsedovi valné hromady tento výsledek.
Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny
v zápisu z valné hromady, případně zveřejněny v průběhu jednání. Při hlasování
o každém návrhu usnesení se vyhotovuje protokol o usnášeníschopnosti valné
hromady.
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PŘÍLOHA č. 3

Vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, člena dozorčí rady a člena výboru pro
audit
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PŘÍLOHA č. 4
Informace pro akcionáře týkající se bodu 10 pořadu jednání valné hromady
Podmínky smlouvy o úvěru mezi Philip Morris ČR a.s. jako věřitelem a Philip Morris International Inc.
jako dlužníkem (účinné od 1. srpna 2013 do 1. srpna 2018) (dále jen "Smlouva") budou po uzavření
dodatku, kterým se má prodloužit účinnost Smlouvy do 1. srpna 2023, identické jako doposud s tím,
že dle dodatku nejpozdějším datem čerpání bude 1. květen 2023 a konečným datem splatnosti bude
1. srpen 2023, a jsou následující:
(i)

Smluvní strany:
věřitel:
Philip Morris ČR a.s., se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, IČ:
148 03 534, zapsaná v obchodním rejstříku v Praze, pod spisovou značkou B 627;
dlužník:

Philip Morris International Inc., se sídlem 120 Park Avenue, New York, NY 10017,
Spojené
státy
americké,
identifikační
číslo
daňového
poplatníka:
13-3435103, identifikační číslo společnosti: 0670281-5;

(ii)

Celková výše úvěru v jednotlivém kalendářním roce: až do výše vlastního kapitálu
vyplývajícího z poslední řádné konsolidované účetní závěrky věřitele;

(iii)

Účel využití úvěru: dlužník bude oprávněn využít úvěr k obecným korporátním účelům
dlužníka;

(iv)

Struktura úvěru: dlužník bude oprávněn čerpat úvěr na základě jedné nebo více žádostí
o čerpání specifikujících požadovanou výši čerpání a navrhované datum čerpání;
nejpozdějším datem čerpání úvěru bude 1. květen 2023;

(v)

Splatnost jednotlivých čerpání úvěru: jednotlivá čerpání úvěru včetně alikvotního úroku
budou splatná vždy do tří (3) měsíců od data příslušného čerpání úvěru, konečným datem
splatnosti bude 1. srpen 2023;

(vi)

Předčasná splatnost úvěru: kdykoli po dobu trvání úvěru může věřitel rozhodnout
o okamžité splatnosti úvěru nebo jeho části, a to písemným oznámením dlužníkovi;

(vii)

Mimořádné splátky: mimořádné splátky úvěru jsou přípustné kdykoli;

(viii)

Úroky a úroková sazba: v obvyklé výši, která bude určena následovně:
Příslušný zveřejněný PRIBOR (tj. Prague InterBank Offered Rate) účinný ke dni poskytnutí
úvěru na základě žádosti o čerpání úvěru dle smlouvy o úvěru minus marže, např. 1W
PRIBOR minus marže (ACTUAL/360) pro 1-týdenní úvěr nebo 1M PRIBOR ke dni poskytnutí
úvěru minus marže (ACTUAL/360) pro 1-měsíční úvěr, přičemž tyto úroky nebudou nižší než
úroky pro vklady (depozit) ve výši rovnající se výši úvěru a pro období odpovídající období
poskytnutí úvěru dle smlouvy o úvěru poskytované bankami s obdobným kreditním ratingem
jako je kreditní rating dlužníka, v každém případě ne nižší než 0 %; úroky budou splatné
společně s jistinou;

(ix)

Měna: Kč (koruna česká);

(x)

Termín uzavření dodatku ke Smlouvě: nejpozději do 31. července 2018.
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