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Oznámení o podrobnostech k předkládání výpisu z evidence skutečných majitelů  

 
Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. (dále jen „Společnost“) v souvislosti s výplatou podílu na zisku za 

rok 2020 akcionářům Společnosti, resp. právnickým osobám, jež jsou povinny k provedení zápisu skutečného 

majitele akcionáře právnické osoby (či právního uspořádání) do evidence skutečných majitelů, resp. na ně povinnost 

zápisu skutečného majitele do CZ SM dopadá (dále jen „CZ SM evidence“) v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., 

o evidenci skutečných majitelů, v platném znění (dále jen „Zákon“), za účelem dodržení ustanovení Zákona při 

výplatě podílu na zisku akcionářům, zejména § 53 odst. 1 a 2 Zákona, určuje podrobnosti k předkládání výpisu z CZ 

SM evidence za účelem prokázání, že u akcionáře došlo k zápisu skutečného majitele v souladu s příslušnými 

ustanoveními Zákona.    
Akcionáři Společnosti, kteří jsou povinni k provedení zápisu skutečného majitele do CZ SM evidence, jsou zároveň 

povinni po dni nabytí účinnosti Zákona, tj. po 1. červnu 2021, předložit Společnosti prostřednictvím České 

spořitelny, a.s. (v souladu s Oznámením o výplatě výnosů z cenných papírů): 

(i) aktuální výpis z CZ SM evidence ne starší než 1 (jeden) měsíc, a to jako částečný výpis platných údajů 

o skutečném majiteli akcionáře právnické osoby nebo právního uspořádání zapsaných do CZ SM 

evidence vyhotovený ve smyslu § 14 odst. 1 Zákona prostřednictvím internetových stránek Ministerstva 

spravedlnosti, popř. jako úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo 

s nahrazením novými údaji ve smyslu § 16 odst. 1 Zákona, v listinné podobě; a 

(ii) prohlášení potvrzující aktuálnost údajů zapsaných v CZ SM evidenci a uvedených v předloženém 

výpisu ke dni podání žádosti o výplatu podílu na zisku, opatřené prostým vlastnoručním podpisem 

(podpisy) osob(y) oprávněné (oprávněných) jednat za akcionáře, jehož vzor je uveden níže.  

Představenstvo společnosti upozorňuje, že nedoloží-li akcionář výpis z CZ SM evidence a prohlášení k potvrzení 

aktuálnosti údajů zapsaných v CZ SM evidenci, Společnost podíl na zisku v souladu s právními předpisy nevyplatí. 

Nebude-li podíl na zisku akcionáři vyplacen z důvodu absence zápisu jeho skutečného majitele v CZ SM evidenci 

do 31. prosince 2021, právo na tento podíl na zisku v souladu s § 53 odst. 3 Zákona zaniká. Akcionář uplatňující 

nárok na podíl na zisku, resp. jeho vyplacení v rámci výplatního období až po 31. prosinci 2021, musí prokázat a 

doložit, že mu právo na podíl na zisku z důvodu absence zápisu skutečného majitele v CZ SM evidenci do 31. 

prosince 2021 nezaniklo. V opačném případě mu podíl na zisku z důvodu jeho zániku nebude vyplacen. 
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VZOR PROHLÁŠENÍ K POTVRZENÍ AKTUÁLNOSTI ÚDAJŮ ZAPSANÝCH V EVIDENCI 

SKUTEČNÝCH MAJITELŮ 

 

Společnost …………………………. [doplňte firmu], se sídlem: …………………………., IČO: 

…………………………., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u ……………… soudu v ………………, oddíl 

………………, vložka ……………… 

jakožto akcionář společnosti Philip Morris ČR a.s. (dále jen „Společnost“), tímto pro účely výplaty podílu na zisku 

za rok 2020 prohlašuje, že údaje zapsané v evidenci skutečných majitelů v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, a uvedené ve výpisu z evidence skutečných majitelů ze dne 

………… 2021, předkládaném Společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s., jsou ke dni podání žádosti o 

výplatu podílu na zisku aktuální a platné.  

V …………………………. dne ……………………… 

__________________________ 

Obchodní firma společnosti: …………………………… 

Jméno a příjmení: …………………………… 

Funkce: …………………… 

 


