
Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů 

 

Vážený akcionáři, 

 

dovolujeme si Vám oznámit, že Česká spořitelna, a.s. (dále jen „ČS“) byla pověřena zprostředkováním výplaty 
dividend za rok 2021 akcionářům společnosti 

Philip Morris ČR a.s. 

se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, IČ 148 03 534, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 627 (dále jen „Společnost“).  

Rozhodnutím valné hromady Společnosti mimo zasedání písemnou formou ze dne 24.05.2022 byla schválena 
dividenda za rok 2021 ve výši 1 310,- Kč na jednu akcii před zdaněním. Daň bude sražena Společností a uhrazena 
příslušnému finančnímu úřadu v souladu s platnými právními předpisy. Nárok na výplatu dividend má každá osoba, 
která byla majitelem akcií Společnosti ke dni 1.6.2022. 

Výplata dividend bude realizována od 30.06.2022  
bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený u kteréhokoli peněžního ústavu v České republice na 
základě vyplněné a podepsané Žádosti o výplatu odeslané poštovní zásilkou na adresu: Česká spořitelna, 
a.s., A332 Správa produktů finančních trhů, Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4.  Žádost o výplatu naleznete 
na webové stránce: http://www.philipmorris.cz, v sekci "Pro akcionáře", v části „Rozhodování valné 
hromady mimo zasedání (per rollam) 2022“. Věnujte, prosím, pozornost vyplnění Žádosti o výplatu, informacím 
k požadovaným podkladům a pokynům potřebným k výplatě dividend uvedeným v Žádosti o výplatu. 
 
O další informace můžete požádat na emailu: vyplatadividend@csas.cz, kontaktní osoby v České 
spořitelně, a.s.: Odd. A332_01, paní Naděžda Šmídová nebo pan Milan Williams, kontaktní telefon 956 765 
438. 
 
Datum splatnosti podílu na zisku se určuje k 30. červnu 2022. Výplatní období bude od 30. června 2022 do 31. března 
2023.  

Podíly na zisku budou vypláceny akcionářům fyzickým osobám ve stanoveném výplatním období pouze 
bezhotovostním převodem peněžních prostředků na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů vedeném 
společností, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů v případě zaknihovaných akcií. Pro případ, že v seznamu 
akcionářů, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebude číslo bankovního účtu zapsáno (či toto číslo nebude 
aktuální), bude podíl na zisku zaslán na bankovní účet, který akcionář pro tento účel sdělí společnosti prostřednictvím 
České spořitelny, a.s. Podíl na zisku bude akcionářům fyzickým osobám vyplacen po dodání veškerých potřebných 
podkladů, včetně prohlášení skutečného vlastníka (majitele) a v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu 
než České republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, také potvrzení o daňovém domicilu.  

Akcionářům právnickým osobám budou podíly na zisku vypláceny také prostřednictvím České spořitelny, a.s. v souladu 
s výše uvedenými pravidly. Výplata podílů na zisku akcionářům právnickým osobám bude prováděna pouze 
bezhotovostním převodem peněžních prostředků na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů vedeném 
společností, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů v případě zaknihovaných akcií. Pro případ, že v seznamu 
akcionářů, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebude číslo bankovního účtu zapsáno (či toto číslo nebude 
aktuální), bude podíl na zisku zaslán na bankovní účet, který akcionář pro tento účel sdělí společnosti prostřednictvím 
České spořitelny, a.s. Akcionářům právnickým osobám (či právním uspořádáním) bude podíl na zisku vyplacen pouze 
po splnění zákonných předpokladů pro výplatu podílu na zisku ze strany akcionáře (mj. provedení zápisu skutečného 
majitele akcionáře právnické osoby (či právního uspořádání) do evidence skutečných majitelů (dále jen „CZ SM 
evidence“) v souladu s § 53 odst. 2 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění (dále jen 
„zákon o evidenci skutečných majitelů“), pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen, resp. na něj 
ustanovení výše uvedeného zákona a povinnost zápisu skutečného majitele do CZ SM evidence dopadá), jakož i po 
dodání veškerých dalších potřebných podkladů a v případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České 
republiky, bude žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně, také potvrzení o daňovém domicilu. Česká 
spořitelna, a.s. bude provádět kontrolu zápisu skutečného majitele v CZ SM evidenci a akcionářům, kteří nebudou mít 
ke dni výplaty podílu na zisku Českou spořitelnou, a.s. zapsaného žádného skutečného majitele, nebude podíl na zisku 
vyplacen. Nebude-li podíl na zisku akcionáři (právnímu uspořádání) vyplacen z důvodu absence zápisu jeho 
skutečného majitele v CZ SM evidenci do 31. prosince 2022, právo na tento podíl na zisku zaniká (§ 53 odst. 2 a 3 
zákona o evidenci skutečných majitelů). Akcionář uplatňující nárok na podíl na zisku, resp. jeho vyplacení v rámci 
výplatního období až po 31. prosinci 2022, musí prokázat a doložit, že mu právo na podíl na zisku z důvodu absence 
zápisu skutečného majitele v CZ SM evidenci do 31. prosince 2022 nezaniklo. V opačném případě mu podíl na zisku 
z důvodu jeho zániku nebude vyplacen. 

 
V Kutné Hoře 10. června 2022 
 
Philip Morris ČR a.s.      Philip Morris ČR a.s. 
Andrea Gontkovičová, předsedkyně představenstva   Anton Stankov, člen představenstva 
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