Podmínky a způsob výplaty podílu na zisku (dividendy) za rok
2017
Představenstvo Komerční banky, a. s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1360
URČUJE
podle § 120a odst. 2, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění,
a podle § 6 odst. 8 stanov,
následující podmínky a způsob výplaty podílu na zisku za rok 2017:
I.
Nárok na podíl na zisku za rok 2017 má akcionář, který je zapsán jako vlastník akcie Komerční
banky, a. s., s ISIN CZ0008019106, k rozhodnému dni 18. dubna 2018, ve výpisu z registru emitenta
vedeného u Centrálního depozitáře cenných papírů. Podíl na zisku je splatný ke dni 28. května 2018
následujícím způsobem:
1.
1.1.

1.2.

Akcionářům – fyzickým osobám
v hotovosti, na základě předložení průkazu totožnosti, na prodejních místech Komerční banky,
a. s., v ČR, s výjimkou prodejních míst Praha 1 – Florenc, Praha 1 – Dlouhá, Praha 4 – Podolí,
Praha 5 – Košíře, Praha 6 – Hanspaulka, Praha 6 - Vítězné náměstí, Praha 7 – Letná, Praha 10 –
Skalka, Havířov – Šumbark, Hradec Králové – Pospíšilova, Jablonec - Mírové náměstí, Pardubice
– Jana Palacha, Brno – Žabovřesky, Brno – Kounicova, Brno – Spielberk, Brno – Lesná, Brno –
Orlí, Brno – Líšeň, Ostrava – Nová Karolína Park, Přerov - Přerovského povstání, Třebíč –
centrum, Třinec - Staroměstská, Zlín – Malenovice, které poskytují pouze bezhotovostní operace,
nebo
bezhotovostním převodem na peněžní účet na základě písemného sdělení bankovního spojení
akcionářem nebo správcem akcií, které je možné odevzdat na všech prodejních místech Komerční
banky, a. s. V případě, že hrubá výše podílu na zisku je vyšší než 1500,- Kč, musí být Váš podpis
na písemném sdělení bankovního spojení úředně ověřen, případně ověřen pracovníkem Komerční
banky, a. s.

V případě zastupování akcionáře jinou osobou na základě plné moci musí být podpis na plné moci
rovněž úředně ověřen.
2. Akcionářům – právnickým osobám
Při výplatě podílu na zisku bezhotovostním způsobem právnickým osobám banka převede podíl na zisku
nejpozději 5 pracovních dní po obdržení požadovaných dokladů, nejdříve však v den splatnosti podílu
na zisku. Požadovanými doklady se rozumí: požadavek na výplatu podílu na zisku obsahující příslušné
bankovní spojení, úředně ověřený aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný doklad
prokazující existenci právnické osoby. Podpis člena statutárního orgánu akcionáře (nebo jeho zástupce)
na požadavku na výplatu podílu na zisku musí být úředně ověřen. V případě zastoupení akcionáře jinou
právnickou či fyzickou osobou je tento zástupce povinen doručit navíc úředně ověřené plné moci od
všech zastupovaných subjektů, s výjimkou správce cenného papíru zapsaného v centrální evidenci
zaknihovaných cenných papírů, a svůj úředně ověřený aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku
nebo jiný doklad prokazující jeho existenci. V případě, že je ve výpisu z evidence emise uveden pouze
údaj o správci akcie, akcionář je povinen předložit výpis z majetkového účtu. Banka nenese odpovědnost
za správnost a aktuálnost údajů uvedených akcionářem.

Toto sdělení (požadavek) adresujte do sídla Komerční banky, a. s., nebo předejte libovolnému
prodejnímu místu Komerční banky, a. s.
3. Sazby daně vybírané srážkou
Srážková daň z výplat podílu na zisku bude uplatněna následovně:
A.
Českým daňovým rezidentům bude při výplatě uplatněna sazba daně 15 %.
České daňové rezidentství akcionář prokazuje podepsaným „Prohlášením o skutečném vlastnictví
a daňovém domicilu“.
B.
Českým daňovým nerezidentům ze států, se kterými má Česká republika uzavřenu smlouvu
o zamezení dvojímu zdanění nebo smlouvu či dohodu upravující výměnu informací v daňových
záležitostech, ale kteří nepředloží dokumentaci dle bodu C), bude při výplatě uplatněna sazba daně
15 %.
Daňové rezidentství v příslušném státě akcionář prokazuje podepsaným „Prohlášením o skutečném
vlastnictví a daňovém domicilu“.
C.
Českým daňovým nerezidentům ze států, se kterými má Česká republika uzavřenu smlouvu
o zamezení dvojímu zdanění, bude uplatněna sazba daně dle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu
zdanění.
Daňové rezidentství v příslušném státě akcionář prokazuje potvrzením o daňovém domicilu
a prohlášením skutečného vlastníka příjmu.
D.
Českým daňovým nerezidentům ze států, se kterými nemá Česká republika uzavřenu smlouvu
o zamezení dvojímu zdanění nebo smlouvu či dohodou upravující výměnu informací v daňových
záležitostech, a dále akcionářům, kteří nedoloží požadovanou dokumentaci dle předchozích bodů, bude
při výplatě uplatněna sazba daně 35 %.
V případě, že hrubá výše podílu na zisku je nižší než 10 000,- Kč, akcionář bude do kategorií A a B
zařazen na základě údajů uvedených v registru emitenta u CDCP prokazujících rezidenci v České
republice či státu, se kterým má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojímu zdanění nebo
smlouvu či dohodu upravující výměnu informací v daňových záležitostech, a tento akcionář nebude
povinen předkládat „Prohlášení o skutečném vlastnictví a daňovém domicilu“.
„Prohlášení o skutečném vlastnictví a daňovém domicilu“ není dále povinen předkládat akcionář, který
již v minulosti „Prohlášení o skutečném vlastnictví a daňovém domicilu“ Komerční bance, a. s.,
předložil.
Výše uvedené dokumenty zajišťující nižší sazby srážkové daně je akcionář povinen předložit nejpozději
do 27. června 2018. Pokud dokumenty nebudou do tohoto termínu předloženy, snížená sazba srážkové
daně nebude při výplatě dividend uplatněna. Akcionář je nicméně oprávněn během následujících tří let
požádat o refundaci daně. Žádost o refundaci bude, za předpokladu dodání výše zmíněných dokumentů
a žádosti o refundaci daně, vyřízena do jednoho měsíce od jejího obdržení.
II.
Představenstvo banky, dle usnesení valné hromady banky konané v roce 2009, nebude uplatňovat
námitku promlčení vůči vzneseným nárokům na výplatu podílu na zisku (dividenda) po dobu 10 let od
splatnosti podílu na zisku. Po uplynutí doby 10 let od splatnosti podílu na zisku je představenstvo
povinno uplatnit námitku promlčení a nevyplacenou (akcionáři nepřevzatou) část podílu na zisku
převést na účet nerozděleného zisku minulých let k dalšímu rozhodnutí valné hromady banky.
III. Další informace o výplatě podílu na zisku je možno získat v Komerční bance, a. s., na telefonním
čísle +420 955 534 143 nebo na e-mailové adrese monika_koprivova@kb.cz.

