Zdanění výplaty dividend za rok 2013 společnosti O2 Czech Republic a.s.
Vážení akcionáři,
Od 26.11.2014 bude prostřednictvím České spořitelny, a.s. probíhat výplata dividend za rok 2013 ve
výši 18 Kč na akcii. Nárok na výplatu má každý akcionář, který je majitelem akcií společnosti O2 Czech
Republic a.s. (ISIN CZ0009093209) k rozhodnému dni 27.10.2014. Případná daň bude sražena
společností O2 a uhrazena příslušnému finančnímu úřadu v souladu s platnými právními předpisy dle
dodané daňové rezidence konečných akcionářů.
V případě, že konečný akcionář je českým daňovým rezidentem, bude aplikována následující sazba
při dodání níže uvedených dokumentů:
i) fyzická osoba: 15%
 vyplněná žádost o výplatu (návratka) přiložená v oslovovacím dopisu, nebo podpis
formuláře pro výplatu na pobočce České spořitelny, nebo prohlášení o české daňové
rezidenci
ii) právnická osoba: 15%
 vyplněná žádost o výplatu (návratka) přiložená v oslovovacím dopisu, nebo
prohlášení o české daňové rezidenci
V případě, že konečný akcionář je daňovým rezidentem jiného státu, bude aplikována následující
sazba při dodání níže uvedených dokumentů:
a) akcionář je rezident státu, se kterým má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení
dvojího zdanění: snížená sazba 0-15% dle ustanovení příslušné smlouvy
 potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení o skutečném vlastníkovi, NEBO
 potvrzení o daňovém domicilu a vyplněná žádost o výplatu (návratka) přiložená v
oslovovacím dopisu
b) akcionář je rezident státu, se kterým má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení
dvojího zdanění: 15%
 vyplněná žádost o výplatu (návratka) přiložená v oslovovacím dopisu, NEBO
 čestné prohlášení o daňové rezidenci a prohlášení o skutečném vlastníkovi
c) akcionář je rezident státu, se kterým má Česká republika uzavřenu smlouvu o výměně
informací v daňových záležitostech nebo jinou obdobnou mezinárodní smlouvu: 15%
 vyplněná žádost o výplatu (návratka) přiložená v oslovovacím dopisu, NEBO
 čestné prohlášení o daňové rezidenci a prohlášení o skutečném vlastníkovi
d) akcionář je penzijní fond: 0%
 čestné prohlášení penzijního fondu o daňové rezidenci, prohlášení o skutečném
vlastníkovi, potvrzení o daňovém domicilu
e) akcionář je rezident bezesmluvního státu: bude uplatněna sazba ve výši 35%, pokud
konečný vlastník neprokáže, že je daňovým rezidentem smluvního státu dle písmene a)
až d)
Pro uplatnění snížené sazby dle bodů a) až d) bude nezbytné doručit tyto požadované dokumenty do
25.11.2014, jinak bude uplatněna základní sazba daně ve výši 35%. Pro následné uplatnění snížené
sazby daně po 25.11.2014 bude nutné doložit také seznam všech prostředníků (správců nebo jiných
subjektů), přes které byla výplata provedena až ke konečnému vlastníkovi dividendy (konečnému
akcionáři) a prohlášení těchto prostředníků, že dividendu skutečně obdrželi a dále vyplatili.
Upozorňujeme, že lhůta pro případné následné snížení srážkové daně činí v souladu s §237 zákona
č.280/2009 Sb., daňový řád 60 dní ode dne zahájení výplaty. Na později doručené podklady nebude
brán zřetel.
Pro bližší informace týkající se požadovaných dokumentů a způsobu zdanění odkazujeme na
grafickou přílohu tohoto sdělení. Současně přikládáme vzory jednotlivých prohlášení. Výše uvedené
informace naleznete také v oslovovacím dopise.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taxation of dividend payment for the year 2013 of of O2 Czech Republic a.s.
Dear shareholders,
As of October 26th, 2014, a dividend payment for the year 2013 in the amount of CZK 18 per each
share before tax will be made by Česká spořitelna, a.s. Shareholders are entitled to receive dividends
if they hold the stock of O2 Czech Republic a.s. (“the Company”) ISIN CZ0009093209 on the decisive
date, i.e. October 27th, 2014.
The Company will withhold the tax due on such dividend and pay it to the tax administration
authority in accordance with applicable legal regulations and based on the declared tax residency of
beneficial ownership.
If the beneficial ownership is a Czech tax resident, the following tax rate shall apply in case of
delivery of the below mentioned documents:
i)
Physical person: 15 per cent
 Filled-in application for payment enclosed to the information letter, or signature of
the form if paid at Ceska sporitelna’s branches, or declaration of Czech tax residency
ii) Company: 15 per cent
 Filled-in application for payment enclosed to the information letter, or declaration of
Czech tax residency
If the beneficial ownership is a tax resident of another state, the following tax rate shall apply in case
of delivery of the below mentioned documents:
a) Shareholder is a resident of the state with which the Czech Republic has concluded
Double Tax Treaty: reduced rate of 0-15 per cent in accordance with relevant treaty
 Tax residence confirmation and beneficial ownership’s declaration, OR
 Tax residence confirmation and filled-in application for payment enclosed to the
information letter
b) Shareholder is a tax resident of the state with which the Czech Republic has concluded
Double Tax Treaty: 15%
 Filled-in application for payment enclosed to the information letter, OR
 Affidavit on tax residence and beneficial ownership’s declaration
c) Shareholder is a resident of the state with which the Czech Republic has concluded a Tax
Information Exchange Agreement for the income tax area or another international
agreement: 15%
 Filled-in application for payment enclosed to the information letter, OR
 Affidavit on tax residence and beneficial ownership’s declaration
d) Shareholder is a pension fund: 0%
 Confirmation of pension fund on tax residency, beneficial ownership’s declaration,
tax residence confirmation
e) Shareholder is a tax resident of non-contractual state: application of 35 per cent tax rate
if the shareholder will not prove that he is a tax resident of the contractual state under
the points a) to d)
For the application of the reduced tax rate under the points a) to d), all required documents has to
be delivered by November 25th, 2014, otherwise a basic rate of 35 per cent shall apply.
For the subsequent reduction of the applied tax rate after the November 25th, 2014, shareholder
shall provide also with the list of all custodians or other entities who forward a dividend payment
from CS up to them and provide CS with the declarations of such entities confirming the reception
and pay-out of dividend.
Please note that the deadline for the subsequent reduction of the applied withholding tax, if
appropriate, shall be, according to Section 237 of 280/2007 Coll., Tax Administration Act, 60 days
from the first payment day. Applications after this deadline will not be taken into account.

For detailed information related to required documents and taxation, please see enclosed table. We
also enclose templates of the above mentioned declarations. The above mentioned information is
also stated in the information letter.

