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Informace o zdanění výplaty dividend za rok 2015 společnosti O2 Czech Republic a.s. 
 
Vážení akcionáři,  
 
Na základě usnesení valné hromady ze dne 19. 4. 2016 bude od 19. 5. 2016 prostřednictvím České 
spořitelny, a.s. probíhat výplata dividend společnosti O2 Czech Republic a.s. za rok 2015 ve výši 16 Kč 
na akcii. Nárok na výplatu má každý akcionář, který byl majitelem akcií společnosti O2 Czech Republic 
a.s. (ISIN CZ0009093209) k rozhodnému dni 19. 4. 2016. Případná daň bude sražena společností O2 
Czech Republic a.s. 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 

prohlášení o české daňové rezidenci, nebo podpis formuláře pro výplatu na pobočce 
České spořitelny  

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 český penzijní fond/instituce penzijního pojištění nebo instituce penzijního 
pojištění v členském státu EU nebo v dalším státu tvořícího EHP: 0% 
 stejné podklady jako v případě a) až c), A ZÁROVEŇ 
 osvobození bude aplikováno pouze v případě, že bude doloženo také potvrzení 

příslušného orgánu o statusu fondu/instituce penzijního pojištění;  
 v případě, že příslušné potvrzení nebude dodáno, bude postupováno v souladu 

s články a), b) nebo c)  
e) akcionář je rezident bezesmluvního státu: 35% 

 bude uplatněna sazba ve výši 35%, pokud konečný vlastník neprokáže, že je daňovým 
rezidentem smluvního státu dle písmene a) až c)  

f) akcionář nedodá podklady dle výše uvedených ustanovení: 35% 
 
 
Pro uplatnění snížené sazby je nezbytné doručit tyto požadované dokumenty do 16. 5. 2016, jinak 
bude sražena základní sazba daně ve výši 35%.  
 
Pro následné uplatnění snížené sazby daně 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. 
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V souladu s §237 zákona č. 280/2009 daňový řád lze uplatnit následné snížení sražené daně do 60 dní 
ode dne zahájení výplaty tj. do 18. 7. 2016 nejpozději. Na později doručené podklady nebude brán 
zřetel. 
 
Současně přikládáme vzory jednotlivých prohlášení. Výše uvedené informace naleznete také 
v oslovovacím dopise, který brzy obdržíte.  
 


