Podmínky a způsob výplaty podílu na zisku (dividendy)
za rok 2016
Představenstvo společnosti MONETA Money Bank, a.s. se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1422/1a, PSČ
140 28, IČO: 256 72 720
URČUJE
následující podmínky a způsob výplaty podílu na zisku za rok 2016:

I. Právo na podíl na zisku za rok 2016 má každý akcionář, který byl zapsán jako vlastník akcií MONETA
Money Bank, a.s. (ISIN CZ0008040318) k rozhodnému dni 13. dubna 2017 ve výpisu z evidence emise
akcií vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen „Evidence emise“). Podíl na zisku je
splatný ke dni 26. června 2017 následujícím způsobem:
1. Místo a způsob výplaty podílu na zisku:
Podíl na zisku bude vyplacen ke dni splatnosti z účtů a na náklady MONETA Money Bank, a.s. akcionářům
zapsaným v Evidenci emise prostřednictvím Komerční banky, a.s. se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33/969,
PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, a to pouze bezhotovostním převodem na bankovní účty akcionářů
zapsané v Evidenci emise. Akcionář odpovídá za správnost jeho údajů zapsaných v Evidenci emise.
Povinnost MONETA Money Bank, a.s. vyplácet podíl na zisku pouze bezhotovostním převodem na bankovní
účty akcionářů zapsané v Evidenci emise vyplývá z toho, že (i) akcie MONETA Money Bank, a.s. jsou akciemi
na jméno a (ii) dle § 348 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném
znění, musí být podíly na zisku vypláceny převodem na bankovní účty akcionářů uvedené v seznamu
akcionářů MONETA Money Bank, a.s. Dle čl. 3 odst. 4 stanov je seznam akcionářů nahrazen Evidencí emise.
Akcionářům zapsaným v Evidenci emise, kteří zde nemají zapsán bankovní účet, bude na adresu bydliště
nebo sídla zapsaného ke dni 13. dubna 2017 v Evidenci emise zaslán Komerční bankou, a.s. dopis
upřesňující podmínky bezhotovostní výplaty podílu na zisku.
Právo na podíl na zisku se promlčí 26. června 2020.
2. Sazby daně vybírané srážkou
Srážková daň z podílu na zisku bude akcionářům sražena v následující výši:
A. Českým daňovým rezidentům bude při výplatě uplatněna sazba daně 15%.
České daňové rezidentství akcionář prokazuje Komerční bance, a.s. podepsaným „Prohlášením
o skutečném vlastnictví příjmů a daňovém domicilu“. Za tímto účelem je na internetových stránkách
MONETA Money Bank, a.s. https://investors.moneta.cz/shares k dispozici formulář tohoto prohlášení.

B. Českým daňovým nerezidentům ze států, se kterými má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení
dvojímu zdanění nebo dohodu upravující výměnu informací v daňových záležitostech, bude při výplatě
uplatněna sazba daně 15%, pokud tito nerezidenti nepředloží dokumentaci dle bodu C(i).
Daňové rezidentství v příslušném státě akcionář prokazuje Komerční bance, a.s. podepsaným
„Prohlášením o skutečném vlastnictví příjmů a daňovém domicilu“. Za tímto účelem je na internetových
stránkách MONETA Money Bank, a.s. https://investors.moneta.cz/shares k dispozici formulář tohoto
prohlášení.
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 Komerční bance, a.s.:
(i)

potvrzením o daňovém domicilu vydaným příslušným zahraničním finančním úřadem; a

(ii)

„Prohlášením o skutečném vlastnictví příjmů a daňovém domicilu“. Za tímto účelem je na
internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. https://investors.moneta.cz/shares k dispozici
formulář tohoto prohlášení.

D. Českým daňovým nerezidentům ze států, se kterými nemá Česká republika uzavřenu smlouvu
o zamezení dvojímu zdanění nebo dohodu upravující výměnu informací v daňových záležitostech, a dále
českým nebo zahraničním akcionářům, kteří nedoručí požadovanou dokumentaci dle předchozích bodů,
bude při výplatě uplatněna sazba daně 35%.
Shora uvedené dokumenty vztahující se k nižší sazbě srážkové daně jsou vždy povinni podepsat a doručit
skuteční akcionáři a vlastníci podílu na zisku (případně správci akcií zapsaní v Evidenci emise nebo jiní
zástupci jednající jménem a na účet akcionářů), a to i pokud takoví skuteční akcionáři a vlastníci podílu na
zisku nejsou zapsáni ve výpisu z Evidence emise.
V případě že:
(x)

celková hrubá výše podílu na zisku (dividenda) vyplácená jednomu akcionář je nižší než 1.000,- Kč a

(y)

údaje zapsané ve vztahu k takovému akcionáři ke dni 13. dubna 2017 v Evidenci emise prokazují
daňovou rezidenci akcionáře v České republice nebo ve státě, se kterým má Česká republika uzavřenu
smlouvu o zamezení dvojímu zdanění nebo dohodu upravující výměnu informací v daňových
záležitostech,

pak bude tento akcionář (splňující oba požadavky dle bodů (x) a (y)) považován za akcionáře dle bodu A,
případně bodu B výše, a to pouze na základě údajů zapsaných v Evidenci emise, a tedy tento akcionář nemusí
podepsat a doručit Komerční bance, a.s. „Prohlášení o skutečném vlastnictví příjmů a daňovém domicilu“, jak
je vyžadováno v bodech A a B výše.

3. Způsob doručení dokumentů a refundace srážkové daně
Originály výše uvedených dokumentů vztahujících se k nižší sazbě srážkové daně jsou akcionáři (nebo
správci akcií zapsaní v Evidenci emise nebo jiní zástupci jednající jménem a na účet akcionářů) povinni
doručit Komerční bance, a.s. na adresu uvedenou níže v části II. (k rukám pana Vladimíra Dvořáka) nejpozději
do 20. června 2017.
Pokud dokumenty nebudou do 20. června 2017 doručeny výše uvedeným způsobem Komerční bance, a.s.,
snížená sazba srážkové daně nebude při výplatě podílu na zisku uplatněna. Akcionář je následně, avšak
nejpozději dne 15. prosince 2020, oprávněn požádat způsobem uvedeným v předcházejícím odstavci
Komerční banku, a.s. o refundaci srážkové daně (nebo její příslušné části), pokud společně s žádostí o
refundaci srážkové daně doručí i všechny dokumenty vztahujících se k nižší sazbě srážkové daně.
V případě, že akcionář doručí Komerční bance, a.s. dokumenty vztahujících se k nižší sazbě srážkové daně
po 20. červnu 2017 (tedy po dni, kdy byly daně odvedeny na Specializovaný finanční úřad), avšak nejpozději
15. prosince 2020, pak je akcionář povinen v této lhůtě rovněž doručit Komerční bance, a.s. žádost o refundaci
srážkové daně (nebo její příslušné části).
Žádost o refundaci srážkové daně bude Komerční bankou, a.s. vyřízena nejpozději do jednoho měsíce po
doručení žádosti akcionáře a všech nezbytných dokumentů vztahujících se k nižší sazbě srážkové daně.
MONETA Money Bank, a.s. a Komerční banka, a.s. si vyhrazují právo žádosti o refundaci daně nevyhovět
v případě, že žádost a všechny potřebné dokumenty nebudou doručeny Komerční bance, a.s. řádně a včas
nebo nebudou splněny požadavky pro uplatnění snížené sazby srážkové daně.
4. Formální požadavky na předkládání dokumentů
Společně s dokumenty vyhotovenými v cizím jazyce jiném než anglickém či slovenském je předkladatel těchto
dokumentů povinen předat také úřední překlad těchto dokumentů do českého jazyka.
Každý akcionář může udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej jako zmocněnec
zastupovala a vykonávala za něj jeho práva spojená s výplatou podílu na zisku, včetně předkládání shora
uvedených dokumentů vztahujících se k nižší sazbě srážkové daně Komerční bance, a.s. Plná moc musí být
písemná a musí z ní vyplývat, že byla udělena pro zastupování akcionáře při výplatě podílu na zisku MONETA
Money Bank, a.s.
Podepisuje-li jakýkoliv dokument zástupce osoby na základě plné moci, musí být k takto podepsanému
dokumentu přiložen rovněž originál nebo úředně ověřená kopie příslušné plné moci.
Podepisuje-li jakýkoliv dokument zahraniční právnická osoba, musí být k tomuto dokumentu přiložen rovněž
originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného veřejného rejstříku pro tuto právnickou osobu (nikoliv
staršího než tři (3) měsíce), případně jiný obdobný dokument prokazující oprávnění příslušných osob jednat
za zahraniční právnickou osobu. Doklady vystavené zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich

ověřovací doložkou, kterými se pro tyto účely prokazuje zahraniční právnická osoba, musí být
superlegalizovány, nebo opatřeny úředním ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu
dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má příslušná zahraniční právnická osoba sídlo.

II.

Pro účely komunikace s Komerční bankou, a.s., týkající se výplaty podílu na zisku je pro akcionáře
MONETA Money Bank, a.s. kontaktní osobou:
Vladimír Dvořák
Pracovník útvaru 2194
Služby emitentům
Václavské náměstí 42
114 07 Praha 1
Česká republika
Tel.: 955 534 142
E-mail: vladimir_dvorak@kb.cz

Ing. Monika Kopřivová
Vedoucí útvaru 2194
Služby emitentům
Václavské náměstí 42
114 07 Praha 1
Česká republika
Tel.: 955 534 143
E-mail: monika_koprivova@kb.cz

