Oznámení o výplatě dividend
Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ:
45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1464
(dále jen „společnost“),
v souladu s ustanovením § 178 obchodního zákoníku a dále v souladu s ustanovením § 120 odst. 2
zákona o podnikání na kapitálovém trhu
o z n a m u j e,
že řádná valná hromada společnosti dne 3.6.2004 schválila rozdělení čistého zisku společnosti za
rok 2003 ve výši 3.137.845.425,32 Kč tak, že část zisku za rok 2003 ve výši 270.000,- Kč bude
převedena ve prospěch zákonného rezervního fondu, část zisku ve výši 1.140.330.215,32 Kč
bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let a část zisku ve výši 1.997.245.210,Kč bude rozdělena mezi všechny akcie vydané společností, přičemž příslušná dividenda
připadající na akcie v majetku společnosti (vlastní akcie) bude, v souladu s § 161d, odst.1 zákona
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, poměrně rozdělena mezi ostatní akcie
společnosti, se kterými je spojeno právo na dividendu. Na každou akcii společnosti o jmenovité
hodnotě 1.000,- Kč, se kterou je spojeno právo na dividendu, pak připadne před zdaněním
dividenda ve výši 670,- Kč. Výplata dividend bude provedena za podmínek stanovených
usnesením řádné valné hromady společnosti ze dne 3.6.2004, které dále zní takto:
1.

Rozhodný den, den splatnosti a převoditelnost práva na výplatu dividendy

1.1.

Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je 5.6.2004 (dále jen „rozhodný den“) a dnem
splatnosti dividendy je pak 7.7.2004 (dále jen „den splatnosti“). Výplatu dividend společnost
zajišťuje na své náklady a nebezpečí.

1.2.

Samostatně převoditelné právo na výplatu dividendy lze převádět smlouvou o postoupení
pohledávky, a to ode dne rozhodnutí valné hromady o výplatě dividendy do pátého
pracovního dne přede dnem splatnosti dividendy, přičemž nejpozději k tomuto dni musí
smlouva o postoupení pohledávky nabýt účinnosti vůči společnosti.

1.3.

Převod práva na výplatu dividendy smlouvou o postoupení pohledávky nabývá vůči
společnosti účinnosti okamžikem, kdy je společnosti oznámen nabyvatelem, přičemž součástí
tohoto oznámení musí být:
(a)

firma či název (jméno), sídlo (bydliště) a identifikační (rodné) číslo (případně datum
narození) převodce a nabyvatele, a toto oznámení musí být podepsáno nabyvatelem
nebo jeho statutárním orgánem nebo jeho příslušným členem či členy, a tento podpis
či podpisy musí být úředně ověřeny,

(b)

údaje o počtu, druhu, formě, podobě a jmenovité hodnotě akcií, s nimiž souvisí
převáděné právo na výplatu dividendy a určení, že předmětem převodu je právo na
dividendu,

(c)

originál či úředně ověřená kopie smlouvy o postoupení pohledávky,

(d)

kopie výpisu z účtu majitele příslušné akcie obsahující vyznačení převodu samostatně
převoditelného práva na výplatu dividendy, přičemž však souvisí-li převáděné právo
na výplatu dividendy se zaknihovanou akcií na majitele, ohledně níž je ve výpisu
z registru emitenta namísto vlastníka uveden správce ve smyslu § 36 odst. 5 zákona o
cenných papírech, také originál výpisu z účtu majitele cenných papírů, z něhož bude
zřejmé, že převodce je vlastníkem akcií společnosti znějících na majitele
k rozhodnému dni a

(e)

oznamuje-li se postoupení práva na vyplacení dividendy na osobu, jíž bylo toto právo
postoupeno ze strany osoby, která sama již právo na výplatu dividendy nabyla na
základě postoupení, též originál nebo úředně ověřená kopie smlouvy o postoupení
pohledávky dokládající řádné postoupení práva na výplatu dividendy od akcionáře a
došlo-li k více převodům téhož práva na výplatu dividendy, pak originály či úředně
ověřené kopie všech smluv o postoupení pohledávky dokládající veškeré převody
dotčeného práva na výplatu dividendy od prvního postoupení ze strany akcionáře až
do postoupení, které je právě oznamováno.

2.

Oprávněné osoby

2.1.

Na výplatu dividendy má nárok akcionář společnosti, přičemž pro účely této výplaty dividend
se za akcionáře společnosti (ledaže se prokáže, že majitelem příslušných akcií je někdo jiný)
považuje ten, kdo:
(a)

bude ve výpisu z registru emitenta uveden jako majitel zaknihované akcie společnosti
znějící na majitele v rozhodný den, nebo

(b)

bude zapsán jako majitel zaknihované akcie společnosti znějící na jméno v seznamu
akcionářů společnosti v rozhodný den, nebo

(c)

bude uveden v příslušném seznamu osob, které odevzdaly listinné kmenové akcie na
majitele podléhající výměně, obsahujícím identifikaci akcionářů pro účely příkazu
k vydání zaknihovaných akcií, a které dosud společnosti nesdělily číslo majetkového
účtu ve Středisku cenných papírů, na který mají být vydány ze strany společnosti
zaknihované kmenové akcie na majitele, nahrazující v souvislosti s rozhodnutím řádné
valné hromady společnosti konané dne 28.6.2001 listinné kmenové akcie na majitele
(původně zaměstnanecké akcie), které dle uvedeného rozhodnutí valné hromady
podléhají výměně z listinných na zaknihované, a to v případě, kdy do rozhodného dne,
tedy do 5.6.2004, nebudou příslušnými osobami čísla jejich majetkových účtů ve
Středisku cenných papírů sdělena a tyto akcie příslušným osobám vydány.

2.2.

V případě, že ve výpisu z registru emitenta je namísto vlastníka zaknihované akcie
společnosti znějící na majitele uveden správce ve smyslu § 36 odst. 5 zákona o cenných
papírech, vyplatí společnost dividendu vlastníkovi akcie za předpokladu, že tento předloží
originál výpisu z účtu majitele cenných papírů, z něhož bude zřejmé, že byl vlastníkem akcií
společnosti znějících na majitele k rozhodnému dni; nebude-li společnosti předložen tento
výpis, společnost není povinna provést výplatu dividendy ohledně takovýchto akcií a
společnost v takovém případě není v prodlení s výplatou dividendy.

2.3.

Na výplatu dividendy má rovněž nárok osoba, na niž bylo účinně převedeno právo na výplatu
dividendy v souladu s podmínkami stanovenými v bodech 1.2. a 1.3. tohoto usnesení, pokud
bude ke dni splatnosti osobou, které svědčí právo na výplatu dividendy dle vůči společnosti
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účinné smlouvy o postoupení pohledávky (tato osoba a akcionáři uvedení v bodech 2.1. a 2.2.
tohoto usnesení společně dále jen „oprávněné osoby“).
2.4.

Jakékoli jiné osobě, než je oprávněná osoba či univerzální právní nástupce ve smyslu bodu
4.6. tohoto usnesení, může být dividenda vyplacena pouze za předpokladu, že bude
společnosti nejpozději pátý pracovní den přede dnem splatnosti předložena úředně ověřená
speciální plná moc vystavená oprávněnou osobou, přičemž pro předkládání jakýchkoli
dokumentů či listin platí vše, co je uvedeno v tomto usnesení.

3.

Pravidla výplaty dividend

3.1.

S výjimkou případů uvedených v bodech 3.2., 3.3. a 3.6. tohoto usnesení, bude výplata
dividend provedena rozesláním peněžních poukázek oprávněným osobám na adresy, které
jsou, resp. budou uvedeny
(a)

ve výpisu z registru emitenta, v případě majitelů zaknihovaných akcií na majitele,

(b)

v seznamu akcionářů společnosti, v případě majitelů zaknihovaných akcií společnosti
znějících na jméno,

(c)

ve výpisu z účtu majitele cenných papírů předloženém podle bodu 2.2. tohoto
usnesení, v případě vlastníků zaknihovaných akcií společnosti znějících na majitele
spravovaných podle § 36 odst. 5 zákona o cenných papírech,

(d)

v seznamu osob podle bodu 2.1. písm. (c) tohoto usnesení a

(e)

v oznámení o postoupení příslušného práva na výplatu dividendy (pokud toto
postoupení bylo učiněno za podmínek stanovených v bodech 1.2., 1.3. a 2.3. tohoto
usnesení).

3.2.

Oprávněné osoby jsou povinny oznámit společnosti případné změny adres, případně předložit
originál či úředně ověřenou kopii potvrzení o daňovém domicilu či o vynětí příjmů ze
zdanění, přičemž toto oznámení či potvrzení musí být společnosti doručeno nejpozději pátý
pracovní den přede dnem splatnosti. Nebude-li společnosti včas doručeno oznámení o změně
adresy, zašle společnost dividendu na adresu podle bodu 3.1. tohoto usnesení a nebude-li
společnosti doručeno včas řádné potvrzení o daňovém domicilu (či o vynětí příjmů ze
zdanění), bude dividenda zdaněna příslušnou sazbou daně podle zákona o dani z příjmů.

3.3.

Akcionáři společnosti, kteří jsou oprávněnými osobami, mohou požádat společnost o výplatu
dividendy přede dnem splatnosti, a to za předpokladu, že:
(a)

doručí společnosti nejpozději desátý pracovní den přede dnem splatnosti písemnou
žádost o vyplacení dividendy poukázáním na bankovní účet, přičemž tato žádost musí
být podepsána oprávněnou osobou nebo jejím statutárním orgánem nebo jeho
příslušným členem či členy, a tento podpis či podpisy musí být úředně ověřeny, a dále
v ní musí být uvedena firma či název (jméno), sídlo (bydliště) a identifikační (rodné)
číslo (případně datum narození) akcionáře, který je oprávněnou osobou,

(b)

ve své žádosti označí bankovní účet, na nějž má být dividenda poukázána a

(c)

právnická osoba k žádosti přiloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu
z obchodního či obdobného rejstříku, z něhož vyplývá oprávnění statutárního orgánu
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nebo jeho příslušného člena či členů jednat jménem akcionáře, který je oprávněnou
osobou, přičemž obec či město přiloží namísto výpisu z tohoto rejstříku originál či
úředně ověřenou kopii usnesení zastupitelstva o volbě starosty (primátora);
spolu s touto žádostí musí akcionáři, kteří jsou oprávněnými osobami, předložit též veškeré
další doklady či listiny, tj. zejména originál výpisu z účtu majitele cenných papírů v případech
uvedených v bodě 2.2. tohoto usnesení, případně potvrzení o daňovém domicilu či o vynětí
příjmů ze zdanění podle bodu 3.2. tohoto usnesení. Bude-li společnosti řádně doručena žádost
podle tohoto bodu, je společnost povinna poukázat dividendu akcionáři, který je oprávněnou
osobou, nejpozději pátý pracovní den po doručení příslušné žádosti.
3.4.

Pro posouzení včasnosti provedení úhrady dividendy je rozhodujícím den, kdy je poště (za
předpokladu existence a řádného složení příslušných peněžních prostředků společností) ze
strany společnosti nebo společností pověřené osoby udělen písemný pokyn k odeslání peněžní
poukázky na adresu oprávněné osoby, případně den, kdy je příslušná částka odepsána z
bankovního účtu společnosti ve prospěch bankovního účtu akcionáře, který je oprávněnou
osobou.

3.5.

Dividendy, které nebudou vyplaceny z důvodu, že příslušná peněžní poukázka nebude
oprávněnou osobou převzata (tj. nedojde k jejímu doručení), budou uloženy na zvláštním
bankovním účtu společnosti, přičemž oprávněné osoby mohou požádat o jejich vyplacení
představenstvo společnosti. Nárok na výplatu dividendy se promlčuje za podmínek
stanovených zákonem.

3.6.

Oprávněné osoby mohou požádat společnost o výplatu dividendy na bankovní účet. Žádost o
výplatu dividendy nebo její části na bankovní účet musí být učiněna na formuláři, jehož vzor
bude tvořit přílohu oznámení o výplatě dividend uveřejněného v souladu se zákonem a
stanovami společnosti v denním tisku, a jenž musí být vyplněn v souladu s tam uvedenými
instrukcemi a doručen společnosti nejpozději desátý pracovní den přede dnem splatnosti;
v ostatním platí příslušná ustanovení tohoto usnesení.

4.

Společná ustanovení

4.1.

Veškeré nároky či předložení jakýchkoli dokumentů či listin podle tohoto usnesení musí být
učiněno osobně nebo doporučenou poštou na adresu společnosti Na Pankráci 1658/121, PSČ
140 21, Praha 4, k rukám Mgr. Pavla Hellebranda, právníka odboru komunikace.

4.2.

S případnými dotazy týkajícími se výplaty dividend podle tohoto usnesení je možno se
obracet na Mgr. Pavla Hellebranda, tel.: 261 319 129, e-mail: phellebrand@cpoj.cz, a to
v pracovních dnech od 9 do 16 hodin.

4.3.

Veškeré dokumenty či listiny předkládané společnosti podle tohoto usnesení musí být
v českém jazyce nebo musí být opatřeny úředním překladem do češtiny. Veškeré dokumenty
či listiny s úředním ověřením musí být v případech, kdy je to vyžadováno, opatřeny
apostilační doložkou podle Haagské úmluvy o apostilaci nebo superlegalizovány.

4.4.

Jakékoli výpisy z obchodního nebo obdobného rejstříku jakož i potvrzení o daňovém
domicilu či o vynětí příjmů ze zdanění nesmí být při jejich předložení společnosti starší tří
měsíců.

4.5.

Společnost není povinna ověřovat věcnou správnost a úplnost údajů obsažených v jakýchkoli
dokumentech či listinách předkládaných oprávněnými osobami a neodpovídá za žádnou
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škodu, která oprávněným osobám vznikne v souvislosti s takovouto nesprávností či
neúplností příslušných údajů.
4.6.

Uplatňuje-li nárok na výplatu dividendy dědic nebo jakýkoli jiný univerzální právní nástupce,
platí pro postup takovéto osoby příslušné právní předpisy a toto usnesení.

4.7.

V případě výplaty dividendy ohledně akcií, k nimž je zřízeno zástavní právo, platí ustanovení
§ 43 zákona o cenných papírech, přičemž pro postup při výplatě dividendy zástavnímu
věřiteli platí přiměřeně též toto usnesení. Žádá-li akcionář, který je oprávněnou osobou, o
výplatu dividendy přede dnem splatnosti ve smyslu bodu 3.3. tohoto usnesení, musí, jsou-li
jeho akcie zastaveny, ke své žádosti přiložit též písemný souhlas zástavního věřitele s úředně
ověřenými podpisy, v němž bude současně zástavním věřitelem označen bankovní účet, na
nějž má být dividenda poukázána.“
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Příloha k oznámení o rozdělení zisku České pojišťovny a.s. za rok 2003
Česká pojišťovna a.s.
k rukám Mgr. Pavla Hellebranda
Na Pankráci 1658/121
140 21 Praha
Já, níže podepsaný(á),
jméno a příjmení 1 (obchodní firma): …………………………………………………………………………………………………………..………,
bydliště2(sídlo):………………………………………………………………………………………..………………………………………..…….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….,
PSČ3:…………………………….…………,
rodné číslo4 (IČ):……………………………………………………,
jméno a příjmení, rodné číslo a adresa trvalého bydliště fyzické osoby či osob jednajících jménem právnické osoby5:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………,
bankovní spojení 6:
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………,
daňový rezident – nerezident7,
akcionář České pojišťovny a.s. k rozhodnému dni 5.6.2004, Vám tímto dávám pokyn, abyste dividendu za rok 2003 vyplatili na výše specifikovaný
bankovní účet.
Přílohy:
Oprávněná osoba – fyzická osoba, rezident
Oprávněná osoba – právnická osoba, rezident •

Oprávněná osoba – fyzická osoba, nerezident •
Oprávněná osoba – právnická osoba, nerezident •
•
Úřední ověření •
Pokyny v cizím jazyce •

originál či úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, z něhož vyplývá
oprávnění statutárního orgánu nebo jeho příslušného člena či členů jednat jménem
akcionáře, který je oprávněnou osobou, při předložení ne starší než tři měsíce, přičemž
obec či město přiloží namísto výpisu z tohoto rejstříku přikládá originál či úředně
ověřenou kopii usnesení zastupitelstva o volbě starosty (primátora)
potvrzení o daňovém domicilu či o vynětí příjmů ze zdanění, při předložení ne starší než
tři měsíce
originál či úředně ověřená kopie výpisu z obchodního nebo obdobného rejstříku, z něhož
vyplývá oprávnění statutárního orgánu nebo jeho příslušného člena či členů jednat
jménem akcionáře, který je oprávněnou osobou, při předložení ne starší než tři měsíce
potvrzení o daňovém domicilu či o vynětí příjmů ze zdanění, při předložení ne starší než
tři měsíce
v případech, kdy je to vyžadováno, opatřeno apostilační doložkou podle Haagské úmluvy
o apostillaci nebo superlegalizováno.
úřední překlad pokynu a všech příslušných příloh do češtiny.

V ………….……………. dne ……….………….

.........................................................................
úředně ověřený podpis
oprávněné osoby
Návod pro vyplnění pokynu k výplatě dividendy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

doplňte své jméno a příjmení (právnické osoby doplní svoji obchodní firmu dle zápisu v obchodním rejstříku),
doplňte adresu svého trvalého bydliště (právnické osoby doplní své sídlo dle zápisu v obchodním rejstříku),
doplňte poštovní směrovací číslo svého bydliště (sídla právnické osoby),
doplňte Vaše rodné číslo, pokud Vám nebylo přiděleno, uveďte datum narození (právnické osoby doplní své IČ, pokud jim bylo přiděleno),
vyplňte jen za právnické osoby, které zde jednají prostřednictvím svého statutárního orgánu; tyto údaje se musí shodovat s údaji uvedenými
v obchodním nebo jiném rejstříku, v němž je tato právnická osoba zapsána,
doplňte název a kód banky a číslo účtu, případně variabilní nebo specifický symbol, nerezidenti též příslušný kód SWIFT
nehodící se škrtněte
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