
 

 

Podmínky a způsob výplaty podílu na zisku (dividendy) 

Představenstvo akciové společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, 

PSČ 290 33, IČO 45147833, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, 

číslo vložky 1471 (dále jen jako „Společnost“) 

určuje 

následující podmínky a způsob výplaty podílu na zisku, o které bylo rozhodnuto na valné hromadě konané 

dne 30. 6. 2022: 

Nárok na podíl na zisku má akcionář, který je zapsán jako vlastník akcie Společnosti s ISIN CS0008425153 a 

CZ0008466356 k rozhodnému dni 23. 6. 2022 ve výpisu z registru emitenta vedeného u Centrálního 

depozitáře cenných papírů. Podíl na zisku je splatný ke dni 1. 8. 2022. Výplatní období bude od 1. 8. 2022 do 

31. 10. 2022. 

Dividenda k rozdělení mezi akcionáře Společnosti činí 650,00 Kč na jednu akcii před zdaněním. Daň bude 

sražena Společností a uhrazena příslušnému finančnímu úřadu v souladu s platnými právními předpisy. 

Výplata dividendy bude prováděna Společností, tj. Lázněmi Poděbrady, a.s., IČ 45147833, se sídlem Jiřího 

náměstí 39, Poděbrady, PSČ 290 33.  

Veškeré originály dokladů zasílejte na adresu: 

Lázněmi Poděbrady, a.s. 

Jiřího náměstí 39 

290 33 Poděbrady 

Dividenda bude vyplácena následujícím způsobem: 

1. Akcionářům – fyzickým osobám 

bezhotovostním převodem na peněžní účet: 

• který má akcionář uvedený v registru vedeném u Centrálního depozitáře cenných papírů, 

přičemž akcionář odpovídá za správnost svých údajů zapsaných v registru; 

• nebo který zašle písemným sdělením na adresu uvedenou výše, a to v případě, že v registru 

vedeném u Centrálního depozitáře cenných papírů není číslo bankovního účtu zapsáno (či toto 

číslo není aktuální). Podpis na písemném sdělení musí být úředně ověřen. Bezhotovostní převod 

dividendy bude proveden pouze na účet vedený v peněžním ústavu na území České republiky. 

V případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky či Slovenské republiky, bude 

žádat o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně je potřebné doručit Společnosti na výše uvedenou 

adresu potvrzení o daňovém domicilu. 

 



 

 

2. Akcionářům – právnickým osobám 

bezhotovostním převodem na peněžní účet: 

• který má akcionář uvedený v registru vedeném u Centrálního depozitáře cenných papírů, 

přičemž akcionář odpovídá za správnost svých údajů zapsaných v registru; 

• nebo který zašle písemným sdělením na adresu uvedenou výše, a to v případě, že v registru 

vedeném u Centrálního depozitáře cenných papírů není číslo bankovního účtu zapsáno (či toto 

číslo není aktuální).  Sdělení musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, 

které svědčí příslušné právo. Bezhotovostní převod dividendy bude proveden pouze na účet 

vedený v peněžním ústavu na území České republiky. 

Akcionářům právnickým osobám bude podíl na zisku vyplacen pouze po splnění zákonných předpokladů pro 

výplatu podílu na zisku ze strany akcionáře, a to zejména provedení zápisu skutečného majitele akcionáře 

právnické osoby do evidence skutečných majitelů (dále jen „Evidence“) v souladu s § 53 odst. 2 zákona č. 

37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění (dále jen „ZESM“), pokud je akcionář k tomuto 

zápisu skutečného majitele povinen, resp. na něj ustanovení výše uvedeného zákona a povinnost zápisu 

skutečného majitele do Evidence dopadá. Společnost bude provádět kontrolu zápisu skutečného majitele v 

Evidenci a akcionářům, kteří nebudou mít ke dni výplaty podílu na zisku zapsaného žádného skutečného 

majitele, nebude podíl na zisku vyplacen. Nebude-li podíl na zisku akcionáři vyplacen z důvodu absence zápisu 

jeho skutečného majitele v Evidenci do 31. 12. 2022, právo na tento podíl na zisku ve smyslu § 53 odst. 2 a 3 

ZESM zaniká. Akcionář uplatňující nárok na podíl na zisku, resp. jeho vyplacení v rámci výplatního období až 

po 31. 12. 2022, musí prokázat a doložit, že mu právo na podíl na zisku z důvodu absence zápisu skutečného 

majitele v Evidenci do 31. 12. 2022 nezaniklo. V opačném případě mu podíl na zisku z důvodu jeho zániku 

nebude vyplacen.  

V případě, kdy akcionář, daňový rezident jiného státu než České republiky či Slovenské republiky, bude žádat 

o uplatnění zvýhodněné sazby srážkové daně je potřebné doručit Společnosti na výše uvedenou adresu 

potvrzení o daňovém domicilu. 

 
 
V Poděbradech dne 29. 7. 2022 
 

 
 
 

Ing. Jiří Odcházel, MBA, Ph.D. 
předseda představenstva 

 
 

 
Mgr. Ondřej Odcházel 

místopředseda představenstva 


