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PODKLADY K VÝPLATĚ DIVIDENDY ZA ROK 2021 BEZHOTOVOSTNÍM 
ZPŮSOBEM PRO SPRÁVCE 
 
 

• originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku správce; 

• případně plnou moc pro osobu, která správce zastupuje s úředně ověřenými podpisy; 

• žádost o výplatu bezhotovostním způsobem s uvedením zúčtovacích údajů (název 
peněžního ústavu, jeho kód, číslo a název účtu) podepsanou s úředním ověřením buď 
zplnomocněnou osobou, nebo statutárním orgánem dle výpisu z obchodního rejstříku; 

• čestné prohlášení správce o skutečných vlastnících a daňové rezidenci konečných 
akcionářů;  

• pro případné uplatnění snížené sazby daně je třeba u cizinců potvrzení o daňovém domicilu 
platné pro rok, ve kterém je výplata realizována a vyplněné přiložené Prohlášení zahraniční 
osoby o skutečném vlastnictví příjmu (dále jen Prohlášení) s úředně ověřenými podpisy; 

• potvrzení příslušného orgánu o statusu fondu nebo instituce penzijního pojištění dle §19 
zákona č. 586/1992 o dani z příjmů pro uplatnění osvobození od srážkové daně; 

• seznam všech prostředníků (správců nebo jiných subjektů), přes které byla výplata 
provedena až ke konečnému vlastníkovi výplaty (majiteli cenných papírů) a prohlášení těchto 
prostředníků, že výplatu skutečně obdrželi a dále vyplatili 

• v případě akcionářů – právnických osob se sídlem na území České republiky žádáme o 
provedení zápisu skutečného majitele v souladu s §53 odst. 2 zákona č. 37/2021 Sb., o 
evidenci skutečných majitelů  

• v případě majitelů cenných papírů, kteří mají sídlo mimo území České republiky, za které 
nebude předložen daňový domicil a prohlášení skutečného vlastníka příjmů, případně jiné 
dokumenty nejpozději do 23.06.2022, bude aplikována srážková daň ve výši stanovené 
platnými právními předpisy v České republice. Pokud majitel cenných papírů hodlá uplatnit 
nižší sazbu srážkové daně dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění, či uplatnit případné 
osvobození od daně z příjmů, musí všechny skutečnosti potvrzující nárok na nižší či nulovou 
sazbu srážkové daně (zejména v souladu s §19, odst. 1, písm. d) a §19, odst. 1, písm. r), 
zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, a pokynem MF ČR D-286, apod.) 
předložit ČS v termínu nejpozději do 23.06.2022. 
 

 

 


