
OZNÁMENÍ O VÝPLATĚ PODÍLU NA ZISKU 

 

Představenstvo společnosti 

Metrostav a.s. 

se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, 

IČ 00014915, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl B, vložka 758 

oznamuje, 

že řádná valná hromada, která se konala dne 12. 5. 2017, schválila  

výplatu podílu na zisku za rok 2016. 
 

 

 

1. Výše podílu na zisku 

Výše podílu na zisku činí 21,50 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč před zdaněním. Daň 

bude sražena za podmínek vyplývajících z platných českých daňových předpisů, případně dle 

příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a státem, ve kterém je 

akcionář daňovým rezidentem, před uskutečněním výplaty.  

 

2. Rozhodný den 

Rozhodný den pro uplatnění práva na výplatu podílu na zisku za rok 2016 je rozhodný den k účasti na 

valné hromadě, která rozhodla o rozdělení zisku, tj. 5. 5. 2017. 

 

3. Termín splatnosti 

Podíl na zisku za rok 2016 je splatný do 3 měsíců od rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na 

zisku, tj. do 5. 8. 2017. 

 

4. Místo a způsob výplaty podílu na zisku 

Podíl na zisku bude akcionářům vyplacen v termínu splatnosti na náklad společnosti Metrostav a.s. 

prostřednictvím Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, 

IČO 453 17 054, bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v evidenci 

zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštních právních předpisů Centrálním depozitářem 

cenných papírů (dále jen „CDCP“). Akcionář odpovídá za správnost údajů vedených o něm v této 

evidenci. 

 

Akcionářům, kteří nemají zapsaný účet v CDCP, bude na adresu, uvedenou k rozhodnému dni 
v evidenci zaknihovaných cenných papírů, zaslán Komerční bankou dopis upřesňující podmínky 
výplaty podílu na zisku. 
 
Zaregistrování bankovního účtu akcionáře společnosti Metrostav a.s. v evidenci zaknihovaných 

cenných papírů je možné provést, mimo jiné, prostřednictvím všech obchodních míst 

Komerční banky a.s. (aktuální seznam obchodních míst je zveřejněn na webových stránkách 

Komerční banky a.s.). 

 



5. Dokumenty potřebné pro provedení registrace bankovního účtu 

 Občanský průkaz, 
 Číslo majetkového účtu v CDCP - dvanáctimístné číslo uvedené na jakémkoliv změnovém nebo 

jiném (modrém) výpisu ze Střediska cenných papírů (nyní CDCP), 
 Číslo bankovního účtu. 

 

Pro účely využití zdanění dle příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění je akcionář povinen 

doložit také aktuální potvrzení o daňovém domicilu, popř. také jeho překlad do českého jazyka s tím, 

že tento překlad si akcionář zajistí na vlastní náklady.  

 

Dále Komerční banka, a.s. uvádí, že každý akcionář s nárokem na výplatu hrubého výnosu vyššího než 

10 000,- Kč je povinen podepsat Komerční bance, a.s., prohlášení, že je skutečným konečným 

vlastníkem tohoto příjmu.  

 

Výše uvedené dokumenty, zajišťující nižší sazby srážkové daně, je akcionář povinen předložit 
nejpozději do 21. července 2017. Pokud dokumenty nebudou do tohoto termínu předloženy, snížená 
sazba srážkové daně nebude při výplatě podílu na zisku uplatněna. Akcionář je nicméně oprávněn 
během následujících tří let požádat o refundaci daně.  
 

Prohlášení o skutečném vlastnictví není povinen předkládat akcionář, který již v minulosti prohlášení  

o skutečném vlastnictví předložil. 

 

Pro účely komunikace s Komerční bankou, a.s., týkající se výplaty podílu na zisku či provedení 

registrace bankovního účtu, je pro akcionáře společnosti Metrostav a.s. kontaktní osobou: 

 

 

Linda Okosy Ing. Monika Kopřivová 
Pracovník útvaru 2194 Vedoucí útvaru 2194 
Služby emitentům Služby emitentům 
Tel.: 955 534 139 Tel.: 955 534 143 
Fax: 955 534 073 Fax:  955 534 073 
E-mail: linda_okosy@kb.cz  E-mail: monika_koprivova@kb.cz  
 

 

 

 

V Praze dne 23. 5. 2017 

 

 

 

 

Jiří Bělohlav   v.r.      Ing. František Kočí  v.r. 

předseda představenstva     člen představenstva 
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