
Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. 
se sídlem Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice, IČO: 60826843,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 636 
oznamuje akcionářům,  

že zákonem stanovené požadavky pro vyplacení dividendy, kterou schválila řádná valná hromada dne 
30. 5. 2017 byly splněny a představenstvo společnosti rozhodlo o vyplacení dividendy za rok 2016. 

 
 INFORMACE K VÝPLAT Ě DIVIDENDY ZA ROK 2016 
1. Výše dividendy schválená valnou hromadou dne 30. 5. 2017 
Výše dividendy činí 5,- Kč na jeden zaknihovaný cenný papír o jmenovité hodnotě 1000,- před zdaněním. Dividenda 
bude vyplacena po zdanění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.  
2. Rozhodný den pro výplatu dividendy 
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je den totožný s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě; tímto 
dnem je sedmý předcházející dni konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy. 
Dividenda bude vyplacena akcionářům dle výpisu z registru emitenta vedeným Centrálním depozitářem cenných papírů 
pořízeného ke dni 23. 5. 2017. 
3. Splatnost dividendy 
Dividenda je splatná do 30. 8. 2017.  
4. Způsob výplaty dividendy 
Dividenda bude vyplacena: 

• Akcionářům, kteří vlastní zaknihované cenné papíry společnosti a jsou vedeni v evidenci zaknihovaných 
cenných papírů k rozhodnému dni pro výplatu dividendy. Akcionář odpovídá za správnost údajů vedených o 
něm v centrální evidenci. Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je totožný s rozhodným dnem 
k účasti na valné hromadě; tímto dnem je sedmý předcházející dni konání valné hromady, která rozhodla o 
výplatě dividendy. 

• Ke dni splatnosti dividendy způsobem uvedeným níže. Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne rozhodnutí o 
rozdělení zisku roku 2016. 

• Po zdanění, sražená o daň dle příslušné platné legislativy. Daň, správci daně, odvede společnost Teplárna 
Strakonice, a. s. Úrok z prodlení související s výplatou dividendy, nezaviněný společností nebude společnost 
hradit. 

• Výplatu dividendy společnost provede, v souladu s § 348 zákona č. 90/2012 Sb., na své náklady a nebezpečí 
pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený u účastníka centrálního depozitáře nebo na jiný 
peněžní účet, pokud o to akcionář požádá do 14. 8. 2017. Žádost o výplatu  na jiný účet musí obsahovat údaje 
pro identifikaci akcionáře: jméno a příjmení akcionáře, datum narození, bydliště akcionáře, číslo peněžního 
účtu, na který má být proveden převod (vč. kódu banky).  Žádost o převod na jiný účet než je účet, který má 
akcionář uvedený u svého účastníka centrálního depozitáře musí být akcionářem podepsána, v případě 
právnické osoby musí být podepsána statutárním  orgánem  akcionáře. K převodu dividendy  nad 2000 Kč,- po 
zdanění  musí být podpis na této žádosti úředně ověřen. Právnická osoba současně přiloží platný výpis 
z obchodního rejstříku. V případě zmocnění (např. zastupování akcionáře advokátem) musí zmocněná osoba 
k žádosti doložit též plnou moc, která ji opravňuje k  zastupování. V případě dědictví dědic předloží usnesení o 
dědictví, které nabylo právní moci. V případech, kdy je podpis úředně ověřován v zahraničí, musí být splněny 
podmínky platnosti  úředně ověřeného podpisu pro použití v ČR v souladu s platnými právními předpisy. 

5. Žádost o převod dividendy na jiný účet    
V případě, že akcionář zašle do stanoveného data řádně vyplněnou a podepsanou žádost (v souladu s podmínkami dle 
bodu 4.) na adresu společnosti Teplárna Strakonice, a.s., dojde k přednostní výplatě dividendy na bankovní účet 
uvedený v žádosti akcionáře. Po tomto datu bude dividenda akcionáři odeslána na bankovní účet vedený v evidenci 
zaknihovaných cenných papírů.  
6. Dodatečná výplata dividendy 
Na výplatu dividendy, kterou se společnosti nepodaří vyplatit např. z důvodu, že akcionář nemá u účastníka uveden účet 
pro výplatu dividendy ani akcionář nepožádá o výplatu na jiný účet,  má akcionář právo uplatnit nárok v zákonné lhůtě 
(tj. do promlčení dividendy). Dividenda bude vyplacena na základě písemné žádosti akcionáře zaslané na adresu sídla 
společnosti nejpozději do data promlčení dividendy a při splnění  uvedených podmínek (dle bodu 4.) Promlčením 
dividendy akcionář ztrácí právo na její výplatu. 
7. Promlčení dividendy 
Právo na dividendu bude promlčeno po uplynutí zákonné lhůty dle § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. 
dnem 30. 8. 2020. 
 
 
 
 Mgr. Břetislav Hrdlička     Ing. František Marek 
              předseda představenstva      člen představenstva 



ŽÁDOST O PŘEVOD DIVIDENDY ZA ROK 2016 
společnosti Teplárna Strakonice, a.s. 

se sídlem Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice, IČO: 60826843 
zapsané v obchodním rejstříku  u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 636, IČO: 608 26 843 

NA JINÝ ÚČET 
Pozn.:  Žádost vyplňuje akcionář pouze v případě, požaduje-li výplatu dividendy na jiný účet než účet, který má  

uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo účet pro výplatu dividendy v evidenci uvedený nemá. 
Údaje vyplňte čitelně. 
       
 
Jméno a příjmení akcionáře (fyzické osoby):  ……………………………………………………………….. 
 
 
Jméno a příjmení (zástupce právnické osoby): ……………………………………………………………….. 
 
      ……………………………………………………………….. 
       
 
Adresa/Sídlo akcionáře:    ……………………………………………………………….. 
       
      ……………………………………………………………….. 
       
      ……………………………………………………………….. 
 
 
Datum narození (r.č.)/IČO:   ……………………………………………………………….. 
       
       
Kontakt: 
(telefon, e-mail)     ……………………………………………………………….. 
 
 
Žádost zašlete na adresu:   Teplárna Strakonice, a.s.  
      Komenského 59 
      386 43  Strakonice 
 
Do termínu:      14. 8. 2017 
 

Žádám o výplatu dividendy převodem na tento bankovní účet: 
Číslo bankovního účtu včetně kódu banky, příp. předčíslí účtu (předčíslí-číslo/kód banky)  
 
 
 
 
 
Datum:  
 
 
Podpis: 
(úředně ověřený při převodu částky nad 2000,- Kč)     ………………………………………………………. 
 
 
 
  
 
      
 


