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ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO VÝPLATU PODÍLU NA ZISKU (DIVIDEND) PŘIPADAJÍCÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE NA 
MAJITELE SPOLEČNOSTI MICHELSKÉ PEKÁRNY A.S.,  

se sídlem U krčského nádraží 229/17, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 16192583, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 648 

 
 

Stanovení výše, místa a způsobu výplaty dividendy 
 
Výše dividendy: 
Výše dividendy k výplatě před zdaněním bude určena na základě rozhodnutí valné hromady o rozdělení podílu na zisku a 
následným rozhodnutím představenstva o výplatě dividendy.  
 
Představenstvo ve svém rozhodnutí rozhodne o částce určené k výplatě, a to při dodržení zákonem stanovených podmínek. 
Informace o rozhodnutí představenstva o výplatě dividend bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti, v sekci 
„Aktuality“. 
 
Při výplatě dividend budou dodrženy další podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů v platném znění a dalších relevantních právních předpisů.  
 
Právo na výplatu dividendy: 
Právo na výplatu dividendy mají vlastníci zaknihovaných akcií na majitele za splnění podmínek stanovených právními 
předpisy a stanovami společnosti, a dále při splnění podmínek uvedených níže. 
 
Způsob a místo výplaty dividendy: 
 
I. Pravidla pro výplatu dividend 
Dividenda bude vyplácena akcionářům po předchozím telefonickém objednání na kontaktním telefonním čísle společnosti 
(uvedeno na internetových stránkách společnosti). 
 
Žádost o výplatu dividendy musí být podepsána před členem představenstva nebo osobou pověřenou výplatou dividend, 
jinak musí být podpisy těchto osob úředně ověřeny.  
 
Veškerá komunikace a dokumenty vztahující se k výplatě dividend musí být provedeny v českém jazyce. V případě 
cizojazyčného dokumentu je potřebné tento opatřit úředně ověřeným překladem.  
 
 
II. Místo výplaty dividendy 
Místem výplaty dividendy v hotovosti je sídlo společnosti. 
 
III. Způsob výplaty dividendy 
Výplata dividendy oprávněným osobám bude provedena dle níže uvedených pravidel: 
 
1.1. Fyzické osoby 
 
a) v hotovosti. V pokladně společnosti bude akcionáři vyplacena dividenda, jestliže celková částka určená k výplatě 

nepřesáhne 20.000,- Kč, nestanoví-li právní předpisy nižší limit částky možné vyplatit v hotovosti, a to na základě 
jeho písemné žádosti.  
Při výplatě v hotovosti je akcionář povinen předložit platný průkaz totožnosti, na základě kterého osoba pověřená 
výplatou dividend ověří totožnost akcionáře a existenci práva na dividendu a její výši (kontrolou výpisu z evidence 
z Centrálního depozitáře cenných papírů). 

 
b)  bezhotovostním převodem na účet. Výplata dividendy bezhotovostním převodem bude akcionáři provedena na 

základě jeho písemné žádosti s uvedením bankovního spojení pro účely výplaty dividendy. Vzor žádosti o výplatu 
dividendy bezhotovostním převodem na účet je k dispozici na internetových stránkách společnosti.  

 
 
1.2. Právnické osoby 
 
bezhotovostním převodem  na bankovní účet, na základě písemné žádosti s uvedením bankovního spojení pro 

účely výplaty dividendy, podepsané osobami oprávněnými podepisovat jménem, 
resp. za akcionáře. 
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Oprávnění podepisovat za akcionáře musí být doloženo dokladem prokazujícím tuto 
skutečnost (originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku) ne 
starším než 3 měsíce. Tuto skutečnost si dle svého uvážení může ověřit osoba 
pověřená výplatou dividend za společnost, pokud je toto oprávnění možné ověřit 
alespoň elektronicky podepsaným výpisem z veřejného rejstříku. 

 
 
Pokud je akcionář při podpisu žádosti zastoupen, musí být k žádosti navíc přiložen originál nebo úředně ověřená kopie 
oprávnění jednat za akcionáře (plná moc, pověření apod.). Podpisy na oprávnění musí být úředně ověřeny.  


