V návaznosti na Vaše sdělení ze dne 20.1.2015, č.j MF - 78130/2014/21 -5/1544/K si Vás
dovoluji požádat o poskytnutí informace v jaké skutečné výši a ke kterému termínu vyplatil
podnik ČEPRO, a.s., se sídlem Praha 7, Dělnická 12, IČ: 60193531 dividendu svému akcionáři,
tedy Ministerstvu financí ČR za roky 2000, 2001, 2002 a jaká výše dividendy měla být vyplacena
za uvedené roky dle rozhodnutí valné hromady uvedeného podniku.
Dále si dovoluji požádat, v jaké výši - dle rozhodnutí valné hromady měla být dividenda
vyplacena podnikem ČEPRO, a.s. za rok 2011.
Rovněž tak mě prosím sdělte, jak Ministerstvo financí ČR postupuje v případě, že dividenda
podnikem ČEPRO, a.s. není (nebyla) vyplacena v plné výši, tj. dle rozhodnutí valné hromady.
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Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
na Ministerstvo financí bylo dne 11. května 2015 doručeno Vaše podání se žádostí
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací:
"V návaznosti na Vaše sdělení ze dne 20.1.2015, č.j MF - 78130/2014/21 -5/1544/K si Vás dovoluji
požádat o poskytnutí informace v jaké skutečné výši a ke kterému termínu vyplatil podnik ČEPRO,
a.s., se sídlem Praha 7, Dělnická 12, IČ: 60193531 dividendu svému akcionáři, tedy Ministerstvu
financí ČR za roky 2000, 2001, 2002 a jaká výše dividendy měla být vyplacena za uvedené roky dle
rozhodnutí valné hromady uvedeného podniku.
Dále si dovoluji požádat, v jaké výši - dle rozhodnutí valné hromady měla být dividenda vyplacena
podnikem ČEPRO, a.s. za rok 2011.
Rovněž tak mě prosím sdělte, jak Ministerstvo financí ČR postupuje v případě, že dividenda
podnikem ČEPRO, a.s. není (nebyla) vyplacena v plné výši, tj. dle rozhodnutí valné hromady."
K tomu Vám sděluji následující informace. V letech 2000 – 2002 byl jediným akcionářem
spol.
ČEPRO,
a.s.
bývalý
Fond
národního
majetku
České
republiky
(dále
jen "FNM ČR"), nikoliv Ministerstvo financí. V letech 2000 a 2001 nebylo vydáno Rozhodnutí FNM
ČR o výplatě dividend ze spol. ČEPRO, a.s. V roce 2003, dne 30.6.2003, bylo vydáno rozhodnutí,
kde bylo mimo jiné rozhodnuto o výplatě dividendy za rok 2002 ve výši 104.000 tis. Kč, výplata
dividendy po zdanění akcionáři byla uskutečněna dne 26.9.2003 ve výši 88 400 tis. Kč.
V roce 2011 bylo vydáno rozhodnutí o výplatě dividendy ve výši 431 430 160,- Kč
se splatností k 30.9.2012. výplata dividendy Ministerstvu financí byla po zdanění provedena dne 24.
9. 2012 ve výši 366 715 660,- Kč .
Společnost ČEPRO jako plátce daně následně v souladu s ustanovením § 38d odst. 2 zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („ZDP“) provedla srážku daně
z dividendy (viz ustanovení § 8 ZDP) při její výplatě. V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm.
b) ZDP činí sazba daně z dividendy 15%. Z tohoto důvodu je výše vyplacené dividendy vždy nižší,
než jak je uvedeno v rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ČEPRO, a.s. v působnosti valné
hromady.

