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Upozornenie pre akcionárov TMR 

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (16. augusta 2013)   

V posledných dňoch dostávame od akcionárov otázky ohľadom údajnej ponuky na odkup 

akcií Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) od spoločnosti Kuponka s.r.o. Chceme našich 

akcionárov upozorniť, že môže isť o zavádzajúcu ponuku. 

Spomínaný návrh na odkup ponúka cenu 26 eur za akciu, pričom aktuálna cena akcií TMR na 

trhu Burzy cenných papierov v Bratislave je 45,38 eur (k 15.8.2013). Tak, ako v posledných 

rokoch, aj teraz patria akcie TMR medzi najobchodovanejšie akcie na tejto burze 

s pozitívnym ročným výnosom (6,8% k 15.8.2013), čo potvrdzuje, že nie je dôvod predávať 

akcie pod cenu spoločnosti Kuponka s.r.o.  

Čo sa týka zdaňovania výplaty zo zníženia základného imania, vychádzame zo všeobecných 

ustanovení Z.z. o dani z príjmov v znení  neskorších predpisov (ďalej len zákon o DzP). V § 8 

odseku 2 zákon o DzP uvádza, že „do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa 

zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú 

výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu uvedeným v odseku 1 vyššie ako príjem, na 

rozdiel sa neprihliada.“ 

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, akcionár síce uvedie príjmy plynúce zo zníženia základného 

imania vo výške 26 eur/ akciu do daňového priznania, ale zároveň uplatní voči tomuto príjmu 

preukázateľne vynaložené výdavky rovnako vo výške 26 eur/akciu (zákon o DzP stratu 

nepripúšťa), ak akcionár akcie získal za viac ako 26 eur/akciu a dosiahne tak nulový čiastkový 

základ dane, to znamená, že zo zníženia základného imania nezaplatí žiadnu daň. Keďže 

čiastkový daňový základ bude nulový, nebude ani vstupovať do vymeriavacieho základu 

pre zdravotné poistenie. V každom prípade odporúčame akcionárom kontaktovať svojho 

daňového poradcu.  

Pred každým investičným rozhodnutím by sa akcionári mali obrátiť na svojho obchodníka 

s cennými papiermi alebo finančného poradcu.  

Ďalšie otázky a odpovede ohľadom obchodovania s akciami TMR nájdete na 

www.tmr.sk/ako-investovat.html  a www.tmr.sk/faq.html.  

 

Spoločnosť  Tatry mountain resorts, a.s. je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý sám alebo 

prostredníctvom dcérskych spoločností vlastní a prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. 

Patria sem strediská Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Tri studničky, Chalets Záhradky De Luxe a hotel Srdiečko, vo 

Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha 

Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež spoluprevádzkuje stredisko Štrbské Pleso a od zimnej 

sezóny 2012/2013 si prenajíma v spolupráci so spoločnosťou SMMR, a.s. aj horské stredisko Špindlerov Mlyn v ČR. TMR je zároveň 

http://www.tmr.sk/ako-investovat.html
http://www.tmr.sk/faq.html


vlastníkom Tatralandie. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj zábavu vo Fun 

Parku, relax v špeciálnej tropickej hale s morskou vodou, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. 

TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2012 sa preinvestovalo 

do uvedených stredísk vyše 144 mil. €, tieto investície prispievajú k zvýšeniu štandardu a návštevnosti Tatier. Akcie TMR sú od roku 2012 

obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave. 

 


