
 

        
 

 

 

Projev Jesúse Pérez de Uriguena 
 

k bodu 6)  pořadu jednání řádné valné hromady 
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,  
konané dne 3. dubna 2009 

 

ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 
2008 A NEROZDĚLENÝCH ZISKŮ SPOLEČNOSTI Z MINULÝCH 

LET, PŘÍPADNĚ DALŠÍCH DISPONIBILNÍCH VLASTNÍCH 
ZDROJŮ SPOLEČNOSTI, A STANOVENÍ TANTIÉM ZA ROK 2008 
 

Dámy a pánové, vážení akcionáři, 

dovolte, abych Vás seznámil s návrhem představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2008 

a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, případně dalších disponibilních vlastních zdrojů 

společnosti, a stanovení tantiém za rok 2008. Představenstvo navrhuje řádné valné hromadě 

schválit rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za rok 

2008 ve výši 13 092 928 908,44 po zdanění takto:   

1)  příspěvek do rezervního fondu                                                                                          0 Kč 
 
2)  příspěvek do sociálního fondu                                                                     23 000 000,00   Kč 
 
3)  tantiémy                                                                                                                            0   Kč 
 
4)  dividendy                                                                                               13 069 928 908,44 Kč 
 

Představenstvo dále navrhuje řádné valné hromadě schválit, aby nekonsolidovaný nerozdělený 

zisk minulých let (ve stávající celkové výši 5 309 102 151,87 Kč) byl v částce 3 034 566 091,56  Kč 

použit takto:  

1)  příspěvek do rezervního fondu                                                                                         0    Kč 
 
2)  příspěvek do sociálního fondu                                                                                          0    Kč 
 
3)  tantiémy                                                                                                                            0 Kč 
 
4)  dividendy                                                                                                   3 034 566 091,56   Kč 

 
Představenstvo dále navrhuje řádné valné hromadě schválit, aby nekonsolidovaný nerozdělený 

zisk minulých let v celkové výši 2 274 536 060,31  Kč zůstal nerozdělen.              



 

        
 

 

 

Na každou akcii v nominální hodnotě 100 Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši 50 Kč před 

zdaněním, a na každou akcii v nominální hodnotě 1.000 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 500 

Kč před zdaněním.  

 
Návrh na dividendu vychází z důkladné analýzy výsledků společnosti v minulém období, 

současného stavu rozvahy a očekávaných budoucích výsledků společnosti provedené 

představenstvem společnosti včetně investiční plánů a odhadu tvorby hotovostních toků. 

Předkládané výsledky za rok 2008 ukazují solidní ziskovost, zdravou úroveň hotovostních toků, 

nízkou úroveň zadlužení a celkově silný stav rozvahy. V roce 2008 společnost potvrdila pozitivní 

trend ve výnosech z podnikání, kde došlo k 2,9% nárůstu a provozní zisk OIBDA meziročně vzrostl 

o 1 %. Dále je tento návrh na dividendu v souladu s investiční strategií směřovat investice do 

růstových oblastí (fixní a mobilní vysokorychlostní přístup k internetu, zákaznická řešení pro 

korporátní zákazníky a další rozvoj na Slovensku) a je založen na záměru představenstva 

společnosti nezadržovat přebytečnou hotovost a tu vyplatit akcionářům. 

 
Na základě výše uvedeného je představenstvo společnosti přesvědčeno, že rozdělení celého zisku 

za rok 2008 a podstatné části nerozděleného zisku minulých let představuje odpovídající 

návratnost pro akcionáře. Zároveň by toto rozhodnutí nemělo mít negativní vliv na budoucí 

hospodaření společnosti. Představenstvo společnosti očekává, že pokračující silná tvorba 

hotovostních toků v roce 2009 umožní společnosti financovat výplatu dividendy z vlastních zdrojů.  

 
Na základě uvedených skutečností představenstvo doporučuje řádné valné hromadě přijmout toto 

usnesení: 

Návrh představenstva na usnesení k bodu 6) pořadu jednání:  
Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2008 a nerozdělených zisků společnosti 
z minulých let, případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti, a stanovení 
tantiém za rok 2008 

 

Usnesení č. 6  
Řádná valná hromada schvaluje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti Telefónica 
O2 Czech Republic, a.s. (dále jen „společnost“) za rok 2008 ve výši 13 092 928 908,44  Kč po 
zdanění takto: 
1)  příspěvek do rezervního fondu      0  Kč 
2)  příspěvek do sociálního fondu      23 000 000,00  Kč 
3)  tantiémy         0  Kč 
4)  dividendy             13 069 928 908,44  Kč 



 

        
 

 

 

 
Řádná valná hromada dále schvaluje, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let 
(ve stávající celkové výši 5 309 102 151,87 Kč) byl v částce 3 034 566 091,56  Kč použit takto:  
1) příspěvek do rezervního fondu         0  Kč 
2) příspěvek do sociálního fondu         0  Kč 
3) tantiémy            0  Kč 
4) dividendy                  3 034 566 091,56  Kč 

Řádná valná hromada dále schvaluje, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let v 
celkové výši 2 274 536 060,31 Kč zůstal nerozdělen. 
Na každou akcii v nominální hodnotě 100 Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši 50 Kč 
před zdaněním, a na každou akcii v nominální hodnotě 1.000 Kč bude vyplacena dividenda 
ve výši 500 Kč před zdaněním. Za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů 
bude příslušná daň sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty. 
Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni 
pro uplatnění práva na dividendu (tzv. „rozhodný den pro dividendu“), nebo jejich dědicové 
či právní nástupci, prokáží-li existenci svého práva. V případě zaknihovaných akcií na 
majitele se jedná o akcionáře zapsané k rozhodnému dni pro dividendu v evidenci 
zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů v části určené pro 
emitenta. V případě akcie na jméno se jedná o akcionáře zapsaného k rozhodnému dni pro 
dividendu v seznamu akcionářů vedeném společností. 
Rozhodným dnem pro dividendu bude 9. září 2009. 
Dividenda bude splatná dne 7. října 2009. Za výplatu dividendy odpovídá představenstvo 
společnosti a výplata bude provedena na náklady společnosti a v souladu s právními 
předpisy a stanovami společnosti. Představenstvo společnosti oznámí akcionářům datum, 
místo a způsob výplaty dividendy a rozhodný den pro dividendu způsobem určeným 
stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. 
Bez zbytečného odkladu po konání této řádné valné hromady odešle představenstvo 
akcionářům, kteří jsou majiteli akcie na jméno, oznámení o datu, místu a způsobu výplaty 
dividendy a o rozhodném dni pro dividendu, a to písemně na adresu uvedenou v seznamu 
akcionářů. 
 


