
 
 
 

Podklady pro akcioná ře 
 

k bodu 6) pořadu jednání řádné valné hromady  
Telefónica Czech Republic, a.s. 
konané dne 22. dubna 2013 

 
 

Rozhodnutí o rozd ělení zisku spole čnosti za rok 2012 
a nerozd ělených zisk ů spole čnosti z minulých let, rozd ělení 
emisního ážia a p řípadně dalších disponibilních vlastních 
zdroj ů spole čnosti 
 

Usnesení č. 6.1 

Valná hromada schvaluje rozd ělení nekonsolidovaného zisku spole čnosti Telefónica Czech 
Republic, a.s. (dále jen „spole čnost“) za rok 2012 ve výši 5 925 412 358,38 K č po zdan ění takto : 

1) příspěvek do rezervního fondu                    0  K č 

2) příspěvek do sociálního fondu           14 000 000,00  K č 

3) tantiémy                       0  K č 

4) dividendy                     5 911 412 358,38  Kč 

Valná hromada schvaluje, aby nekonsolidovaný nerozd ělený zisk minulých let (ve stávající 
celkové výši 867 032 114,68 K č) byl v částce 530 385 641,62  K č použit takto:  

1) příspěvek do rezervního fondu                    0  K č 

2) příspěvek do sociálního fondu                    0  K č 

3) tantiémy                       0  K č 

4) dividendy             530 385 641,62  K č 

Součástí obchodního majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie. V souladu s § 161d odst. 1) 
obchodního zákoníku nevzniká společnosti právo na dividendu z těchto akcií. Zisk (součet výše 
uvedených částek určených k výplatě dividend) připadající na tyto akcie zůstane na účtu nerozděleného 
zisku minulých let. 

Na každou akcii v nominální hodnotě 87 Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši 20 Kč před zdaněním, 
a na každou akcii v nominální hodnotě 870 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 200 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. Příslušní akcionáři budou identifikováni podle stavu uvedeného k rozhodnému dni 
ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis 
v evidenci neodpovídá skutečnosti). 

Rozhodným dnem pro dividendu bude 14. říjen 2013. 

Dividenda bude splatná dne 11. listopadu 2013 . Za výplatu dividendy odpovídá představenstvo 
společnosti a výplata bude provedena na náklady společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. 
a v ohledech neupravených tímto usnesením bude provedena zejména v souladu s právními předpisy 
a stanovami společnosti.   

Bez zbytečného odkladu po konání řádné valné hromady zašle představenstvo akcionářům společnosti 
informaci o výsledku jednání valné hromady k výplatě výnosu z akcií, včetně údajů týkajících se rozvrhu 
výplaty výnosu, rozhodného dne pro dividendu, data výplaty dividendy a finanční instituce, která výnos 
z akcií vyplatí, a to písemně na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v evidenci zaknihovaných 
cenných papírů vedené podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. 
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Usnesení č. 6.2 

Valná hromada schvaluje rozdělení části emisního ážia společnosti mezi akcionáře následujícím 
způsobem: 

– Emisní ážio společnosti bude rozděleno (sníženo) v rozsahu až 3 220 899 000,00 Kč.  

– Součástí obchodního majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie společnosti. Společnosti 
nevznikne právo na výplatu částky související s výplatou emisního ážia; příslušná částka 
(tj. příslušná část výše uvedené maximální částky) zůstane na příslušném účtu vlastního kapitálu. 

– Na každou akcii v nominální hodnotě 87 Kč bude vyplacena částka ve výši 10 Kč před zdaněním. 

– Na akcii v nominální hodnotě 870 Kč bude vyplacena částka ve výši 100 Kč před zdaněním. 

– S ohledem na výše uvedená ustanovení tohoto usnesení bude konečná celková částka vyplacená 
akcionářům stejně jako zbývající výše emisního ážia záviset na skutečném počtu vlastních akcií 
v majetku společnosti. 

– Za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) 
společností před uskutečněním výplaty. Akcionáři budou přiměřeně informováni o podrobnostech. 

– Výplata bude provedena na základě výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, vedené 
podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, k datu 14. října 2013 . 

– Částka určená k výplatě bude splatná dne 11. listopadu 2013 . Za výplatu odpovídá 
představenstvo společnosti a bude provedena na náklady společnosti a v souladu s právními 
předpisy a stanovami společnosti prostřednictvím České spořitelny, a.s. Bez zbytečného odkladu 
po konání řádné valné hromady zašle představenstvo akcionářům společnosti informaci o výsledku 
jednání valné hromady, a to písemně na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v evidenci 
zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém 
trhu. Toto oznámení bude obsahovat informace o rozvrhu výplaty, o datu, ke kterému budou určeni 
akcionáři oprávnění k výplatě, o datu splatnosti a o finanční instituci, která výplatu provede. 

 


