
 

       1 
 

 

 

Podklady pro akcionáře 
 

k bodu 6)   pořadu jednání řádné valné hromady 
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,  
konané dne 28. dubna 2011 

ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010  
A NEROZDĚLENÝCH ZISKŮ SPOLEČNOSTI Z MINULÝCH LET, PŘÍPADNĚ DALŠÍCH 

DISPONIBILNÍCH VLASTNÍCH ZDROJŮ SPOLEČNOSTI,  
A STANOVENÍ TANTIÉM ZA ROK 2010 

Návrh představenstva na usnesení k bodu 6) pořadu jednání:  
Představenstvo společnosti navrhuje rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen „společnost“) za rok 2010 ve výši 
12 695 745 921,87 Kč po zdanění takto: 
1)  příspěvek do rezervního fondu                     0  Kč 

2)  příspěvek do sociálního fondu            15 000 000,00  Kč 

3)  tantiémy                        0  Kč 

4)  dividendy                    12 680 745 921,87  Kč 

Představenstvo dále navrhuje, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let (ve stávající celkové 
výši 1 846 046 871,46 Kč) byl v částce 202 850 078,13 Kč použit takto:  

1) příspěvek do rezervního fondu           0  Kč 

2) příspěvek do sociálního fondu           0  Kč 

3) tantiémy              0  Kč 

4) dividendy               202 850 078,13 Kč 

Představenstvo dále navrhuje, aby nekonsolidovaný nerozdělený zisk minulých let v celkové výši 
1 643 196 793,33 Kč zůstal nerozdělen. 

Na každou akcii v nominální hodnotě 100 Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši 40 Kč před zdaněním, a na 
každou akcii v nominální hodnotě 1 000 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 400 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 7. září 2011. 

Dividenda bude splatná dne 6. října 2011. 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. 
 

Představenstvo společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 


