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Rozhodnutí o snížení základního kapitálu 
 
 
Usnesení č. 9.1 

Valná hromada p řijímá následující rozhodnutí o snížení základního k apitálu spole čnosti: 
– Důvod snížení základního kapitálu: 

V usnesení představenstva ze dne 9. května 2012 představenstvo zveřejnilo záměr předložit 
valné hromadě společnosti po ukončení programu zpětného odkupu akcií návrh na zrušení 
vlastních akcií, a to společně s návrhem na snížení základního kapitálu společnosti o 
jmenovitou hodnotu nabytých akcií. 

Vlastní akcie se ruší za účelem optimalizace kapitálové struktury.  

– Způsob a rozsah snížení základního kapitálu: 

Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních akcií společnosti. 

Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 560 436 426,- Kč (slovy: pět set 
šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých), tj. z 28 021 821 
300,- Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun 
českých) na 27 461 384 874,- Kč (slovy: dvacet sedm miliard čtyři sta šedesát jedna milionů tři 
sta osmdesát čtyři tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých). 

Při snížení základního kapitálu společnosti bude zrušeno 6 441 798 ks (slovy: šest milionů čtyři 
sta čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát osm kusů) vlastních akcií o jmenovité hodnotě 87 Kč 
(slovy: osmdesát sedm korun českých) (takové vlastní akcie společnosti souhrnně dále jen 
„Zrušované akcie“) jejich výmazem z evidence zaknihovaných cenných papírů. Souhrnná 
jmenovitá hodnota Zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 
560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest 
korun českých). 

– Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: 

Vzhledem k tomu, že Zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka 
odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 560 436 426,- Kč (slovy: pět set 
šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých), nemůže být 
vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni 
snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude 
tudíž naloženo pouze v účetním smyslu. 

Celková pořizovací cena, za kterou společnost nabyla Zrušované akcie v roce 2012, činí 
2 482 507 930,65,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta osmdesát dva milionů pět set sedm tisíc 
devět set třicet korun českých a šedesát pět haléřů). O rozdíl mezi pořizovací cenou a 
jmenovitou hodnotou Zrušovaných akcií - částku 1 922 071 504,65,- Kč (slovy: jedna miliarda 
devět set dvacet dva milionů sedmdesát jedna tisíc pět set čtyři korun českých a šedesát pět 
haléřů) - bude sníženo emisní ážio. Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že tato částka nemůže 
být vyplacena akcionářům společnosti. 

– Zvláštní ustanovení – základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu: 

Představenstvo bude při snížení základního kapitálu, včetně nakládání s částkou odpovídající 
snížení základního kapitálu a souvisejících účetní operací, postupovat v souladu se zákonem 
a mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS“), kterými je společnost povinna se řídit, 
zejména v souladu s § 33 mezinárodního standardu účetního výkaznictví IAS 32, který tvoří 
součást IFRS. 
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Představenstvo oznámí na internetových stránkách společnosti (www.telefonica.cz pod 
odkazem „Vztahy s investory“) bez zbytečného odkladu: 

(a) datum zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti do 
obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 
215 odst. 1 obchodního zákoníku; 

(b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 
obchodního zákoníku; 

(c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 
obchodního zákoníku. 

Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v předchozím bodě alespoň 2 týdny předem 
datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 

Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie 
společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů, byl proveden výmaz Zrušovaných akcií, tj. 
6 441 798 ks (slovy: šest milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát osm kusů) 
vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých).  

Snížením základního kapitálu a zrušením Zrušovaných akcií nedojde ke změně vzájemných 
poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít 
bezprostřední dopad na práva akcionářů. 

 

Usnesení č. 9.2 
Valná hromada uloží představenstvu, aby zpracovalo a uveřejnilo nebo zpřístupnilo způsobem 
a v době, jak vyžadují právní předpisy, úplné znění stanov, které nabude účinnosti dnem zápisu 
snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V takovém úplném znění stanov budou 
provedeny následující změny, které vyplývají ze snížení základního kapitálu společnosti: 

(a) v čl. 4 odst. 1 stanov společnosti se text „28 021 821 300,- Kč (slovy: dvacet osm 
miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých)“ změní na 
„27 461 384 874 Kč (slovy: dvacet sedm miliard čtyři sta šedesát jedna milionů tři sta 
osmdesát čtyři tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých)“; 

(b) v čl. 4 odst. 2 písm. a) se text „322 089 890“ změní na „315 648 092“. 

 


