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Pokud se neuskuteční valná hromada svolaná na 16. dubna 2020, 
vyplatí společnost O2 Czech Republic akcionářům zálohu na dividendu 
ve výši 100 % navrhované dividendy, tedy 17 korun na akcii    
 

31. března 2020 

 
Dne 30. 3. 2020 přijalo představenstvo společnosti O2 Czech Republic pro případ, že valnou 

hromadu svolanou na den 16. 4. 2020 nebude možno konat, následující usnesení o výplatě 

záloh na dividendy: 

Představenstvo společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen „představenstvo“ a 
„společnost“) vzalo v úvahu následující skutečnosti: 
 
1. Představenstvo dne 6. 3. 2020 rozhodlo o svolání valné hromady společnosti na den 

16. 4. 2020 (dále jen „svolaná valná hromada“). 
 

2. Na pořad svolané valné hromady je představenstvem navrženo mimo jiné rozhodnutí 
o schválení dividendy za rok 2019 ve výši 17 Kč před zdaněním na každou akcii 
o jmenovité hodnotě 10 Kč, resp. 170 Kč před zdaněním na akcii o jmenovité hodnotě 
100 Kč (dále jen „dividenda“). Na pořad svolané valné hromady je navrženo i rozhodnutí 
o výplatě podílů na emisním ážiu, těch se však toto usnesení představenstva netýká. 

 
3. V pozvánce na svolanou valnou hromadu (dále jen „pozvánka“) byla navržena splatnost 

dividend na den 6. 5. 2020. Právo na dividendy mají mít osoby, které budou akcionáři 
společnosti ke dni 6. 4. 2020. 

 
4. Dne 6. 3. 2020 společnost uveřejnila výše uvedené záměry ohledně výplat pro 

akcionáře, přičemž pozvánka v ten den musela být z důvodů potřebných lhůt pro tisk, 
balení a přípravu distribuce pozvánek pro všechny akcionáře expedována ve finální 
podobě. Uveřejněna a rozeslána byla dne 16. 3. 2020. 

 
5. V mezidobí, dne 12. 3. 2020, přijala vláda České republiky usnesení č. 194, kterým 

podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro 
celé území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru SARS-CoV-2 nouzový stav, a následně vláda i jiné orgány veřejné 
moci rozhodly o přijetí různých opatření, která mohou bránit konání valné hromady, 
přičemž se však opatření i potřebné informace průběžně mění. 

 
6. Platnost nouzového stavu je nyní stanovena na 30 dní. 

 
7. Není zřejmé, zda by svolaná valná hromada mohla či nemohla být konána podle 

aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020, 
č. j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN, které ale platí pouze do 1. 4. 2020.  

 
8. S ohledem na výše uvedené neexistuje nyní jistota, jestli bude možno svolanou valnou 

hromadu dne 16. 4. 2020 konat, přičemž ani není jisté, zda ji bude možné konat alespoň 
v prvním pololetí tohoto roku (§ 403 zákona o obchodních korporacích). 
 

9. Nekonání valné hromady a nemožnost schválení dividendy v původně navrhovaném 
termínu za neustále se měnících podmínek může znamenat pro akcionáře významnou 
nejistotu. Dosavadní praxe společnosti přitom je, že akcionářům každoročně vyplácí 
podíly na zisku, případně na jiných vlastních zdrojích.  
 

10. Představenstvo společnosti proto prověřilo aktuální ekonomickou situaci společnosti a 
právní možnosti, jak za dané situace případně poskytnout akcionářům uvedené výplaty 



 

či jejich část takovým způsobem, aby se podmínky této výplaty co nejvíce blížily 
podmínkám pro výplatu dividend, které jsou uvedeny v návrhu usnesení svolané valné 
hromady, jak bylo publikováno v rámci pozvánky. 
 

11. Na základě uvedeného posouzení je představenstvo toho názoru, že vhodným 
prostředkem pro realizaci uvedeného záměru je výplata záloh na podíly na zisku 
společnosti (záloh na dividendu) za rok 2019. Oproti tomu zálohu na emisní ážio 
vyplácet nelze, a proto představenstvo o vyplácení záloh na emisní ážio nerozhoduje. 
 

12. Záměrem představenstva na základě výše uvedeného je, aby při výplatě záloh na 
dividendu došlo na každou příslušnou akcii k výplatě zálohy na dividendu odpovídající 
100 % výše dividendy navržené v pozvánce na svolanou valnou hromadu.  
 
Přitom v případě realizace výplaty záloh: 
 
a) představenstvo svolá budoucí valnou hromadu, která se bude konat namísto svolané 
valné hromady (dále jen „budoucí valná hromada“), co nejdříve objektivní okolnosti 
svolání dovolí, 
 
b) představenstvo na pořad budoucí valné hromady navrhne usnesení o rozdělení zisku 
tak, aby obsahovalo návrh na schválení dividend a dividenda připadající na každou akcii 
odpovídala výši zálohy podle tohoto usnesení představenstva,  
 
c) výplata zálohy na dividendu bude mít de facto obdobné dopady jako výplata 
dividendy samotné, v důsledku čehož akcionářům, kteří nabydou akcie tak, že by se 
změna promítla do výpisu ze zákonem stanovené evidence po 6. 4. 2020, nebude 
vyplacena ani záloha na dividendu, ani dividenda ve vztahu k těmto nově nabytým 
akciím; zúčtování zálohy a dividendy připadající na jednu akcii tedy proběhne s nulovým 
saldem; výplata záloh bude přitom pokračovat až do dne 6. 5. 2023, 
 
d) představenstvo navrhne na pořad budoucí valné hromady výplatu emisního ážia ve 
stejné výši, jako je uvedena v pozvánce na svolanou valnou hromadu; na rozdíl od 
dividendy však u emisního ážia v takovém případě vznikne právo na výplatu teprve těm 
akcionářům, kteří budou držet akcie k rozhodnému dni pro výplatu podílu na emisním 
ážiu podle rozhodnutí budoucí valné hromady.  

 
13. Představenstvo rovněž prověřilo riziko, že by (po případném vyplacení záloh) nebyla 

budoucí valnou hromadou schválena výplata dividend v souladu s tím, jak je uvedeno 
v předchozím odstavci. Přestože valné hromady společnosti v minulosti pravidelně 
hlasovaly pro návrhy představenstva na rozdělení zisku, představenstvo si tuto 
zavedenou praxi navíc potvrdilo i u majoritního akcionáře, který na žádost 
představenstva sdělil, že je připraven hlasovat pro návrh představenstva. Uvedené 
riziko zde tedy nehrozí.  

 
14. Představenstvo konstatuje, že prověřilo rizika spojená s případnou výplatou záloh dle 

tohoto usnesení představenstva za současné situace a došlo k závěru, že navržené 
výplaty záloh a následné schválení dividend na budoucí valné hromadě neohrozí 
společnost ani nepovedou k jiným důsledkům, které by měly významný negativní dopad 
na společnost. 
 

15. Toto usnesení bylo podrobně projednáno s dozorčí radou společnosti, která 
přezkoumala návrh na výplatu záloh podle tohoto usnesení (stejně jako dříve 
přezkoumala návrh na výplatu dividendy podle návrhu usnesení svolané valné hromady 
obsaženého v pozvánce) a vyslovila s navrženým postupem souhlas. 
 



 

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti přijímá představenstvo následující 
 

rozhodnutí: 
 
I. Představenstvo rozhoduje o výplatě záloh na dividendu ve výši 100 % 

navrhované dividendy uvedené v pozvánce za stejných podmínek, jako byla 
původně navrhovaná výplata dividend, a to následovně: 

 
Na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč bude připadat záloha ve výši 17 Kč 
před zdaněním a na akcii v nominální hodnotě 100 Kč bude připadat záloha ve 
výši 170 Kč před zdaněním. 
 
Za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň 
sražena (odečtena) společností před uskutečněním výplaty. 
 
Výplata bude provedena na základě výpisu ze zákonem stanovené evidence, 
který zajistí společnost k datu 6. 4. 2020 (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci 
neodpovídá skutečnosti k uvedenému datu). 
 
Záloha bude splatná dne 6. 5. 2020. 
 
Záloha bude vyplácena do dne 6. 5. 2023. 
 
Za výplatu záloh 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. 
 

II. Představenstvo bezodkladně zveřejní toto usnesení na internetových stránkách 
https://www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady/ 
a https://www.o2.cz/spolecnost/informacni-povinnost/. 
 

III. V následné pozvánce na budoucí valnou hromadu, představenstvo navrhne 
schválení dividendy připadající na jednu akcii ve stejné výši, jaká byla schválena 
pro výplatu záloh dle odstavce I. výše, přičemž 
 
akcionářům, kteří nabydou akcie tak, že by se změna promítla do výpisu ze 
zákonem stanovené evidence po 6. 4. 2020, nebude vyplacena ani záloha na 
dividendu, ani představenstvem navržená dividenda ve vztahu k těmto nově 
nabytým akciím; zúčtování zálohy a dividendy připadající na jednu akcii tedy 
proběhne s nulovým saldem. 
 

IV. Představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se případně dozví o tom, že 
objektivní skutečnosti spojené s mimořádnými opatřeními Ministerstva 
zdravotnictví ČR, rozhodnutími vlády ČR nebo jiných příslušných orgánů veřejné 
moci zabránily konání svolané valné hromady dne 16. 4. 2020, uveřejní tuto 
informaci na svých internetových stránkách https://www.o2.cz/spolecnost/valne-
hromady/.  
 

Toto rozhodnutí pozbývá účinnosti v případě, že svolaná valná hromada (tj. valná 
hromada společnosti svolaná na den 16. 4. 2020) přijme rozhodnutí o rozdělení zisku 
společnosti za rok 2019.  
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O společnosti O2 Czech Republic 

O2 je největším operátorem na českém trhu. Hlasové, internetové a datové služby poskytuje zákazníkům od 

domácností přes malé a střední firmy až po velké korporace. O2 vždy nabízí ty nejmodernější technologie. 

V současnosti se připravuje na příchod sítí páté generace (5G), které jako první otestovalo v reálním prostředí. O2 

je zároveň největším poskytovatelem internetu pro domácnosti a firmy, který nabízí na 99 % adres. Fixní připojení 

nejlépe funguje v kombinaci s modemem O2 Smart Box, který O2 vyvinulo ve vlastní režii.  

Se svou službou O2 TV je největším provozovatelem internetového televizního vysílání v Česku. Pro své zákazníky 

O2 nakoupilo řadu exkluzivních sportovních práv a díky tomu nabízí nejatraktivnější sportovní obsah na českém 

trhu. Společnost patří k největším hráčům v oblasti hostingových a cloudových služeb, stejně jako v oblasti 

managed services a ICT. Vzhledem k tomu, že se trendy v telekomunikačním odvětví významně mění, zaměřuje se 

O2 rovněž na vývoj a nabídku jiných než tradičních telekomunikačních služeb. K nim patří zejména finanční služby 

jako pojištění zařízení, cestovní pojištění v mobilu nebo řešení elektronické evidence tržeb O2 eKasa.  
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