ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ AKCIONÁŘE
DORUČENÉ BĚHEM ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM

Představenstvo obdrželo dne 8. 6. 2020 ve 23:29 hod následující žádosti o vysvětlení od akcionáře
týkající se objemu nevyplacených dividend za poslední roky a četnosti takových případů.
Představenstvo k žádostem o vysvětlení úvodem poznamenává, že společnost postupuje v těchto
případech standardně a vyhovuje všem právním předpisům. Nevyplacení (velmi malé) části dividend
přitom není záměrem společnosti, ale důsledek nečinnosti na straně dotyčného akcionáře, případně
jeho dědiců, kteří však nejsou společnosti známi.
K jednotlivým dotazům uvádí následující.

DOTAZ č. 1:
Jaká část dividend za obchodní roky 2017 a 2018 nebyla doposud vyzvednuta? Uveďte prosím
procentuální vyjádření k podílu k základnímu kapitálu i celkovou nevyzvednutou částku
ODPOVĚĎ PŘEDSTAVENSTVA:
Stav k 30. 4. 2020:
i)

Dividenda za rok 2017: nevyplacena k 521 807 akciím (tj. 0,2% podíl na základním kapitálu),
celková nevyplacená částka 7.533.795,00 Kč

ii) Dividenda za rok 2018: nevyplacena k 823 217 akciím (tj. 0,3% podíl na základním kapitálu),
celková nevyplacená částka 11.859.347,00 Kč

DOTAZ č. 2:
Jaká část dividend byla mezi 4.6.2018 (kdy byl na valné hromadě Vaší společnost naposledy podán
podobný dotaz) a dneškem promlčena, tedy zůstala ve vlastnictví společnosti? Uveďte prosím
procentuální vyjádření k podílu k základnímu kapitálu i celkovou nevyzvednutou částku.
ODPOVĚĎ PŘEDSTAVENSTVA:
i)

Dividenda za rok 2012: nevyplacena k 261 875 akciím (tj. 0,1% podíl na základním kapitálu),
celková nevyplacená/promlčená částka 4.440.687,00 Kč, výplata ukončena 10. 11. 2018
ii) Rozdělení části emisního ážia v roce 2013: nevyplacena k 262 891 akciím (tj. 0,1% podíl na
základním kapitálu), celková nevyplacená/promlčená částka 2.628.918,00 Kč výplata ukončena
10. 11. 2018
iii) Dividenda za rok 2013: nevyplacena k 261 501 akciím (tj. 0,1% podíl na základním kapitálu),
celková nevyplacená/promlčená částka 3.991.954,00 Kč, výplata ukončena 25.11.2019
iv) Dividenda za rok 2014: nevyplacena k 264 485 akciím (tj. 0,1% podíl na základním kapitálu),
celková nevyplacená/promlčená částka 2.917.771,00 Kč, výplata ukončena 27. 5. 2020

DOTAZ č. 3:
Kolik akcionářů jsou podle posledního známého výpisu fyzické osoby? Uveďte prosím celkový
počet i procentuální podíl vůči všem akcionářům.
ODPOVĚĎ PŘEDSTAVENSTVA:
Stav k 5.5.2020:
Akcionáři – fyzické osoby: 41 720, tj. 99,1 % z celkového počtu akcionářů

DOTAZ č. 4:
Kolik akcionářů nemá zařazený účet v evidenci účastníka CDCP?
ODPOVĚĎ PŘEDSTAVENSTVA:
Stav k 5. 5. 2020:
Akcionáři s nezařazeným účtem v CDCP: 33 628

DOTAZ č. 5:
Kolik akcionářů s nezařazeným účtem má adresu na Slovensku?
ODPOVĚĎ PŘEDSTAVENSTVA:
Stav k 5. 5. 2020:
Akcionáři s nezařazeným účtem v CDCP a adresou na Slovensku: 147

DOTAZ č. 6:
Kolik společnost stojí administrace výplaty dividend skrze Českou spořitelnu?
ODPOVĚĎ PŘEDSTAVENSTVA:
Podmínky konkrétních obchodních smluv z důvodů obchodního tajemství společnost z pochopitelných
důvodů nezveřejňuje. Smlouvy s bankami společnost uzavírá za standardních podmínek na trhu.
Obecně lze konstatovat, že odměna České spořitelny za zprostředkování výplaty dividend se pohybuje
v řádech statisíců korun ročně a zahrnuje i obesílání akcionářů.

DOTAZ č. 7:
Je v ceně administrace nějak zohledněn rozdíl mezi osobou, která přijde na pobočku si fyzicky
vybrat dividendy, která pošle listinnou žádost o výplatu na backoffice České spořitelny a případně
které je dividenda vyplacena automaticky (pokud je to vůbec možné)?
ODPOVĚĎ PŘEDSTAVENSTVA:
Cena je odvozena od způsobu oslovení akcionáře. Akcionáři s nezařazeným účtem v CDCP jsou
informováni prostřednictvím oslovovacího dopisu zaslaného na adresu evidovanou v CDCP a vyplaceni
hotovostně nebo bezhotovostně. Akcionáři se zařazeným účtem jsou informováni prostřednictvím
účastníka/správce a vyplaceni přímo přes účastníka/správce (tj. Česká spořitelna zašle jednotlivým
účastníkům/správcům peněžní prostředky za všechny akcionáře pod správou). Způsob výběru již na
cenu dopad nemá.

DOTAZ č. 8:
Uvažovala společnost nad zjednodušením tohoto systému tak, aby dividendy chodily automaticky
na bankovní účty? Dle mého názoru by problém s 35% zdaněním mohl být vyřešen změnou akcií
z majitele na jméno, jak se k této možnosti společnost staví?
ODPOVĚĎ PŘEDSTAVENSTVA:
Akcie naší společnosti jsou vydány na jméno a v zaknihované podobě. Jejich evidenci a evidenci
akcionářů vede Centrální depozitář cenných papírů (CDCP). Společnost nemá oprávnění zasahovat do

evidenčních údajů akcionářů v CDCP a informace přebírá přímo z evidence v CDCP. V CDCP bohužel
nejsou u drtivé většiny akcionářů uvedena čísla bankovních účtů. Naše společnost vlastní evidenci
akcionářů nevede, protože by šlo o vytváření duplicitní databáze a vznik vícenákladů na straně
společnosti.

DOTAZ č. 9:
Jaký má představenstvo postoj k možnosti, že by O2 sama vyhledávala (například v rámci své
činnosti v corporate social responsibility) své "ztracené" akcionáře - tj. ty, kteří si soustavně
nevyzvedávají své dividendy? S velkou pravděpodobností půjde o akcionáře z kupónové
privatizace, někteří již mohou být po smrti a na jejich akcie se zapomnělo. Nemyslí si tedy
představenstvo, že případná investice do snahy tyto lidi najít a informovat je o jejich majetku
(případně jejich dědice) by vedla ke zvýšení likvidity akcií společnosti (byť v malém množství) a
také by měla významný sociální dopad?
ODPOVĚĎ PŘEDSTAVENSTVA:
Společnost již v minulosti analyzovala možnosti v této oblasti. Akcionářům je k dispozici telefonní linka
do oddělení Vztahy s investory, které mj. pomáhá takové případy řešit. Představenstvo společnosti
nicméně nemá žádné nástroje ani možnosti, jak takové akcionáře aktivně vyhledávat. Společnost
nemá přístup do centrální evidence obyvatel, z pohledu právního a regulačního rámce nemůže veřejně
ani adresně oslovovat osoby, o nichž si myslí, že by mohli být akcionáři atd. Pokud se jedná o žijící
akcionáře, pak jde o jejich odpovědnost aktualizovat si údaje. V případech, kdy akcionáři zemřeli a
jejich akcie z různých důvodů, které však společnost nemohla ovlivnit, nebyly předmětem dědického
řízení, jde o odpovědnost notáře coby soudního komisaře, aby učinil dotazy na příslušné databáze
majetku (katastr, vozidla, CDCP…). Celkově pak platí, že u akcií představujících 99,9 % na základním
kapitálu tento problém neevidujeme. Náklady na případné řešení zbývajícího 0,1% podílu považuje
společnost za neúměrné za situace, kdy problém nelze zcela vyřešit a výsledek částečného řešení je
nejistý. Nadto by takové náklady byly vynakládány na úkor akcionářů, kteří své záležitosti řádně
spravují.

V Praze dne 12. 6. 2020
Představenstvo společnosti O2 Czech Republic a.s.

Poznámka: S ohledem na to, že dotaz akcionáře byl doručen několik minut před vypršením lhůty, tj. do
8. 6. 2020, jednalo se o delší dotaz s nutností zjišťovat přesné údaje a netýkal se přímo bodů hlasování
valné hromady, představenstvo podle § 358 odst. 1 věta druhá zákona č. 90/2012 Sb. poskytuje
odpověď v nejbližším možném termínu.

