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Představenstvo O2 Czech Republic schválilo návrh na dividendu za rok 
2016 a rozdělení části emisního ážia v celkové výši 21 korun na akcii     
 

30. března 2017 

 
Představenstvo společnosti O2 Czech Republic schválilo návrh na výplatu dividendy za 

rok 2016 v celkové výši 5 274 mil. Kč, což představuje 17 Kč před zdaněním na každou 

akcii ve jmenovité hodnotě 10 Kč (respektive 170 Kč před zdaněním na akcii ve jmenovité 

hodnotě 100 Kč). To představuje 98 % čistého nekonsolidovaného zisku za rok 2016. Jeho 

zbývající část (112 mil. Kč) navrhuje představenstvo převést na účet nerozděleného zisku 

minulých let. 

Nad rámec výplaty dividendy navrhuje představenstvo rozdělit část emisního ážia 

v rozsahu až 1 241 mil. Kč, což znamená, že na každou akcii ve jmenovité hodnotě 10 Kč 

bude připadat částka 4 Kč před zdaněním (respektive 40 Kč před zdaněním na akcii ve 

jmenovité hodnotě 100 Kč).       

Navrhované datum splatnosti dividendy a částky odpovídající snížení emisního ážia  

je 9. červen 2017, právo na výplatu budou mít ti, kdo budou akcionáři k 10. květnu 2017. 

Vzhledem k tomu, že součástí obchodního majetku společnosti jsou rovněž vlastní akcie 
společnosti, společnosti nebude vyplacena dividenda, respektive částka související s 
rozdělením emisního ážia.  
 
Tento návrh byl přezkoumán dozorčí radou a bude předmětem hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti dne 10. května 2017, kde budou akcionáři rozhodovat o jeho přijetí. 
Návrh bude rovněž součástí pozvánky na řádnou valnou hromadu, která bude zveřejněna ve 
lhůtě stanovené zákonem. 
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O společnosti O2 Czech Republic 

O2 je největším poskytovatelem telekomunikačních služeb na českém trhu. V současnosti poskytuje služby 

prostřednictvím téměř osmi milionů mobilních a pevných linek, což z něj činí jednoho z vedoucích poskytovatelů 

plně konvergentních služeb v Evropě. Zákazníkům mobilních služeb nabízí O2 nejmodernější technologie HSPA+ a 

LTE. Značka O2 pro zákazníky neznamená jen telekomunikace. O2 je schopna vyhovět i těm nejnáročnějším 

požadavkům zákazníků též v oblasti ICT a nabídnout jim služby housingu, hostingu i cloudových služeb v datových 

centrech o celkové rozloze 7 300 metrů čtverečních. Tato datová centra jako jediná v ČR a střední Evropě získala 

certifikaci úrovně TIER III. Se svou službou O2 TV je O2 zároveň největším provozovatelem internetového 

televizního vysílání v Česku. 


