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Využijte jedine čné příležitosti v podob ě dividend! 
Nechte si vyplatit pr ůměrně 6,3 % ročně! 

 
- Nejste spokojeni s úroky, které nabízí banky?  
- Rádi byste získali zajímavý a pravidelný výnos p ři zachování p řijatelné výše rizika? 

 
Pak jsou zde práv ě pro Vás české akcie, které vyplácí pravideln ě dividendu.  
 
Akcie jsou obchodovány v korunách a vyplácená divid enda p řispívá ke stabiln ějšímu 
kurzu akcie. 

Pozn.: *  Přepočteno do CZK při kursu 24,56 CZK/EUR . ** Část dividendy, 0,16 EUR, již bylo vyplaceno. Výpo čet:  FINANCE 
Zlín, a.s. 

 
Srovnání s vybranými finan čními produkty významných bank p ůsobících v ČR 

Investice Roční výnos 

Běžný účet 0,0 – 1,0 % 

Termínovaný vklad s dobou splatnosti 1 rok 0,9 – 3,3 % 

Zdroj.: http://www.finance.cz/ 

 
Dividendový výnos je závislý na aktuálních kurzech cenných papír ů. V případě růstu 
ceny akcií dochází k poklesu dividendového výnosu a  naopak. V p řípadě obchodování 
s akciemi investor podstupuje vždy ur čitou míru kurzového rizika, které m ůže být díky 
dividend ě eliminováno. Stávající dividendové výnosy nejsou z árukou p říštích 
dividendových výnos ů. 
Kontaktujte nás nejlépe obratem na tel.: 577 217 375 nebo e-mailem: 
finance@financezlin.cz, abychom pro Vás nakoupili cenné papíry ještě za aktuálních 
podmínek.    

Společnost 
Očekávaná 
dividenda za rok 
2011 (CZK)* 

Závěrečná cena 
k 5.4.2012 (CZK) 

Rozhodný 
den 
(oznámený 
nebo 
odhadovaný ) 

Dividendový 
výnos 

TELEFONICA O2 CR 40,00 374,90 12. září 10,67 % 

PHILIP MORRIS ČR 920,00 11 750,00 20. duben 7,83 % 

PEGAS NON. 25,79 429,00 19. říjen 6,01 % 

ČEZ 45,00 785,00 3. červen 5,73 % 

FORTUNA 4,91 96,45 31. květen 5,09 % 

NWR 5,65** 125,70 30. březen 4,49 % 

KB 160,00 3570,00 19. duben 4,48 % 

Průměrný div. 
výnos 

- - - 6,32 % 


