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Stanovisko představenstva společnosti O2 Czech Republic a.s. ze dne 12. 1. 2022 k žádosti o 

vysvětlení doručené akcionářem panem Rostislavem Táborským dne 10. 1. 2022 

 

K otázce č. 1: 

1. Vzhledem k tomu, že z finančních výkazů společnosti O2 není zřejmé, že by se v posledních letech 

zhoršilo její hospodaření, prosím představenstvo o vysvětlení, zda a nakolik se od roku 2015 zhoršilo 

hospodaření společnosti, včetně rámcové kvantifikace tohoto zhoršení. 

Společnost uveřejňuje výsledky svého hospodaření ve svých výročních zprávách a dále na svých 

webových stránkách uveřejňuje čtvrtletní finanční a obchodní výsledky. Z těch jsou změny 

v jednotlivých složkách hospodaření i trendy těchto změn patrné.  

 

K otázce č. 2: 

2. Prosím představenstvo o vysvětlení, zda hodlá v nejbližší době, ještě před vytěsněním menšinových 

akcionářů, svolat další valnou hromadu, na které navrhne výplatu veškerého zbývajícího emisního ážia 

a nerozděleného zisku, včetně zisku za rok 2021, akcionářům. 

Představenstvo svolává řádnou valnou hromadu v souladu s čl. 9.1. stanov společnosti a § 402 ZOK. 

Představenstvo neplánuje svolat valnou hromadu v době před dokončením procesu nuceného 

přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře. Nárok na výplatu dividendy vzniká 

vždy těm akcionářům, kteří drží akcie v rozhodný den pro výplatu dividendy.  

 

K otázce č. 3: 

3. Prosím představenstvo o vysvětlení, zda považovalo cenu 298,- Kč, za kterou se rovněž akcie O2 

obchodovala v červnu 2021, za nepřiměřenou a neodpovídající hodnotě společnosti. 

Představenstvo nekomentuje dílčí výkyvy ceny akcií. Představenstvo se ztotožňuje s názorem 

hlavního akcionáře a metodikou České národní banky v tom, že primárním indikátorem hodnoty 

akcie společnosti O2 Czech Republic a.s. je průměrná cena obchodů s akciemi na trhu a ztotožňuje 

se s obdobím zvoleným hlavním akcionářem pro její stanovení. 

 

K otázce č. 4: 

4. Prosím představenstvo o vysvětlení, zda si je vědomo, ve vztahu ke všem jím činěným vyjádřením a 

prohlášením, svého flagrantního střetu zájmů s ohledem na skutečnost, že je z kariérního pohledu 

existenčně závislé na hlavním akcionáři? 

V oznámení ale i v odpovědích na rozsáhlejší dotazy akcionářů Ing. Hájka a Ing. Krůčka (viz 

dokumenty na webu O2) představenstvo pro přehlednost shrnulo právní rámec celého procesu. Pro 

úplnost si představenstvo na tyto reakce dovoluje odkázat. Zde lze ve stručnosti uvést, že ustanovení 

§ 377 odst. 2 ZOK ukládá povinnost představenstvu vyjádřit se, zda považuje výši protiplnění 

navrženou hlavním akcionářem za přiměřenou právě v situaci, kdy společnost má hlavního 

akcionáře. Představenstvo tedy nemohlo navrhovanou výši protiplnění ponechat bez svého 

vyjádření. Představenstvo k posouzení přiměřenosti protiplnění využilo interních zdrojů společnosti 

s odpovídající odbornou praxí a je i samo přesvědčeno, že primárním indikátorem hodnoty akcie 

společnosti je průměrná cena obchodů s akciemi na trhu.  


