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OZNÁMENÍ O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM 
 

valné hromady akciové společnosti O2 Czech Republic a.s. 
na návrh hlavního akcionáře 

s termínem hlasování od 3. 1. 2022 do 26. 1. 2022 
 

 
 
 

Představenstvo společnosti O2 Czech Republic a.s., 

se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou B 2322 (dále jen „společnost“),  
na žádost PPF Telco, B.V., společnosti se sídlem Strawinskylaan 933, Amsterdam, Nizozemské 
království, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam pod 

identifikačním číslem 65167902, jakožto hlavního akcionáře společnosti, 

oznamuje, 

že se za níže uvedených podmínek uskuteční písemné rozhodování  
valné hromady společnosti mimo zasedání  

o jediném bodu, a to 

o návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti  
na hlavního akcionáře 

 
 
 

I. Úvodní vysvětlení 

I.1. Valná hromada je svolávána na základě žádosti hlavního akcionáře, kterou představenstvu hlavní 
akcionář doručil, a to včetně návrhu usnesení valné hromady a všech potřebných podkladů. 
Představenstvo má za dané situace zákonnou povinnost valnou hromadu svolat a nechat 
hlasovat o návrhu hlavního akcionáře.  

I.2. Představenstvo společnosti obdrželo dne 8. 12. 2021 žádost PPF Telco, B.V., společnosti se 
sídlem Strawinskylaan 933, Amsterdam, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam pod identifikačním číslem 65167902 (dále jen 
„Hlavní akcionář“), o svolání valné hromady, která má rozhodnout o návrhu na přechod všech 
ostatních účastnických cenných papírů společnosti na Hlavního akcionáře (dále jen „Žádost“). 
Představenstvo společnosti na základě obsahu Žádosti a dokumentů k ní připojených prověřilo, 
že Hlavní akcionář splňuje zákonné předpoklady pro podání Žádosti podle § 375 zákona 
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č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). V souladu s § 377 odst. 1 ZOK má představenstvo 
povinnost svolat valnou hromadu do 30 dnů ode dne doručení Žádosti. Za dané situace muselo 
představenstvo po přezkoumání formálních náležitostí Žádosti primárně vyřešit otázku, jakou 
formou je možné anebo vhodné valnou hromadu konat. Hlavní akcionář ve své žádosti o svolání 
valné hromady podle § 375 ZOK žádá představenstvo společnosti, aby zhodnotilo aktuální 
epidemiologickou situaci a s ohledem na záměr Hlavního akcionáře realizovat nucený přechod 
v co nejkratším čase, případně rozhodlo o konání valné hromady per rollam podle § 418 až § 420 
ZOK (pokud pro takový postup budou splněny podmínky podle stanov společnosti).  

I.3. Na základě důvodů uvedených v tomto oznámení dospělo představenstvo k závěru, že jsou dány 
důvody k tomu, aby valná hromada přijala rozhodnutí prostřednictvím rozhodování mimo 
zasedání valné hromady ve smyslu čl. 7 odst. 3 a 4 stanov společnosti ve spojení s § 418 a násl. 
ZOK (dále jen „Per rollam“). Představenstvo je přesvědčeno, že tato forma zajistí nejen 
bezrizikový průběh rozhodování valné hromady, nýbrž i možnost uplatnění akcionářského práva 
hlasovat a podávat žádosti o vysvětlení, a to aniž by byli akcionáři vystaveni riziku nákazy nebo 
omezením vyplývajícím z epidemiologických opatření souvisejících s nemocí COVID-19. Zároveň 
bude zajištěno uskutečnění valné hromady bez ohledu na jakákoli epidemiologická opatření, 
která mohou v nejbližší době nastat.  

I.4. V průběhu celé epidemie nemoci COVID-19 vláda České republiky reaguje na těžko 
předvídatelný epidemický vývoj, a to zejména vydáváním různých omezujících opatření 
odůvodněných zvládáním zdravotních rizik vyplývajících především z osobních sociálních 
kontaktů. Množství dosud vydaných opatření se týkalo i možnosti konat hromadné akce či se 
shromažďovat. Vláda České republiky vydala dne 25. listopadu 2021 pod číslem 434/2021 Sb. 
usnesení č. 1065, kterým vyhlásila nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti 
s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky, a to 
minimálně na 30 dnů od 26. listopadu jakožto reakci na mimořádnou událost vyvolanou 
současnou (a zatím se výrazně nezlepšující) epidemiologickou situaci. Ke dni vydání tohoto 
oznámení je účinné usnesení Vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2021 č. 1066 vydané ve 
sbírce zákonů pod číslem 435/2021 Sb. Podle bodu II/16. citovaného usnesení je zasedání orgánu 
právnické osoby (v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 20 osob) omezeno tak, že 
se a) zakazuje účast účastníkovi, který i) vykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19, 
anebo, ii) nesplňuje podmínky stanovené v bodu II/171 nebo nemá negativní výsledek RT-PCR 
vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, které absolvoval nejdéle před 72 hodinami, b) nařizuje 
provozovateli u účastníka, který musí splňovat podmínky podle písmene a) bodu ii), při vstupu 
do vnitřních prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a účastníkovi se nařizuje mu splnění 
těchto podmínek prokázat; v případě, že účastník splnění podmínek podle písmene a) bodu ii) 
neprokáže, je provozovatel povinen takovému účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor. 
Mimo aktuálně vyhlášený nouzový stav bylo v předchozích obdobích právo účastnit se zasedání 
orgánu právnické osoby obdobným (doslovně dokonce stejným) způsobem omezeno 
mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví2. Lze tedy důvodně předpokládat, že i 
kdyby nebyl nouzový stav prodloužen, účast na zasedání orgánů právnických osob bude opět 
omezena mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky. Při nesplnění 
podmínek těchto opatření ze strany akcionáře, je tomuto akcionáři fakticky znemožněno 
vykonávat své akcionářské právo hlasovat ať už z důvodu neprokázání bezinfekčnosti, nebo 
z důvodu zákazu shromažďování včetně shromažďování v rámci zasedání nejvyššího orgánu 

 
1 stručně: osoba, která nemůže být očkována, musí předložit RT-PCR test ne starší 72 hodin; očkovaná osoba předloží potvrzení 

o očkování, příp. „rozočkování“; osoba, která prodělala COVID-19, předloží potvrzení o prodělání nemoci ne starší 180 dnů. 
2 Mimořádné opatření MZČR č.j. MZDR-14601/2021-28/MIN/KAN ze dne 20. listopadu 2021, které bylo v důsledky vyhlášení 

nouzového stavu zrušeno k 18. hodině dne 26. listopadu 2021 Mimořádným opatřením MZČR č.j. MZDR-14601/2021-
29/MIN/KAN ze dne 26. listopadu 2021. 
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právnické osoby (ať už by byl takový zákaz omezen na určité množství osob, nebo ne). Nelze tedy 
vyloučit, že by pro Per rollam vznikl i důvod upravený v čl. 7 odst. 3 písm. a) stanov společnosti. 
Na výše uvedeném nic nemění ani jmenování nové vlády České republiky. Představenstvo přitom 
musí vzít v úvahu i nejistotu vyvolanou rychlými mutacemi viru s neznámými dopady (aktuálně 
mutace „omikron“). 

I.5. Zajištění fyzického zasedání valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti je organizačně 
i časově náročné a vyžaduje vysokou míru předvídatelnosti. S ohledem na obvyklý počet 
akcionářů přítomných na valných hromadách společnosti v dřívějších letech má představenstvo 
za to, že s ohledem na nejistý vývoj epidemiologické situace a na měnící se podmínky (jak 
faktické, tak právní) je možnost konání fyzického zasedání valné hromady nejistá. I během 
uvolňování opatření zůstává podle zkušeností z roku 2020 a roku 2021 reálné riziko, že 
epidemiologická situace se nebude zlepšovat, nebo se dokonce zhorší (např. i v návaznosti na 
očekávané rozšiřování aktuálně nové varianty koronaviru SARS CoV-2) a že opatření mohou být 
v řádu dní opět zpřísněna a konání fyzického zasedání tak může být zmařeno. To je dáno nutným 
časovým odstupem mezi svoláním a samotným zasedáním.  

I.6. Představenstvo proto využilo postupu Per rollam podle čl. 7 odst. 3 písm. b) stanov 
společnosti, a § 418 až 420 ZOK. Představenstvo má za to, že podmínky, za kterých může 
společnost přistoupit k Per rollam jsou naplněny právě tím, že podle názoru představenstva 
hrozí, že konání prezenční valné hromady bude znemožněno nebo podstatně znesnadněno 
v důsledku dopadů epidemie nemoci COVID-19 a opatření na zabránění jeho šíření. Per rollam 
zejména zajistí, že účast, ale i neúčast každého akcionáře bude relevantní pro výsledek hlasování 
(protože u Per rollam platí, že pokud akcionář nehlasuje, jeho hlas se počítá jako hlas „PROTI“ 
návrhu usnesení valné hromady) a žádnému z akcionářů nebude v důsledku případného 
omezení (viz výše) znemožněno vykonávat jeho akcionářské právo hlasovat. 

I.7. Představenstvo v návaznosti na zkušenosti z předchozích let (kdy proběhly valné hromady per 
rollam na základě zákona č. 191/2020 Sb., tzv. „Lex Covid“) navrhlo poslední valné hromadě 
zavést možnost hlasování per rollam přímo do stanov v souladu s § 418 ZOK. Ukázalo se, že 
spoléhání na speciální právní úpravu umožňující rozhodování per rollam může negativně 
zasahovat do vnitřního chodu společnosti (viz zkušenosti z valné hromady svolané na 
16. 4. 2020). Valná hromada tento návrh schválila a aktuálně je možnost konat valnou hromadu 
per rollam upravena v čl. 7 stanov. Stanovy v čl. 7 odst. 3 vymezují případy, ve kterých lze 
předpokládat, že by zasedání valné hromady bylo znemožněno, podstatně ztíženo, případně je 
rozhodování per rollam z jiného důvodu přínosné. Vedle epidemiologické situace zároveň 
demonstrativně uvádí další situace, ve kterých by mohlo být přistoupeno k rozhodování valné 
hromady per rollam (např. mimořádné přírodní události). Představenstvo je navíc přesvědčeno, 
že s ohledem na časový rámec a nejistotu jsou splněny i podmínky podle čl. 7. odst. 3 písm. c) 
stanov, tedy, že takový způsob rozhodování je v zájmu společnosti, která má jistotu, že valná 
hromada rozhodnutí přijme a že akcionářům bude umožněno vykonat svá akcionářská práva.  

I.8. Představenstvo je odpovědné za to, že valná hromada řádně proběhne ve lhůtách stanovených 
zákonem. Aktuálně nelze předvídat, jaká situace bude panovat a jaké podmínky budou platit 
v horizontu několika týdnů. Fyzické zasedání valné hromady bývá vždy časově náročné a i ze 
zkušeností z jiných případů lze očekávat celu řadu dotazů, které by v daném případě trvání 
mimořádně prodloužily.  

I.9. Fyzická valná hromada je přitom hromadnou akcí, která ze zkušeností trvá vždy déle než 3 hodiny 
a zahrnuje registraci, shlukování a pobyt velkého počtu lidí v jedné místnosti atd. Po celou dobu 
by všichni museli mít nasazen adekvátní ochranný prostředek dýchacích cest (stav k dnešku, kdy 
ve vnitřních prostorech platí povinnost používat respirátor FFP2/KN95 s předpokladem přetrvání 
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této povinnosti nejméně po celou zimu 2021/22), měli by ztížené dýchání, vznikly by problémy 
se srozumitelností projevů přes respirátory, muselo by se omezit občerstvení (servírování jídla a 
nápojů a jejich konzumace bez respirátorů, rozestupy, dezinfekce, pořadatelská služba v širším 
rozsahu, muselo by se kontrolovat, zda akcionáři splňují aktuálně platná opatření atd.). To 
všechno by fyzické zasedání valné hromady nejen zkomplikovalo, ale i prodloužilo. Navíc tyto 
podmínky kladou ještě větší nároky na prostory, ve kterých by se valná hromada mohla konat. 
Řada akcionářů by se z obav o své zdraví valné hromady neúčastnila nebo by jim to bylo 
některým z opatření ztíženo nebo znemožněno. Shrnuto, sdružování množství lidí nelze 
považovat za vhodné, a to s ohledem na koncentraci lidí, délku trvání valné hromady v řádu 
několika hodin, nutnost fyzického kontaktu (kontrola dokumentů při registraci, sběr hlasovacích 
lístků, náběr dotazů) i obvyklé (a s ohledem na trvání i nutné) podávání nápojů a občerstvení. 
Představenstvo rovněž vzalo v úvahu i ohledy na věkové skupiny mezi akcionáři, kdy se fyzického 
zasedání valných hromad zpravidla účastnili především akcionáři starší (kde podle všech 
statistických zjištění jsou dopady onemocnění COVID-19 nejvážnější).  To vše by nejen 
komplikovalo prezenční valnou hromadu pro organizátory i všechny přítomné, ale z výše 
uvedených důvodů podle názoru představenstva společnosti i reálně omezovalo výkon práv 
akcionářů; jak bylo vysvětleno výše, rozhodování Per rollam je navrženo tak, aby všichni 
akcionáři, kteří o to budou mít zájem, mohli vykonat svá akcionářská práva. 

I.10. Plánování fyzického zasedání valné hromady vyžaduje vysokou míru jistoty i z jiného důvodu.  
Konání valné hromady může stále zmařit či ztížit i onemocnění kohokoli z realizačního týmu 
valné hromady nebo členů představenstva či dozorčí rady anebo i jen jejich nucená karanténa. 
Při jakémkoli odkladu valné hromady (pokud by došlo ke zmaření naplánovaného zasedání) se 
další zasedání může konat ne dříve jak za měsíc (technické lhůty pro svolání nového zasedání). 
Naopak lehký průběh onemocnění či karanténa stále umožní dotyčnému členovi týmu podílet 
se distančně na realizaci valné hromady Per rollam. I délka lhůty pro hlasování u valné hromady 
Per rollam je nastavena tak, že umožňuje hlasovat i těm akcionářům, kterým bude nařízena 
karanténa nebo izolace (která aktuálně činí nejvýše 14 dní).  

I.11. Představenstvo stanovilo podmínky Per rollam s ohledem na ustanovení § 418 až 420 ZOK a 
s ohledem na čl. 7 odst. 3 a 4 stanov společnosti.  

I.12. Představenstvo proto vyzývá akcionáře a doporučuje jim, aby se s níže uvedenými pravidly Per 
rollam dostatečně seznámili a předešlo se tak případným nedorozuměním. Společnost zpřístupní 
potřebné informace akcionářům (investorům) s dostatečným předstihem před rozhodným 
dnem pro hlasování (viz čl. IV.1 níže) a samotným zveřejněním návrhu usnesení valné hromady 
(viz čl. VI.1 a násl. níže).  

I.13. Postup bude obdobný jako při rozhodování valné hromady v roce 2020 a 2021. Představenstvo 
zvlášť upozorňuje na následující:  

a) Oznámení o zahájení hlasování, návrh usnesení valné hromady, pravidla pro hlasování, 
hlasovací lístky, resp. veškeré potřebné informace a podklady budou zveřejněny 
v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti (čl. 42 odst. 1 ve spojení 
s čl. 9 odst. 5 stanov společnosti). Teprve od toho dne (tj. od 3. 1. 2022 od 12:00 hodin 
– viz čl. III.) budou moci akcionáři začít hlasovat. 

b) Dne 1. 6. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. 
V této souvislosti společnost upozorňuje akcionáře, kteří jsou právnickými osobami se 
sídlem v České republice nebo svěřenskými správci tzv. právních uspořádání (tj. 
svěřenských fondů) podléhajících uvedenému zákonu, zejména na následující 
ustanovení: 
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§ 54 odst. 3: Hlasovací práva v obchodní korporaci nesmí při rozhodování nejvyššího 
orgánu vykonávat nebo jako její jediný společník rozhodovat také právnická osoba nebo 
ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, jež nemají v evidenci skutečných majitelů 
zapsaného žádného skutečného majitele.  

II. Obecně k rozhodování per rollam 

II.1. Přestože se rozhodování per rollam uskutečňuje mimo zasedání valné hromady, stále jde 
o rozhodování valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti. Od standardního procesu 
přijímání rozhodnutí valné hromady společnosti se liší především tím, že o návrzích nehlasují 
akcionáři, popř. jejich zástupci, za osobní účasti na zasedání valné hromady, ale rozhodnutí je 
přijato, pokud je v určené lhůtě pro návrh odevzdán v písemné formě dostatečný počet kladných 
(souhlasných) hlasů akcionářů.  

II.2. Rozhodování per rollam je tak svou podstatou toliko alternativní způsob rozhodování valné 
hromady. Má však některá specifika a omezení vyplývající z toho, že nedochází k prezenčnímu 
projednání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady. Jako zásadní odlišnost je pak třeba 
na úvod uvést, že při hlasování per rollam se uplatňuje zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“. 
K hlasování „proti“ návrhu usnesení valné hromady tedy postačí, když akcionář nezašle žádný 
hlas (§ 419 odst. 1 ZOK). Kvórum pro hlasování o předložených návrzích (rozhodná většina) se 
přitom počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů (§ 419 odst. 3 ZOK). Podle této logiky tak 
i neplatné hlasovací lístky (tj. ty, které nebudou splňovat požadované náležitosti), budou 
započítány jako hlasy „PROTI“ návrh usnesení valné hromady. Podrobná pravidla jsou dále 
uvedena v čl. III až XII tohoto oznámení. 

II.3. Rozsah a způsoby uplatnění akcionářských práv se z výše uvedených důvodů mohou lišit od 
situace, kdy jsou uplatňována v souvislosti se zasedáním valné hromady (podrobnější informace 
viz níže). 

II.4. Představenstvo pověřilo společnost ADMINISTER, spol. s r.o., IČO 47551054, se sídlem Husova 
109/19, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora, aby zorganizovala rozhodování akcionářů 
per rollam a zajistila veškeré administrativní kroky, které rozhodování umožňují, předchází, 
následují po něm nebo s ním jakkoli souvisí, za účelem řádného průběhu a zjištění výsledku 
rozhodování. 

III. Termín pro hlasování Per rollam 

III.1. Hlasování akcionářů v rámci Per rollam se uskuteční písemnou formou v období, které bude 
začínat 3. 1. 2022 ve 12:00 hodin a končit 26. 1. 2022 ve 12:00 hodin.  

IV. Rozhodný den pro hlasování 

IV.1. Hlasovat v rámci Per rollam budou moci osoby, které budou uvedeny jako akcionáři ke dni 
27. 12. 2021 (dále jen „Rozhodný den“) ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou 
registrovány zaknihované akcie společnosti (dále jen „Výpis z CDCP“). Tento Výpis z CDCP zajistí 
společnost. Jedná se o obdobný postup jako při určení osob oprávněných účastnit se valné 
hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasovacího práva podle čl. 9 odst. 6 stanov 
společnosti. 
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V. Určení akcionářů a jejich zástupců 

V.1. Společnost pořídí Výpis z CDCP podle stavu k Rozhodnému dni. 

V.2. Není-li níže uvedeno něco jiného, budou akcionáři pro účely hlasování v rámci Per rollam 
identifikováni prostřednictvím následujících listin: 

(a) Akcionáři – fyzické osoby, budou-li hlasovat bez zastoupení, budou identifikováni podle 
Výpisu z CDCP a nemusí při hlasování dokládat žádné další dokumenty. 

(b) Akcionáři – právnické osoby musí při hlasování doručit originál nebo úředně ověřenou 
kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání člena statutárního 
orgánu za ni jejím jménem (typicky u českých obchodních korporací výpis z obchodního 
rejstříku). 

(c) Zmocněnci akcionářů musí při hlasování doručit navíc originál nebo úředně ověřenou 
kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (k podrobnostem a 
výjimkám viz čl. V.4 a V.5 níže). 

V.3. Budou-li listiny uvedené v čl. V.2(b) nebo V.2(c) výše vyhotoveny zahraničními orgány či 
institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou 
doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných 
zahraničních listin. Budou-li takové listiny, doložky nebo ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musí 
být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka; výjimku tvoří listiny v jazyce 
slovenském.  

V.4. Ustanovení o plných mocích: 

(a) Akcionáři mohou využít k udělení písemné plné moci (viz též čl. V.2(c) výše) také formulář, 
který společnost uveřejňuje spolu s tímto oznámením na svých internetových stránkách. 
Využití formuláře není při udělování plné moci povinné. 

(b) Akcionáři mohou zaslat plnou moc k zastupování při Per rollam, jakož i její odvolání 
prostřednictvím poštovní zásilky na adresu, jak je uvedeno v čl. VI.4. 

(c) Akcionáři mohou též oznámit společnosti na adrese o2valnahromada@per-rollam.cz 
udělení plné moci k zastupování při Per rollam, jakož i její odvolání. Pokud takové 
oznámení neumožní společnosti posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky 
nebo jednoznačnou identifikaci podepsané osoby (zejména nebude-li opatřeno 
uznávaným elektronickým podpisem3), je společnost oprávněna, nikoli však povinna, 
požadovat doplňující informace k prokázání zastoupení akcionáře.  

(d) Akcionáři mohou oznámit společnosti udělení plné moci k zastupování při Per rollam, 
jakož i její odvolání též prostřednictvím datové schránky, jejíž adresa (ID) je: j3sjbnj; 
takové oznámení musí rovněž umožňovat posouzení souladu plné moci se zákonnými 
požadavky a v zájmu bezproblémového zpracování je žádáno, aby v příslušné zprávě byla 
náležitě identifikována věc (dmAnnotation), a to ve formě „Plná moc na rozhodování per 
rollam O2“. 

 
3 Uznávaným elektronickým podpisem se pro účely tohoto oznámení rozumí podpis ve smyslu § 6 odst. 2 
zákona č. 297/2016 Sb. 

mailto:o2valnahromada@per-rollam.cz
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(e) Společnost připustí zastoupení akcionářů při Per rollam i na základě písemné plné moci, 
která již byla společnosti odevzdána v minulosti a umožňuje zastupování při nynějším Per 
rollam, případně na valné hromadě, pokud by se konala nejpozději v den, kdy zástupce 
podepíše za akcionáře hlasovací lístek. Pro zastoupení na základě takové plné moci platí 
následující: 

(i) Namísto písemné plné moci zástupce předloží buď (A) své podepsané písemné 
prohlášení ve kterém identifikuje sebe jako zástupce, a dále osobu akcionáře a 
datum udělení plné moci a prohlásí, že plná moc byla v minulosti odevzdána 
společnosti, anebo (B) kopii tzv. evidované kopie plné moci vydané v minulosti 
podle pravidel, na základě kterých společnost takové evidované kopie vydávala. 

(ii) Společnost na základě dokumentů uvedených v předchozím odstavci ověří, že 
příslušná plná moc jí byla v minulosti odevzdána, přičemž nemožnost takového 
ověření jde k tíži zástupce, resp. jím zastoupeného akcionáře. Tím není dotčena 
možnost, aby zastoupení bylo následně doloženo některým z ostatních způsobů 
popsaných v tomto oznámení. 

(iii) Společnost však nepřipustí výše uvedené zastoupení, pokud jí bude nejpozději 
v den, kdy příslušný zmocněnec doručí společnosti projev o hlasování za akcionáře, 
doručen projev vůle akcionáře, kterým uvedené zmocnění odvolá nebo omezí tak, 
že nebude v příslušném rozsahu umožňovat zastupování při Per rollam. 

(f) Bude-li zastoupení akcionáře prokázáno některým ze způsobů podle čl. V.4(c) až V.4(e) 
výše, nebude společnost při hlasování vyžadovat plnou moc podle požadavků čl. V.2(c) 
výše. 

V.5. Zvláštní ustanovení o zastupování správcem:  

(a) Společnost připustí i zastoupení akcionářů osobou zapsanou ve Výpisu z CDCP jako 
správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Pokud bude 
zastoupení akcionáře prokázáno uvedeným způsobem, nebude společnost při hlasování 
vyžadovat odevzdání listin uvedených v čl. V.2(b) nebo V.2(c) výše. 

(b) Společnost však nepřipustí výše uvedené zastoupení, pokud jí bude nejpozději v den, kdy 
příslušný zástupce doručí společnosti projev o hlasování za akcionáře, doručen projev vůle 
akcionáře, kterým uvedené zastoupení odvolá nebo omezí tak, že nebude v příslušném 
rozsahu umožňovat zastupování při Per rollam. 

VI. Průběh hlasování 

VI.1. Společnost dne 3. 1. 2022 zveřejní v souladu s čl. 42 odst. 1 stanov v Obchodním věstníku 
veškeré potřebné informace a podklady pro akcionáře, tj. zejm. návrh usnesení valné hromady 
(ve formě notářského zápisu), pravidla pro hlasování a hlasovací lístky. Dále společnost rovněž 
k 3. 1. 2022 do 12.00 hodin uveřejní v souladu s čl. 42 odst. 1 stanov na internetových stránkách 
www.ico60193336.cz pod odkazem Vztahy s investory, sekce Valné hromady návrh usnesení 
valné hromady (ve formě notářského zápisu), pravidla pro hlasování a hlasovací lístky ke stažení 
a vytištění. Zároveň společnost uveřejní na svých internetových stránkách, zda byla Hlavním 
akcionářem splněna podmínka podle 378 odst. 2 ZOK, tedy složení peněžních prostředků ve výši 
potřebné k výplatě protiplnění a doložení této skutečnosti společnosti.  

http://www.ico60193336.cz/
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Začátek hlasování, tj. první okamžik, kdy lze doručit platný hlasovací lístek, se přitom stanoví 
na 3. 1. 2022, 12.00 hodin (viz čl. III.1 výše). 

VI.2. Hlasy nelze zaslat ani doručit před okamžikem zahájení hlasování. 

VI.3. Ohledně hlasovacích lístků budou akcionáři postupovat dále podle čl. VI.4. 

VI.4. Hlasování bude probíhat prostřednictvím hlasovacích lístků, a to následovně: 

(a) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PRO“ návrh usnesení valné hromady, vyplní 
hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odešlou je jedním z těchto 
způsobů: 

(i) poštou na adresu O2 Czech Republic a.s., P.O. BOX 16, 284 01 Kutná Hora  

- v tomto případě musí být podpisy na hlasovacích lístcích úředně ověřené a pro 
zahraniční ověřovací doložky platí obdobně totéž, co je uvedeno v čl. V.3 výše; 

(ii) e-mailem na adresu o2valnahromada@per-rollam.cz  

- v tomto případě musí být hlasovací lístek podepsán uznávaným elektronickým 
podpisem; nebo 

(iii) do datové schránky, jejíž adresa (ID) je: j3sjbnj  

- v tomto případě musí být hlasovací lístek podepsán uznávaným elektronickým 
podpisem; 

(b) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PROTI“ návrhu usnesení valné hromady, mohou 
vyplnit hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odeslat je shodnými 
způsoby, jaké jsou uvedeny výše, nebo neodeslat žádný hlas (§ 419 odst. 1 ZOK). 

Aby byly započítány, musí být hlasovací lístky doručeny společnosti některým ze způsobů podle 
tohoto čl. VI.4 nejdříve dne 3. 1. 2022 ve 12:00 hodin a nejpozději dne 26. 1. 2022 do 12:00 
hodin. Pokud se požaduje, aby akcionáři nebo jejich zástupci při hlasování odevzdali určité listiny 
(zejm. plná moc nebo výpis z obchodního rejstříku), musí být tyto listiny společnosti doručeny 
nejpozději v příslušné lhůtě podle tohoto článku. Dokud nebudou požadované listiny společnosti 
doručeny, nebude hlas příslušného akcionáře započítán, i když byl předtím řádně doručen. Ve 
všech případech, kdy hlasovací lístky nebudou vyplněny „PRO“ a doručeny v souladu 
s požadavky podle písm. (a) výše nebo nebudou doručeny v uvedeném termínu, budou 
vyhodnoceny stejně, jako kdyby akcionář hlasoval „PROTI“. 

VI.5. Zvláštní ustanovení o kolizi hlasování akcionáře i zástupce: Pokud ohledně návrhu usnesení valné 
hromady bude hlasovat akcionář i jeho zástupce, bude se do výsledku hlasování započítávat 
pouze to hlasování, které se uskuteční (bude společnosti doručeno) jako první. 

VI.6. Zvláštní ustanovení o hlasování zástupce více akcionářů: V případě, že zástupce zastupuje při 
hlasování více akcionářů, připojí k hlasovacímu lístku vyplněnému dle pravidel uvedených 
v tomto oznámení seznam akcionářů, za které hlasuje, a jejich identifikaci. Vzor hlasovacího 
lístku pro hlasování zástupce více akcionářů bude zveřejněn na internetových stránkách 
společnosti. 

VI.7. Odevzdané hlasy (tj. na hlasovacích lístcích) nemohou být měněny ani odvolávány. 

mailto:o2valnahromada@per-rollam.cz
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VI.8. Pro schválení návrhu usnesení valné hromady je potřeba 90 % hlasů všech akcionářů (viz § 382 
odst. 2 a § 419 odst. 3 ZOK). 

VII. Informace o návrhu rozhodnutí, který bude předložen akcionářům k rozhodnutí 

Představenstvo předloží na žádost Hlavního akcionáře návrh usnesení valné hromady, jehož 
znění a zdůvodnění jsou uvedeny na konci tohoto oznámení. Pro předejití případným 
pochybnostem představenstvo připomíná, že pro návrh usnesení valné hromady lze hlasovat až 
poté, co bude návrh usnesení valné hromady a hlasovací lístky zveřejněny způsobem popsaným 
v čl. VI.1. výše, tj. uveřejnění návrhu usnesení v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, 
aby akcionáři již začali hlasovat. 

VIII. Informace o počtu akcií a o hlasovacích právech 

Základní kapitál společnosti činí 3 008 821 570 Kč a je rozvržen na 300 882 147 kmenových akcií 
na jméno o jmenovité hodnotě 10 Kč na akcii a 1 kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 
100 Kč. Každých 10 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas; celkový počet hlasů 
spojených s akciemi společnosti tudíž činí 300 882 157. 

IX. Informace o dokumentech, které jsou k dispozici akcionářům 

IX.1. Spolu s tímto oznámením byly na internetových stránkách společnosti uveřejněny rovněž níže 
uvedené dokumenty:  

(a) Údaje o osobě Hlavního akcionáře; 

(b) Zdůvodnění navrhovaného protiplnění vypracované Hlavním akcionářem dne 
18. listopadu 2021 (následně doplněné dne 25. listopadu 2021) (dále jen „Zdůvodnění“); 

(c) Rozhodnutí České národní banky č.j. 2021/121698/CNB/570 ze dne 1. 12. 2021 vydané 
podle § 391 ZOK, v němž Česká národní banka udělila souhlas k přijetí rozhodnutí valné 
hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti (jejíž 
účastnické cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu) na 
Hlavního akcionáře (dále jen „Rozhodnutí ČNB“). 

Počínaje dnem publikace tohoto oznámení v pracovních dnech v době od 9:00 do 16:00 hodin 
budou uvedené dokumenty akcionářům rovněž zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti. 

(d) Formulář plné moci 

V souladu s tím, co je uvedeno v čl. V.4(a) výše, uveřejňuje společnost spolu s tímto 
oznámením formulář plné moci, který mohou akcionáři využít při hlasování v rámci Per 
rollam. Formulář je k dispozici zde: www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady a rovněž 
počínaje dnem publikace tohoto oznámení v pracovních dnech v době od 9:00 do 16:00 
hodin v sídle společnosti. 

Každý akcionář má rovněž právo vyžádat si zaslání formuláře na svůj náklad a na své 
nebezpečí v listinné podobě nebo elektronicky tak, že o to požádá na adrese 
o2valnahromada@per-rollam.cz nebo na telefonním čísle 271 462 076 nebo 271 462 169. 

https://www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady/
mailto:o2valnahromada@per-rollam.cz
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Společnost tímto oznámením uveřejňuje informace o postupu podle § 375 ZOK ve smyslu 
§ 379 odst. 2 ZOK. 

IX.2. Akcionářům je rovněž k dispozici anglický překlad tohoto oznámení, a to zde: 
www.o2.cz/spolecnost/en/general-meetings.  

X. Informace o dalších právech akcionářů 

X.1. Právo na vysvětlení 

Představenstvo má zájem umožnit i při Per rollam za stanovených podmínek realizaci práva 
každého akcionáře obdržet odpověď na požadavek na vysvětlení záležitostí týkajících se 
společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení návrhu usnesení valné 
hromady nebo pro výkon akcionářských práv v rámci Per rollam. 

Představenstvo je tak připraveno zajistit pro akcionáře odpovědi na žádosti o vysvětlení, a to 
dvoukolově (viz níže). Žádosti je společnosti třeba doručit některým ze způsobů uvedených 
v čl. VI.4(a); pro předejití případným pochybnostem představenstvo potvrzuje, že u žádostí 
o vysvětlení se při využití žádného ze způsobů doručení nevyžaduje ověřený podpis ani uznávaný 
elektronický podpis. 

Ze žádosti o vysvětlení musí být srozumitelné, že se jedná o žádost akcionáře nebo jeho zástupce 
o vysvětlení v souvislosti s Per rollam a kdo ji činí. 

Žádosti o vysvětlení v prvním kole mohou akcionáři podávat do 10. 1. 2022; vysvětlení k těmto 
žádostem budou poskytnuty uveřejněním na internetových stránkách společnosti nejpozději 
dne 12. 1. 2022. Žádosti o vysvětlení ve druhém kole (typicky doplňující žádosti o vysvětlení k již 
podaným vysvětlením) mohou akcionáři podávat do 18. 1. 2022; vysvětlení k těmto žádostem 
budou poskytnuty uveřejněním na internetových stránkách společnosti nejpozději dne 20. 1. 
2022. 

Představenstvo dále upozorňuje, že při poskytování vysvětlení, včetně jejich případného 
odmítnutí, se dále bude postupovat obdobně podle § 357 až § 360 ZOK. 

X.2. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy 

S ohledem na podstatu a konstrukci procesu Per rollam ve smyslu § 418 ZOK a v daném případě 
především na podstatu a konstrukci nuceného přechodu účastnických cenných papírů popsanou 
v § 375 ZOK se v rámci Per rollam hlasuje pouze o návrhu usnesení valné hromady. 

XI. Upozornění týkající se zastavených akcií 

Společnost vyzývá zástavní věřitele, v jejichž prospěch bylo zřízeno zástavní právo k akciím 
společnosti, aby jí sdělili existenci takového zástavního práva. Mohou tak učinit písemně na 
adrese sídla společnosti nebo elektronickou poštou na adrese o2valnahromada@per-rollam.cz.  

Vlastníci zastavených akcií jsou povinni sdělit společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se 
dozvěděli o tomto oznámení, skutečnost zastavení akcií a osobu zástavního věřitele. 

https://www.o2.cz/spolecnost/en/general-meetings/
mailto:o2valnahromada@per-rollam.cz
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XII. Informace o výsledcích hlasování 

Zda byl váš hlasovací lístek doručen, zaevidován a je platný, si můžete ověřit na telefonní lince 
327 588 356. 

Výsledky Per rollam oznámí představenstvo stejným způsobem, jakým oznamuje výsledky 
rozhodnutí přijatých na zasedání valné hromady. 
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Návrh usnesení valné hromady, který bude předložen akcionářům  

Představenstvo předloží na žádost Hlavního akcionáře k rozhodování per rollam návrh usnesení valné 
hromady, jehož znění a zdůvodnění je uvedeno níže. Pro předejití případným pochybnostem 
představenstvo upozorňuje, že pro návrh usnesení valné hromady lze hlasovat až poté, co bude návrh 
usnesení valné hromady i hlasovací lístky zveřejněny způsobem popsaným v čl. VI. výše. Uveřejnění 
návrhu usnesení valné hromady v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři 
začali hlasovat již nyní. 

K jedinému bodu pořadu rozhodování: návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů 
společnosti na Hlavního akcionáře 

NÁVRH USNESENÍ: 

Valná hromada, vzhledem k tomu, že: 

(A) společnost PPF Telco B.V., se sídlem Strawinskylaan 933, Amsterdam, Nizozemské 
království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam 
pod identifikačním číslem 65167902 („Hlavní akcionář“), je hlavním akcionářem 
společnosti ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích, 

(B) společnosti byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost 
Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech 
ostatních účastnických cenných papírů společnosti na Hlavního akcionáře, přičemž 
v případě společnosti jsou účastnickými cennými papíry pouze akcie; 

(C) společnosti bylo předloženo (i) zdůvodnění navrhovaného protiplnění vypracované 
Hlavním akcionářem dne 18. listopadu 2021 (následně doplněné dne 25. listopadu 2021) 
a (ii) pravomocný souhlas České národní banky k přijetí rozhodnutí valné hromady 
společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na 
Hlavního akcionáře, což znamená, že byly splněny podmínky stanovené v § 376 odst. 1 a 
§ 391 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 

(D) osobou pověřenou k výplatě protiplnění ve smyslu § 378 zákona o obchodních 
korporacích je společnost PPF banka a.s., IČO: 471 16 129, se sídlem Praha 6, Evropská 
2690/17, PSČ 160 41, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu 
v Praze pod spisovou značkou B 1834 („Pověřená osoba“), která je bankou s licencí 
udělenou Českou národní bankou, a 

(E) před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu společnosti prokázáno složení 
příslušné částky u Pověřené osoby, 

tímto v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích: 

(1) rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným 
papírům společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od Hlavního akcionáře 
(tj. k akciím společnosti o jmenovité hodnotě po 10 Kč; dále jen „Akcie“) na Hlavního 
akcionáře, 

(2) určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům společnosti protiplnění 
ve výši 270 Kč za každou Akcii, a 
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(3) určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené 
osoby ve lhůtě podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného 
odkladu ode dne zápisu vlastnického práva k Akciím na majetkovém účtu Hlavního 
akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů („Den zápisu“), a to 
počínaje nejpozději 5. pracovním dnem ode Dne zápisu, přičemž se dále podle § 378 odst. 
3 ve spojení s § 382 odst. 2 zákona o obchodních korporacích určuje, že Pověřená osoba 
bude za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění po dobu 2 měsíců ode Dne 
zápisu; okamžik přechodu Akcií na Hlavního akcionáře, Den zápisu a další podrobnosti 
výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti. 

Zdůvodnění k návrhu Hlavního akcionáře 

Představenstvo společnosti obdrželo dne 8. 12. 2021 žádost Hlavního akcionáře o svolání valné 
hromady, která má rozhodnout o návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů 
společnosti na Hlavního akcionáře (dále jen „Žádost“).  

Přílohu Žádosti tvořil mj. výpis z evidence vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ze dne 
7. 12. 2021, ze kterého mj. vyplývá, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu 
§ 375 ZOK, a tudíž má právo požádat o svolání valné hromady společnosti za účelem rozhodnutí 
o návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na Hlavního akcionáře, 
tedy kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč, ISIN: 
CZ0009093209 (dále „Akcie“), ve smyslu § 375 a násl. ZOK.  

Vzhledem k tomu, že v Žádosti byl obsažen mj. návrh usnesení o schválení nuceného přechodu Akcií 
na Hlavního akcionáře a Žádost splňovala i další náležitosti vyžadované českými obecně závaznými 
právními předpisy a stanovami společnosti, plní představenstvo zveřejněním tohoto oznámení svou 
zákonnou povinnost podle § 377 odst. 1 ZOK svolat předmětnou valnou hromadu. 

Vedle toho má představenstvo zákonnou povinnost posoudit návrh Hlavního akcionáře na výši 
protiplnění za přechod jejich Akcií na Hlavního akcionáře a vydat stanovisko, zda považuje takové 
protiplnění za přiměřené. Podrobnosti celého procesu i samotné stanovisko jsou uvedeny dále v textu.  

Výše protiplnění navrhovaná Hlavním akcionářem 

V této části jsou uvedeny rozhodné informace o určení výše protiplnění. Protiplnění za jednu Akcii bylo 
Hlavním akcionářem navrženo ve výši 270 Kč (dále jen „Protiplnění“), přičemž přiměřenost Protiplnění 
dokládá Hlavní akcionář svým zdůvodněním vypracovaným dne 18. 11. 2021 (následně doplněným dne 
25. 11. 2021) (dále jen „Zdůvodnění“). 

Toto Zdůvodnění předložil Hlavní akcionář České národní bance, na jehož základě dne 1. 12. 2021 
vydala Česká národní banka rozhodnutí podle § 391 ZOK č.j. 2021/121698/CNB/570, v němž udělila 
souhlas k přijetí rozhodnutí valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů 
společnosti (jejíž účastnické cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu) 
na Hlavního akcionáře (dále jen „Rozhodnutí ČNB“). 

Hlavní akcionář ve svém Zdůvodnění opírá přiměřenost navrženého Protiplnění o skutečnost, že 
Protiplnění je vyšší než: 

1) průměrná cena obchodů s Akciemi na evropských regulovaných trzích (za období 6 měsíců 
předcházející zveřejnění záměru uskutečnit nucený přechod Akcií), přičemž Hlavní akcionář 
považuje toto kritérium za primárně relevantní, a 

2) hodnota Akcie stanovená pomocí oceňovacích metod, přičemž Hlavní akcionář považuje toto 
kritérium za doplňkové vůči předchozímu, 
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přičemž zároveň je vyšší než nejvyšší kupní cena, za kterou Hlavní akcionář nabyl Akcie (v období 12 
měsíců předcházejícím podání žádosti k České národní bance, a i v období 12 měsíců předcházejícím 
zveřejnění záměru uskutečnit nucený přechod Akcií). 

Za účelem určení hodnoty Akcie stanovené pomocí oceňovacích metod (viz bod 2 výše) Hlavní akcionář 
oslovil dne 7. 7. 2021 představenstvo společnosti s žádostí o poskytnutí součinnosti a potřebných 
podkladů. O žádosti o součinnost společnost řádně informovala4 a zajistila všechny potřebné kroky 
k řádnému průběhu součinnosti. Z Rozhodnutí ČNB i ze Zdůvodnění přitom vyplývá, že Hlavní akcionář 
použil v rámci Zdůvodnění podklady poskytnuté mu společností na základě vyžádané součinnosti.   

Vyjádření představenstva k výši Protiplnění podle § 377 odst. 2 ZOK 

Proces upravený v § 375 a násl. ZOK ukládá odpovědnost za řádné zdůvodnění výše přiměřeného 
protiplnění hlavnímu akcionáři. Představenstvo nese odpovědnost za svolání, organizaci a průběh 
valné hromady. Právní úprava odděluje otázku výše přiměřenosti protiplnění a platnosti valné 
hromady. Ustanovení § 377 odst. 2 ZOK dále ukládá představenstvu, aby se vyjádřilo, zda považuje výši 
protiplnění navrženou hlavním akcionářem za přiměřenou. Úlohou představenstva je tedy vyjádření 
názoru na navrhovanou výši protiplnění.  

Představenstvo se podrobně seznámilo se Zdůvodněním Hlavního akcionáře a toto jeho Zdůvodnění 
podrobilo kritické analýze. Vzhledem ke skutečnosti, že k přijetí rozhodnutí valné hromady o nuceném 
přechodu akcií je u společnosti (jako emitenta veřejně obchodovaných cenných papírů) nutný 
předchozí souhlas České národní banky, mělo představenstvo dále možnost srovnat svou kritickou 
analýzu s odůvodněním Rozhodnutí ČNB. 

Představenstvo se na základě ujištění odborných interních útvarů společnosti seznámilo s relevantní 
praxí v obdobných případech a na tomto základě se ztotožňuje s výše uvedenými kritérii, o která Hlavní 
akcionář opírá přiměřenost navrženého Protiplnění, a to včetně primární relevance kritéria průměrné 
ceny. Představenstvo se seznámilo se skutečností, že použití těchto kritérií Česká národní banka 
považuje za řádné v odůvodnění Rozhodnutí ČNB. Zároveň se představenstvo seznámilo se 
skutečností, že i oficiální metodika ČNB5 stanovuje průměrnou cenu za primární indikaci hodnoty akcie. 
Představenstvo si za využití interních zdrojů s odpovídající odbornou praxí učinilo i vlastní názor na 
hodnotu Akcie s tím závěrem, že navržené Protiplnění tuto hodnotu převyšuje. 

Představenstvo kromě toho dále přistoupilo k analýze Zdůvodnění v těchto jednotlivých kritériích. 

Průměrná cena 

Ze Zdůvodnění plyne, že Hlavní akcionář zvolil pro výpočet průměrné ceny obchodů s Akciemi na 
evropských regulovaných trzích období 6 měsíců předcházející zveřejnění záměru uskutečnit nucený 
přechod Akcií. Představenstvo se na základě interního právního posouzení ztotožňuje s délkou období 
a vyloučením období po uveřejnění záměru uskutečnit nucený přechod Akcií, kdy cena Akcií mohla již 
být ovlivněna v důsledku uveřejnění této informace6.  

 
4 https://www.o2.cz/_pub/2/25/22/681577_1610090__210707_zadost_PPF_o_soucinnost.pdf 
5 https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-
trh/.galleries/legislativni_zakladna/emise_evidence_cp_nabidky_prevzeti_vytesneni/download/metodika_oce_20100816.pdf 

6 K hodnocení období od 13. 5. 2021 do 18. 6. 2021 srov. odůvodnění Rozhodnutí ČNB bod 16: „Česká národní banka se 
ztotožňuje s argumentací účastníka řízení, že v posuzovaném případě není věcně správné použití období kratšího než 6 
měsíců, neboť takové kratší období by bylo významně ovlivněno oznámením Společnosti ze dne 13. května 2021 o navržené 
Dividendě 21. Od tohoto oznámení totiž zjevně byly Akcie až do tzv. ex-date (na BCPP tedy do 18. června 2021) obchodovány 
za cenu zohledňující nárok na Dividendu 21.“ 

https://www.o2.cz/_pub/2/25/22/681577_1610090__210707_zadost_PPF_o_soucinnost.pdf
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/legislativni_zakladna/emise_evidence_cp_nabidky_prevzeti_vytesneni/download/metodika_oce_20100816.pdf
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/legislativni_zakladna/emise_evidence_cp_nabidky_prevzeti_vytesneni/download/metodika_oce_20100816.pdf
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Představenstvo obdrželo od Hlavního akcionáře spolu s žádostí o svolání valné hromady protokol 
Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., o výpočtu průměrné ceny ve výši 265,87 Kč a nemá důvod 
mít k výpočtu výhrady. Představenstvo dále nemá výhrady k závěrům o likviditě Akcií, a tedy relevanci 
průměrné ceny zjištěné Hlavním akcionářem. 

Z Rozhodnutí ČNB plyne, že Česká národní banka souhlasí s Hlavním akcionářem, že průměrná cena je 
vhodným kritériem přiměřenosti výše protiplnění, přičemž částka 270 Kč za Akcii průměrnou cenu 
převyšuje, a v tom smyslu ji lze považovat za přiměřenou. To odpovídá i oficiální metodice ČNB.7 

Navrhované Protiplnění lze ve světle výše uvedeného oprávněně považovat za přiměřené.  

Hodnota Akcií stanovená pomocí oceňovacích metod 

Hlavní akcionář za využití podkladů předaných mu společností v rámci výše popsané součinnosti 
vypracoval vlastní ocenění, přičemž oceňovacími metodami stanovil hodnotu jedné Akcie k 31. 12. 
2021 na 264 Kč, a to primárně výnosovým přístupem, konkrétně metodou diskontovaných peněžních 
toků pro vlastníky a věřitele a podpůrně přístupem tržního porovnání, konkrétně metodami tržních 
násobků a transakčních násobků. 

Představenstvo využilo interní odborné zdroje společnosti k tomu, aby se podrobně seznámilo 
s oceněním vypracovaným Hlavním akcionářem a podrobilo jej své analýze. Představenstvo dospělo 
k závěru, že úvahy a postupy Hlavního akcionáře a z nich plynoucí výsledky pracují s podklady 
předanými společností, podklady a veřejně dostupné informace nebyly podle názoru představenstva 
dezinterpretovány, kalkulace jsou logické a nevykazují vzájemné rozpory a uváděné předpoklady a 
odhady Hlavního akcionáře do budoucna nevybočují z rozumných očekávání. Úvahy, postupy a z nich 
plynoucí výsledky se v podstatě neliší od úvah, postupů a očekávání samotného představenstva. 
Valuační postupy a z nich plynoucí výsledky nejsou v rozporu s běžnou valuační praxí. Představenstvo 
na základě výše uvedené analýzy proto konstatuje, že nemá k ocenění Akcií předloženého Hlavním 
akcionářem výhrad. 

Představenstvo se seznámilo se skutečností, že i Česká národní banka ve svém Rozhodnutí ČNB 
považuje klíčové parametry a předpoklady ocenění za řádně odůvodněné. 

Protože navržené Protiplnění 270 Kč za Akcii převyšuje hodnotu Akcií stanovenou Hlavním akcionářem 
pomocí oceňovacích metod, lze výši Protiplnění v tomto smyslu považovat za přiměřenou.  

Nejvyšší cena, za kterou nabyl Akcie Hlavní akcionář 

Hlavní akcionář prohlásil a doložil, že v období od 16. 11. 2020 do 16. 11. 2021, tj. období 12 měsíců 
předcházejícím podání žádosti k České národní bance, i období 12 měsíců předcházejícím zveřejnění 
záměru uskutečnit nucený přechod Akcií, nabyl jednotlivé Akcie za nejvýše 264 Kč. 

Představenstvo se ztotožňuje s délkou období zvolenou pro posouzení nejvyšší ceny, za kterou nabyl 
Akcie Hlavní akcionář. 

Představenstvo nemá žádné vlastní poznatky o podmínkách, za kterých Hlavní akcionář nakupoval 
Akcie společnosti. Představenstvu zároveň nejsou známy žádné skutečnosti, které by zpochybňovaly 
dané prohlášení Hlavního akcionáře (uvedené i v řízení před Českou národní bankou). 

 
7 https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-
trh/.galleries/legislativni_zakladna/emise_evidence_cp_nabidky_prevzeti_vytesneni/download/metodika_oce_20100816.pdf 

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/legislativni_zakladna/emise_evidence_cp_nabidky_prevzeti_vytesneni/download/metodika_oce_20100816.pdf
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/legislativni_zakladna/emise_evidence_cp_nabidky_prevzeti_vytesneni/download/metodika_oce_20100816.pdf
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Česká národní banka ve svém Rozhodnutí považuje zvolené období za vyhovující a souhlasí s Hlavním 
akcionářem, že navržené protiplnění 270 Kč za Akcii převyšuje určenou nejvyšší cenu, a tudíž se v tom 
smyslu jeví jako přiměřené. 

Představenstvo nemá důvody zaujmout v tomto bodu odlišné stanovisko.  

Závěr 

Představenstvo se ve smyslu § 377 odst. 2 ZOK k navržené výši protiplnění vyjadřuje tak, že výši 270 Kč 
za jednu akcii v nominální hodnotě 10 Kč navrženou Hlavním akcionářem považuje za přiměřenou. 

 


