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N O T Á Ř S K Ý  Z Á P I S    
 
sepsaný mnou, Mgr. Lukášem Valigurou, notářem se sídlem v Praze, dne 27.1.2022 (slovy: 

dvacátého sedmého ledna roku dva tisíce dvacet dva), v sídle společnosti O2 Czech Republic 

a.s., na adrese Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22.  --------------------------------  

 

Na žádost žadatele – oprávněné osoby, a to:  --------------------------------------------------------------  

obchodní společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 

266/2, PSČ 140 22, identifikační číslo: 601 93 336, spisová značka B 2322 vedená u Městského 

soudu v Praze, jejíž existence byla ověřena z předloženého výpisu z obchodního rejstříku (dále 

též jen „společnost“),  --------------------------------------------------------------------------------------------  

sepisuji tento notářský zápis o:  -------------------------------------------------------------------------------  

 

R O Z H O D O V Á N Í  

mimo zasedání valné hromady obchodní společnosti  

O2 Czech Republic a.s. 

 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

K žádosti členů představenstva společnosti, jakožto organizátorů rozhodování mimo zasedání 

valné hromady společnosti, jsem se dnešního dne v 10,00 hod. dostavil do sídla společnosti, 

abych sepsal tento notářský zápis o rozhodování mimo zasedání valné hromady společnosti, a 

tedy i o jeho výsledku. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Článek II. 

Rozhodování mimo zasedání valné hromady 

Dle písemností, které mi byly předloženy, a prohlášení organizátorů, učiněných za mé přítom-

nosti, pak v souladu s požadavky ust. § 80gd zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti 

(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále též „notářský řád“), uvádím následující:  --  

a)   obchodní firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby a označení orgánu právnické 

osoby, o jehož rozhodnutí mimo zasedání se pořizuje tento notářský zápis, je:  -----------  
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společnost, tedy obchodní společnost O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, 

Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, identifikační číslo: 601 93 336, a orgánem této ob-

chodní společnosti, o jehož rozhodnutí mimo zasedání se pořizuje tento notářský zápis, 

je její valná hromada (dále též „Valná hromada“ a rozhodnutí Valné hromady mimo za-

sedání dále též „rozhodnutí Per rollam“);  ----------------------------------------------------------  

b)       jméno, příjmení, pobyt a datum narození organizátorů, tj. osob, které byly oprávněny 

svolat Valnou hromadu, a údaj o tom, že byla prokázána jejich totožnost:  -----------------  

organizátory rozhodnutí Per rollam byli členové představenstva společnosti, tj. předseda 

představenstva pan Ing. Jindřich Fremuth, datum narození 11.6. 1975, pobyt Praha 5, 

Košíře, U Vojanky 1309/1a, jehož totožnost mi byla prokázána, místopředseda předsta-

venstva pan Ing. Tomáš Kouřil, datum narození 23.5.1974, pobyt Praha 4, Krč, Perlitová 

1834/29, jehož totožnost mi byla prokázána, a člen představenstva pan Mgr. Václav Za-

kouřil, datum narození 16.3.1974, pobyt Praha 4, Kunratice, Urešova 1384/8, jehož to-

tožnost mi byla prokázána (dále též „organizátoři“);  --------------------------------------------  

c)       údaje identifikující notářský zápis o návrhu rozhodnutí:  ----------------------------------------  

Notářský zápis o návrhu rozhodnutí Per rollam byl sepsán mnou, Mgr. Lukášem Valigu-

rou, notářem se sídlem v Praze, pod číslem NZ 1830/2021 dne 21.12.2021 (slovy: dvacá-

tého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna), kdy v jeho Článku II. byl uveden 

návrh rozhodnutí Per rollam (dále též „notářský zápis o návrhu Per rollam“); ------------  

d)       údaj, že byla ověřena existence právnické osoby a oprávnění orgánu přijímat rozhodnutí 

per rollam a pravidel takového rozhodování:  ------------------------------------------------------  

existence společnosti byla mnou ověřena z předloženého výpisu z obchodního rejstříku 

společnosti; oprávnění Valné hromady přijímat rozhodnutí Per rollam a pravidla tako-

vého rozhodování mnou byly ověřeny ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společ-

nostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů 

(dále též „ZOK“), z předloženého aktuálního úplného znění stanov společnosti (dále též 

„Stanovy“), a v souladu s Čl. 7 Valná hromada a její postavení, odst. 3. a 4. Stanov pak 

také (i) z prohlášení organizátorů o skutečnostech týkajících se přípustnosti rozhodnutí 

Per rollam dle podmínek určených ve Stanovách, jak již byla učiněna v Článku I. notář-

ského zápisu o návrhu Per rollam; (ii) z tištěné podoby „OZNÁMENÍ O ROZHODOVÁNÍ 

PER ROLLAM valné hromady akciové společnosti O2 Czech Republic a.s. na návrh hlav-

ního akcionáře s termínem hlasování od 3. 1. 2022 do 26. 1. 2022“, které bylo dle pro-

hlášení organizátorů v souladu se Stanovami uveřejněno dne 17.12.2021 (slovy: sedm-

náctého prosince roku dva tisíce dvacet jedna) na internetových stránkách společnosti: 

www.ico60193336.cz (dále též „Internetové stránky společnosti“) pod odkazem Vztahy 

s investory, sekce Valné hromady, kterým organizátoři informovali akcionáře a investory 

společnosti o všech podmínkách, za nichž se uskuteční písemné rozhodování Per rollam, 

přičemž toto oznámení obsahovalo veškeré údaje vyžadované ve Stanovách, zejména 

pak údaje dle Čl. 7, odst. 4. Stanov (dále též „Oznámení o rozhodování Per rollam ze dne 
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17.12.2021“); (iii) z tištěné podoby „PRAVIDEL PRO HLASOVÁNÍ A INFORMACÍ PRO AK-

CIONÁŘE v rámci rozhodování valné hromady písemnou formou mimo zasedání společ-

nosti 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 spi-

sovou značkou B 2322 („společnost“), ve smyslu čl. 7 odst. 3 a 4 stanov ve spojení s § 

418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. („Per rollam“), s termínem hlasování od 3. 1. 2022, 

12:00 hodin do 26. 1. 2022, 12:00 hodin.“, které byly dle prohlášení organizátorů uve-

řejněny dne 3.1.2022 (slovy: třetího ledna roku dva tisíce dvacet dva) na Internetových 

stránkách společnosti, a to pod odkazem Vztahy s investory, sekce Valné hromady (dále 

též „Pravidla pro hlasování ze dne 3.1.2022“); (iv) z notářského zápisu o návrhu Per 

rollam, který rovněž ve svém Článku III. obsahoval vybrané informace k hlasování o roz-

hodnutí Per rollam;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

e)       prohlášení organizátorů, že návrh byl zaslán všem členům orgánu právnické osoby způ-

sobem stanoveným zákonem a určeným zakladatelským právním jednáním, že uplynula 

lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená zakladatel-

ským právním jednáním, nebo že před uplynutím stanovené lhůty bylo doručeno vyjád-

ření všech členů orgánu: ---------------------------------------------------------------------------------  

organizátoři prohlásili, že v souladu s Čl. 42 Stanov a příslušnými ustanoveními ZOK:  ---  

(i) byl dne 3.1.2022 (slovy: třetího ledna roku dva tisíce dvacet dva) uveřejněn na In-

ternetových stránkách společnosti notářský zápis o návrhu Per rollam, kdy na 

těchto Internetových stránkách byly v souladu se Stanovami uveřejňovány 

všechny informace pro akcionáře společnosti týkající se rozhodnutí Per rollam;  --  

(ii) byla dne 3.1.2022 (slovy: třetího ledna roku dva tisíce dvacet dva) v rámci doku-

mentace související s rozhodováním Per rollam uveřejněna na Internetových 

stránkách společnosti mimo jiné i Pravidla pro hlasování ze dne 3.1.2022 a rovněž 

pak i hlasovací lístky;  -----------------------------------------------------------------------------   

(iii) bylo současně téhož dne, tj. 3.1.2022 (slovy: třetího ledna roku dva tisíce dvacet 

dva), zveřejněno v Obchodním věstníku, v rubrice Valná hromada, pod značkou 

OV05647793 „Oznámení o zahájení hlasování valné hromady od 3. 1. 2022, 12:00 

hodin až 26. 1. 2022 do 12:00 hodin“, kdy součástí tohoto oznámení byl i odkaz na 

stažení souboru ve formátu pdf, který obsahoval i notářský zápis o návrhu Per 

rollam;  -----------------------------------------------------------------------------------------------    

(iv) všem akcionářům společnosti uplynula lhůta pro doručení jejich vyjádření k ná-

vrhu Per rollam, když pro započítání hlasovacího lístku bylo nutno jej doručit spo-

lečnosti nejpozději dne 26.1.2022 do 12:00 hodin (slovy: dvacátého šestého ledna 

roku dva tisíce dvacet dva do dvanácti hodin);  ---------------------------------------------  

f)      žádosti akcionářů společnosti o vysvětlení, které byly doručeny společnosti:  -------------  

organizátoři prohlásili, že společnosti byly doručeny žádosti akcionářů společnosti o vy-

světlení či jinak označená podání ze strany akcionářů a bylo tak postupováno v souladu 
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s bodem X. Oznámení o rozhodování Per rollam ze dne 17.12.2021, tj. na žádosti o vy-

světlení, které byly podány v prvním kole do 10.1.2022 (slovy: desátého ledna roku dva 

tisíce dvacet dva), byla vysvětlení k těmto žádostem poskytnuta uveřejněním na Inter-

netových stránkách společnosti dne 12.1.2022 (slovy: dvanáctého ledna roku dva tisíce 

dvacet dva), a na žádosti o vysvětlení, které byly podány v druhém kolem do 18.1.2022 

(slovy: osmnáctého ledna roku dva tisíce dvacet dva), byla vysvětlení k těmto žádostem 

poskytnuta uveřejněním na Internetových stránkách společnosti dne 20.1.2022 (slovy: 

dvacátého ledna roku dva tisíce dvacet dva);  ------------------------------------------------------  

žádosti o vysvětlení v prvním kole, vždy se stanoviskem představenstva k dané žádosti, 

tvoří přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu, tj.: -------------------------------------------------  

─ Žádost o vysvětlení akcionáře Ing. Zdeňka Krůčka, CSc. (doručeno 5. 1. 2022)  -------  
─ Stanovisko představenstva k žádosti o vysvětlení akcionáře Ing. Zdeňka Krůčka, CSc.  
─ Podání označené jako protinávrh akcionáře Ing. Zdeňka Krůčka, CSc. (doručeno 7. 1. 

2022)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
─ Stanovisko představenstva k podání označenému jako protinávrh akcionáře Ing. 

Zdeňka Krůčka, CSc.  --------------------------------------------------------------------------------  
─ Žádost o vysvětlení akcionáře Ing. Tomáše Hájka (doručeno 8. 1. 2022)  --------------  
─ Stanovisko představenstva k žádosti o vysvětlení akcionáře Ing. Tomáše Hájka  -----  
─ Žádost o vysvětlení akcionáře pana Rostislava Táborského (doručeno 10. 1. 2022) - 
─ Stanovisko představenstva k žádosti o vysvětlení akcionáře pana Rostislava Tábor-

ského  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
─ Žádost o vysvětlení akcionáře pana Jana Čopíka (doručeno 10. 1. 2022)  --------------  
─ Stanovisko představenstva k žádosti o vysvětlení akcionáře pana Jana Čopíka   -----  

žádosti o vysvětlení v druhém kole, vždy se stanoviskem představenstva k dané žádosti, 

tvoří přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu, tj.: -------------------------------------------------  

─ Žádost o vysvětlení akcionáře Ing. Tomáše Hájka (doručeno 16. 1. 2022), jehož ob-
sahem byl i protest  ---------------------------------------------------------------------------------  

─ Stanovisko představenstva k žádosti o vysvětlení akcionáře Ing. Tomáše Hájka  -----  
─ Podání označená jako protesty akcionáře Ing. Zdeňka Krůčka, CSc. (doručeno 18. 1. 

2022)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
─ Stanovisko představenstva k podáním označeným jako protesty akcionáře Ing. 

Zdeňka Krůčka, CSc.  --------------------------------------------------------------------------------  
─ Žádost o vysvětlení akcionáře pana Rostislava Táborského (doručeno 18. 1. 2022) - 
─ Stanovisko představenstva k žádosti o vysvětlení akcionáře pana Rostislava Tábor-

ského  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
─ Žádost o vysvětlení akcionáře pana Jana Čopíka (doručeno 18. 1. 2022)  --------------  
─ Stanovisko představenstva k žádosti o vysvětlení akcionáře pana Jana Čopíka;  -----  
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g)   prohlášení organizátorů o tom, zda rozhodnutí per rollam bylo nebo nebylo přijato:  ---  

organizátoři prohlásili, že rozhodnutí Per rollam b y l o  p ř i j a t o ,  když pro přijetí 

rozhodnutí Per rollam hlasovala potřebná většina hlasů akcionářů společnosti dle ZOK a 

Stanov;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

h)      údaj, jak byly doloženy skutečnosti uvedené v prohlášení organizátorů pod písm. e) a g) 

výše, údaj o celkovém počtu členů orgánu právnické osoby, o počtu doručených vyjád-

ření členů orgánu právnické osoby a o výsledku hlasování o rozhodnutí orgánu právnické 

osoby per rollam s uvedením rozhodného počtu hlasů a způsobu, jakým byly tyto sku-

tečnosti notářem ověřeny:  -----------------------------------------------------------------------------  

(i) skutečnost, že notářský zápis o návrhu Per rollam byl zaslán všem akcionářům spo-

lečnosti, a že uplynula lhůta pro doručení vyjádření akcionářů k rozhodnutí Per 

rollam, mi byla doložena tištěnou podobou Internetových stránek společnosti, od-

kaz Vztahy s investory, sekce Valné hromady (viz: https://www.o2.cz/spolec-

nost/valne-hromady/), a kde byla také (mimo jiné dokumenty) současně uveřej-

něna Pravidla pro hlasování ze dne 3.1.2022 i hlasovací lístky ke stažení a vytištění, 

což jsem ověřil i nahlédnutím na odkazy těchto dokumentů, tj. notářský zápis o 

návrhu Per rollam (viz: https://www.o2.cz/_pub/66/fa/6d/682248_1612066_Na-

vrh_usneseni_VH_notarsky_zapis_NZ1830_2021.pdf);  Pravidla pro hlasování ze 

dne 3.1.2022 (viz:  682250_1612068_Pravidla_hlasovani_info_pro_akcio-

nare.pdf); Hlasovací lístek (viz: 

https://www.o2.cz/_pub/47/dd/ba/682252_1612070_Hlasovaci_listek__1_.pdf) 

a Hlasovací lístek (kumulovaný pro správce) (viz: https://view.officea-

pps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.o2.cz%2F_pub%2F87%2F

56%2F94%2F682254_1612072_Hlasovaci_listek_kumulativni.docx&wdOri-

gin=BROWSELINK),  --------------------------------------------------------------------------------  

 s tím, že mi organizátoři potvrdili, že tyto písemnosti byly po celou dobu od svého 

uveřejnění volně přístupné na těchto Internetových stránkách společnosti všem 

akcionářům společnosti;   ------------------------------------------------------------------------  

(ii) skutečnost, že notářský zápis o návrhu Per rollam byl zaslán všem akcionářům spo-

lečnosti, a že uplynula lhůta pro doručení vyjádření akcionářů k rozhodnutí Per 

rollam, mi byla dále doložena tištěnou podobou „Oznámení o zahájení hlasování 

valné hromady od 3. 1. 2022, 12:00 hodin až 26. 1. 2022 do 12:00 hodin“, které 

bylo zveřejněno v Obchodním věstníku dne 3.1.2022 (slovy: třetího ledna roku dva 

tisíce dvacet dva), v rubrice Valná hromada, pod značkou OV05647793, což jsem 

ověřil i vyhledáním  a nahlédnutím do tohoto oznámení na internetových strán-

kách Obchodního věstníku (viz: https://ov.ihned.cz/zapis/18717733?query=full-

text%3Do2%2520czech%2520republic%2520&resultsPage=1), kdy součástí to-

hoto oznámení v Obchodním věstníku byl i odkaz na možné stažení příloh tohoto 

oznámení, což jsem ověřil i nahlédnutím na tento odkaz (viz: https://ov.ih-

https://www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady/
https://www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady/
https://www.o2.cz/_pub/66/fa/6d/682248_1612066_Navrh_usneseni_VH_notarsky_zapis_NZ1830_2021.pdf
https://www.o2.cz/_pub/66/fa/6d/682248_1612066_Navrh_usneseni_VH_notarsky_zapis_NZ1830_2021.pdf
https://www.o2.cz/_pub/e9/3b/91/682250_1612068_Pravidla_hlasovani_info_pro_akcionare.pdf
https://www.o2.cz/_pub/e9/3b/91/682250_1612068_Pravidla_hlasovani_info_pro_akcionare.pdf
https://www.o2.cz/_pub/47/dd/ba/682252_1612070_Hlasovaci_listek__1_.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.o2.cz%2F_pub%2F87%2F56%2F94%2F682254_1612072_Hlasovaci_listek_kumulativni.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.o2.cz%2F_pub%2F87%2F56%2F94%2F682254_1612072_Hlasovaci_listek_kumulativni.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.o2.cz%2F_pub%2F87%2F56%2F94%2F682254_1612072_Hlasovaci_listek_kumulativni.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.o2.cz%2F_pub%2F87%2F56%2F94%2F682254_1612072_Hlasovaci_listek_kumulativni.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://ov.ihned.cz/zapis/18717733?query=fulltext%3Do2%2520czech%2520republic%2520&resultsPage=1
https://ov.ihned.cz/zapis/18717733?query=fulltext%3Do2%2520czech%2520republic%2520&resultsPage=1
https://ov.ihned.cz/zapis/18651554/priloha/100501/OV05647793-20220103.pdf
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ned.cz/zapis/18651554/priloha/100501/OV05647793-20220103.pdf), kdy přílo-

hou číslo 1 byl notářský zápis o návrhu Per rollam, přílohou číslo 2 byla Pravidla 

pro hlasování a informace pro akcionáře, přílohou číslo 3 pak byl hlasovací lístek a 

přílohou číslo 4 bylo Rozhodnutí ČNB, tj. 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;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

(iii) skutečnost, že uplynula lhůta pro doručení vyjádření akcionářů k rozhodnutí Per 

rollam, mi byla dále doložena i předložením notářského zápisu o návrhu Per 

rollam, který rovněž obsahoval údaj o lhůtě pro doručení vyjádření akcionářů spo-

lečnosti;  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

(iv) skutečnost, že rozhodnutí Per rollam bylo přijato, mi byla doložena předložením 

Stanov s odkazem na další ustanovení ZOK; výpisem ze zákonem stanovené evi-

dence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti (tj. výpis z CDCP), který 

byl vyhotoven k rozhodnému dni, kterým byl den 27.12.2021 (slovy: dvacátého 

sedmého prosince roku dva tisíce dvacet jedna) (dále též „rozhodný den“); proto-

kolem o výsledku hlasování o rozhodnutí Per rollam; hlasovacími lístky akcionářů 

společnosti, kteří hlasovali PRO přijetí rozhodnutí Per rollam, kdy tyto hlasovací 

lístky  obsahovaly jejich souhlas s přijetím rozhodnutí Per rollam, ve kterých byl 

uveden i obsah rozhodnutí Per rollam s jejich úředně ověřenými podpisy či byly 

opatřeny uznávaným elektronickým podpisem, kterým se pro tyto účely rozuměl 

podpis ve smyslu § 6 odst. 2 zákona  č. 297/2016 Sb., a to vše v souladu s Pravidly 

pro hlasování ze dne 3.1.2022 a potvrzeními o doručení těchto vyjádření;  ---------  

(v) údaj o celkovém počtu akcionářů společnosti, o počtu doručených vyjádření akci-

onářů společnosti a o výsledku hlasování o rozhodnutí Per rollam s uvedením roz-

hodného počtu hlasů:  ----------------------------------------------------------------------------  

celkový počet akcionářů společnosti k rozhodnému dni činil: 40.278 (slovy: čtyři-

cet tisíc dvě stě sedmdesát osm);  -------------------------------------------------------------  

celkový počet hlasů spojených se všemi akciemi společnosti k rozhodnému dni pro 

hlasování Per rollam činil 300.882.157 (slovy: tři sta milionů osm set osmdesát dva 

tisíce jedno sto padesát sedm);  ----------------------------------------------------------------  

počet všech doručených vyjádření akcionářů společnosti: 16 (slovy: šestnáct) hla-

sovacích lístků akcionářů společnosti;  --------------------------------------------------------  

počet platných doručených vyjádření akcionářů společnosti: 14 (slovy: čtrnáct) 

platných hlasovacích lístků akcionářů společnosti;  ----------------------------------------  

výsledek hlasování rozhodnutí Per rollam:  ------------------------------------------------  

https://ov.ihned.cz/zapis/18651554/priloha/100501/OV05647793-20220103.pdf
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 PRO přijetí hlasovalo 276.471.600 (slovy: dvě stě sedmdesát šest milionů čtyři sta 

sedmdesát jeden tisíc šest set) hlasů, což představuje 91,887004 % (zaokrouhleno 

na šest desetinných míst) z celkového počtu hlasů všech vlastníků akcií společnosti 

oprávněných hlasovat o rozhodnutí Per rollam ve smyslu ust. § 382 odst. 1 ZOK;   

 PROTI přijetí hlasovalo 24.410.557 (slovy: dvacet čtyři miliony čtyři sta deset tisíc 

pět set padesát sedm) hlasů, což představuje 8,112996 % (zaokrouhleno na šest 

desetinných míst) z celkového počtu hlasů všech vlastníků akcií společnosti opráv-

něných hlasovat o rozhodnutí Per rollam ve smyslu ust. § 382 odst. 1 ZOK;  --------  

 do celkového počtu hlasů PROTI byly započteny veškeré hlasy vlastníků akcií spo-

lečnosti oprávněných hlasovat o rozhodnutí Per rollam ve smyslu ust. § 382 odst. 

1 ZOK, které nebyly odevzdány PRO uvedený návrh rozhodnutí Per rollam, tj. nejen 

hlasy skutečně odevzdané PROTI uvedenému návrhu rozhodnutí Per rollam a do-

ručené do ukončení hlasování o uvedeném návrhu rozhodnutí Per rollam, nýbrž i 

neplatné hlasy doručené do ukončení hlasování o uvedeném návrhu rozhodnutí 

Per rollam a hlasy, které do ukončení hlasování o uvedeném návrhu rozhodnutí 

Per rollam nebyly doručeny a to takto:  ------------------------------------------------------  

– 83.891 (slovy: osmdesát tři tisíce osm set devadesát jeden) hlas (což předsta-

vuje 0,027882 % (zaokrouhleno na šest desetinných míst) celkového počtu 

hlasů všech vlastníků akcií společnosti oprávněných hlasovat o rozhodnutí Per 

rollam ve smyslu ust. § 382 odst. 1 ZOK) bylo odevzdáno PROTI uvedenému 

návrhu usnesení;  -----------------------------------------------------------------------------  

– 8.270 (slovy: osm tisíc dvě stě sedmdesát) hlasů (což představuje 0,002749 % 

(zaokrouhleno na šest desetinných míst) celkového počtu hlasů všech vlastníků 

akcií společnosti oprávněných hlasovat o rozhodnutí Per rollam ve smyslu ust. 

§ 382 odst. 1 ZOK) k uvedenému návrhu usnesení bylo odevzdáno NEPLATNĚ; 

a  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

– 24.318.396 (slovy: dvacet čtyři miliony tři sta osmnáct tisíc tři sta devadesát 

šest) hlasů (což představuje 8,082366 % (zaokrouhleno na šest desetinných 

míst) celkového počtu hlasů všech vlastníků akcií společnosti oprávněných hla-

sovat o rozhodnutí Per rollam ve smyslu ust. § 382 odst. 1 ZOK) k uvedenému 

návrhu usnesení NEBYLO ODEVZDÁNO;  ------------------------------------------------  

 rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí Per rollam: 270.793.942 (slovy: dvě 

stě sedmdesát milionů sedm set devadesát tři tisíce devět set čtyřicet dva) hlasy 

všech vlastníků akcií společnosti oprávněných hlasovat o rozhodnutí Per rollam ve 

smyslu ust. § 382 odst. 1 ZOK;  -----------------------------------------------------------------  

(vi) údaj o celkovém počtu akcionářů společnosti a o celkovém počtu hlasů všech ak-

cionářů společnosti byl mnou ověřen ze Stanov, z výpisu ze zákonem stanovené 

evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, který byl vyhoto-

ven k rozhodnému dni, z výpisu z obchodního rejstříku společnosti a také z prohlá-

šení organizátorů;  ---------------------------------------------------------------------------------  
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(vii) údaj o počtu doručených vyjádření akcionářů společnosti a o výsledku hlasování o 

rozhodnutí Per rollam byl mnou ověřen z předložených hlasovacích lístků, z proto-

kolu o výsledku hlasování Per rollam a také z prohlášení organizátorů;  -------------  

(viii) údaj o rozhodném počtu hlasů byl mnou ověřen ze Stanov, ze ZOK, z výpisu ze 

zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společ-

nosti, který byl vyhotoven k rozhodnému dni, a z výpisu z obchodního rejstříku 

společnosti; dle ust. § 382 odst. 1 ZOK bylo zapotřebí dosažení souhlasu alespoň 

90 % (slovy: devadesáti procent) hlasů všech vlastníků akcií společnosti, tj. bylo 

zapotřebí alespoň 270.793.942 (slovy: dvě stě sedmdesát milionů sedm set deva-

desát tři tisíce devět set čtyřicet dva) hlasů všech vlastníků akcií společnosti, a to-

hoto rozhodného počtu hlasů pro přijetí rozhodnutí Per rollam tak bylo dosa-

ženo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Článek III. 

Obsah přijatého rozhodnutí Per rollam: 
 

„Valná hromada, vzhledem k tomu, že:    ------------------------------------------------------------------  

 

(A)  společnost PPF Telco B.V., se sídlem Strawinskylaan 933, Amsterdam, Nizozem-

ské 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 pře-

chodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na Hlavního ak-

cionáře, přičemž v případě společnosti jsou účastnickými cennými papíry pouze 

akcie;    -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

(C)  společnosti bylo předloženo (i) zdůvodnění navrhovaného protiplnění vypraco-

vané Hlavním akcionářem dne 18. listopadu 2021 (následně doplněné dne 25. 

listopadu 2021) a (ii) pravomocný souhlas České národní banky k přijetí rozhod-

nutí valné hromady společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných 

papírů společnosti na Hlavního akcionáře, což znamená, že byly splněny pod-

mínky 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 Měst-

ského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1834 („Pověřená osoba“), která je 

bankou s licencí udělenou Českou národní bankou, a   ----------------------------------  
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(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 (slovy: deset 

korun českých); dále jen „Akcie“) na Hlavního akcionáře,    ----------------------------  

 

(2) určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům společnosti pro-

tiplnění ve výši 270 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát korun českých) za každou Akcii, 

a    -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

(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 majetko-

vém účtu Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů 

(„Den zápisu“), a to počínaje nejpozději 5. (pátým) pracovním dnem ode Dne zá-

pisu, 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 (dvou) měsíců ode Dne zápisu; oka-

mžik přechodu Akcií na Hlavního akcionáře, Den zápisu a další podrobnosti vý-

platy protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti.“    -  

 

Přílohou číslo 3 tohoto notářského zápisu je zdůvodnění výše protiplnění vypracované Hlavním 

akcionářem.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

******************************************** 

 

Článek IV. 
Prohlášení notáře dle ust. § 80a odst. 2 notářského řádu  

 
Dle ust. § 80a) odst. 2 notářského řádu činím toto o s v ě d č e n í :  -----------------------------------  
 
Osvědčuji  existenci právních jednání a formalit, ke kterým byli Společnost, organizátoři a 
Valná hromada, povinni a při kterých jsem byl přítomen, a u kterých mnou nebyl shledán roz-
por s právními předpisy.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Osvědčuji  dále, že rozhodnutí Per rollam bylo přijato  a v obsahu přijatého rozhodnutí Per 
rollam nebyl mnou shledán rozpor s právními předpisy nebo Stanovami.  --------------------------  
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Článek IV. 

 
Organizátoři po přečtení tohoto notářského zápisu prohlásili, že tento notářský zápis schvalují, 
a že tento notářský zápis podepíší.  ---------------------------------------------------------------------------  
 

 

Ing. Jindřich Fremuth, v.r. 
Ing. Jindřich Fremuth 
 
 
Ing. Tomáš Kouřil, v.r. 
Ing. Tomáš Kouřil 
 
 
Mgr. Václav Zakouřil, v.r. 
Mgr. Václav Zakouřil 
 

 

Mgr. Lukáš Valigura, v.r. 

notář    
L.S. 

Mgr. Lukáš Valigura notář v Praze 
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Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s

notářským zápisem. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Potvrzuji, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s

přílohami notářského zápisu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stejnopis byl vyhotoven dne 27. 01. 2022 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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