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VÝSLEDKY JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 

 
8. prosince 2015 

  
Řádné valné hromady společnosti O2 Czech Republic a.s., která se uskutečnila 8. prosince 

2015 v Praze, se zúčastnili akcionáři s celkovým podílem 88,28 % akcií. Valná hromada tak 

byla usnášeníschopná. 

 

Nejvyšší orgán společnosti schválil vklad divize Professional Services jako části závodu 

společnosti O2 Czech Republic a.s. do společnosti O2 IT Services s.r.o. a uzavření příslušné 

smlouvy o vkladu části závodu na základě návrhu představenstva předloženého valné 

hromadě.  

 

Na základě provedené analýzy došlo představenstvo k závěru, že nejvhodnější formou 

reorganizace činností spojených s poskytováním IT služeb bude integrace stávající divize 

Professional Services a společnosti O2 IT Services s.r.o. formou vkladu divize Professional 

Services jako části závodu do společnosti O2 IT Services s.r.o. V důsledku tohoto vkladu bude 

zvýšen základní kapitál podíl společnosti O2 IT Services s.r.o. o 199,8 mil Kč na 200 mil. Kč. 

Představenstvo společnosti O2 Czech Republic a.s a jednatelé O2 IT Services s.r.o. 

předpokládají, že O2 IT Services s.r.o. jako integrovaná společnost bude po dokončení tohoto 

procesu nadále fungovat jako poskytovatel IT služeb pro skupinu O2 a současně jako 

dodavatel IT služeb a řešení pro externí trh. 

 

Valná hromada dále schválila rámec nabývání vlastních akcií společnosti. Společnost tak 

může nabýt až 31 022 005 vlastních kmenových akcií, tedy 10 % z celkového počtu akcií, za 

maximální úhrnnou cenu 8 mld. Kč po dobu 5 let. Nejnižší cena, za kterou může společnost 

jednotlivé akcie nabýt, byla stanovena na 10 Kč, nejvyšší na 297 Kč. Tento rámec nabývání 

vlastních akcií nahradil souhlas s nabýváním vlastních akcií společnosti, který schválila valná 

hromada společnosti dne 19. dubna 2012. 

 

Na závěr zvolila valná hromada pana Michala Brandejse členem výboru pro audit společnosti.      
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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 první 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. 


