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Rozhodnutí o zm ěně formy akcií 

 
Informace o d ůvodu zm ěny formy akcií  a jejích dopadech  

na práva akcioná ře 
 
Proč spole čnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. zamýšlí pro vést zm ěnu formu 
akcií? 
Důvodem pro změnu formy akcií je přijetí novely zákona o veřejných zakázkách z května 
tohoto roku, která nabude účinnosti 15.září 2010. Touto novelou byl rozšířen seznam 
základních kvalifikačních předpokladů, které musí splnit uchazeč o veřejnou zakázku. 
Nový požadavek znamená, že každý uchazeč, který má formu akciové společnosti, musí 
mít vydány akcie pouze na jméno a musí předložit aktuální seznam akcionářů. Tímto 
požadavkem by byla vyřazena společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. z účasti na 
všech veřejných zakázkách, neboť má vydány akcie ve formě na majitele. Změna formy 
akcií je jediný způsob, jak zákonnému požadavku vyhovět. 

Co je to forma akcií? Pro č existují r ůzné formy akcií? 
Obchodní zákoník rozlišuje dvě formy akcií – akcie na majitele a akcie na jméno. Forma 
akcie je určující pro způsob převodu vlastnictví k akcii a pro znalost akcionářské struktury. 
Má-li společnost vydány akcie ve formě na jméno, má povinnost vést seznam akcionářů. 
Společnost, která vydala akcie na majitele, takový seznam nevede a nemusí své 
akcionáře znát.  

Bude mít zm ěna formy akcií dopad na práva akcioná ře? 
Změna formy akcií nebude mít dopad na stávající práva akcionáře. Akcie zůstávají 
v zaknihované podobě a jejich jmenovitá hodnota se nebude měnit. Akcie budou i nadále 
volně převoditelné a obchodovatelné na regulovaném trhu. Všem akcionářům zůstávají 
stejná hlasovací práva, která jim náležela doposud. Změnou formy není dotčeno právo na 
výplatu příslušné dividendy, o jejíž výplatě každoročně rozhoduje valná hromada, ani 
ostatní práva akcionáře. 

K jakým zm ěnám dojde v souvislosti se zm ěnou formy akcií?  
Forma akcií je určující pro způsob svolávání valné hromady. Právní úprava svolávání 
valné hromady je založena na předpokladu, že v případě akcí na majitele společnost své 
akcionáře nezná. Obchodní zákoník proto obligatorně předepisuje jako způsob svolání 
valné hromady uveřejnění oznámení v Obchodním věstníku a jiným vhodným způsobem 
určeným stanovami. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. má ve svých stanovách určeno, 
že těmito způsoby je uveřejnění oznámení na internetových stránkách společnosti a 
internetových stránkách Londýnské burzy cenných papírů. Změnou formy akcií na jméno 
dopadne na společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. povinnost změnit způsob 
svolávání akcionářů na valnou hromadu. Po změně formy akcií budou akcionáři 
informováni písemnou pozvánkou zasílanou každému akcionáři na jeho adresu. Jako 
seznam akcionářů bude sloužit evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle 
zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu.  

Představenstvo spole čnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  


