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Podklady pro akcioná ře 

 
k bodu 5)  pořadu jednání mimořádné valné hromady 
             Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
                   konané dne 10. 9. 2010 

Rozhodnutí o ud ělení souhlasu ke smlouv ě o vkladu časti 
podniku (Informa ční a asisten ční služby a katalog firem) do 

dceřiné spole čnosti  
Vklad části podniku “Informa ční a asisten ční služby a katalog firem“ (Call-based 
information services a On-line business catalogue)  do 100% dce řiné 
spole čnosti 
 
(Vážené dámy a pánové, vážení akcionáři, 
 
dovolte mi, abych vás seznámil se zprávou k bodu Vklad části podniku “Informační a 
asistenční služby a katalog firem“ (Call-based information services a On-line business 
catalogue)  do 100% dceřiné společnosti.) 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., již delší dobu analyzuje možnosti budoucího 
vývoje informačních a asistenčních linek v kontextu své hlavní oblasti podnikání a 
současných změn na telekomunikačním trhu. Tato oblast podnikání má na českém 
trhu dlouhou historii, spojenou se sloučením společností ČESKÝ TELECOM, a.s. a 
Eurotel Praha, spol. s r.o. v roce 2006. V současné době má oblast informačních a 
asistenčních linek nejvyšší podíl na trhu a poskytuje nejširší portfolio informačních 
služeb zákazníkům všech operátorů České republiky. 
Během posledních pěti let se nicméně trend obrací směrem k broadbandu a internetu, 
což negativně ovlivňuje frekvenci užívání těchto linek. S ohledem na tuto skutečnost 
provedla Telefónica O2 Czech Republic, a.s. marketingový průzkum, jehož výsledkem 
bylo zjištění, že zde existují vhodnější vlastníci, kteří by mohli vylepšit zákaznickou 
zkušenost v této oblasti. 
Několik potenciálních investorů také vyjádřilo v posledních měsících zájem o tuto část 
podniku a její začlenění do vlastního podnikání. 
Vzhledem k tomu, že tato část podniku je v současné době nedílnou součástí 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., mělo by její vyčlenění a následný vklad do nově 
vytvořené 100% dceřiné společnosti poskytnout větší flexibilitu ve vyjednávání 
s potenciálním investorem. 
Na základě právní, daňové a obchodní analýzy byl pro daný záměr vybrán právě vklad 
části podniku jako nejlepší varianta. Zvolený způsob je transparentní jak z 
pohledu obchodně-právního, tak pracovněprávního. 
V souladu s § 67a obchodního zákoníku vyžaduje Smlouva o vkladu části podniku 
schválení valnou hromadou Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Dle příslušných 
ustanovení obchodního zákoníku přejdou veškerá práva a povinnosti související 
s částí podniku na nově založenou společnost; zejména vlastnická práva (věci, 
ochranné známky), práva a povinnosti vyplývající ze závazkových vztahů části 
podniku (obchodní smlouvy), a práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních 
vztahů k zaměstnancům části podniku. 

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

  


