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Podklady pro akcionáře 
 

k bodu 4)   pořadu jednání řádné valné hromady 
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,  
konané dne 28. dubna 2011 

 
 

Přehled výsledků kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  

za období od 8. května 2010 do 28. března 2011  
pro valnou hromadu konanou dne 28. dubna 2011 

 
 

 Dozorčí rada se v uvedeném období sešla na 3 řádných zasedáních a 1 mimořádném zasedání. 

 Dozorčí rada vykonávala dohled nad výkonem působnosti představenstva a nad 
uskutečňováním podnikatelské činnosti společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
důsledně v souladu se zákonem, Stanovami společnosti a vlastním jednacím řádem. 

 Dozorčí rada průběžně sledovala činnost společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
a klíčová rozhodnutí prováděná představenstvem a managementem a zabývala se podněty 
svých členů. 

 Dozorčí radě byly představenstvem a managementem poskytovány materiály a informace 
nezbytné pro výkon její činnosti. 

 Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za 
účetní období končící 31. prosincem 2010 a auditorskou zprávu o ověření těchto účetních 
závěrek a neshledala přitom nedostatky. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě 
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. schválit účetní závěrky za účetní období končící 
31. prosincem roku 2010.  

 Dozorčí rada přezkoumala v souladu s § 66a odst. 10 obchodního zákoníku Zprávu 
představenstva podle § 66a obchodního zákoníku o vztazích mezi ovládanou osobou Telefónica 
O2 Czech Republic, a.s. a jejími ovládajícími osobami a dalšími propojenými osobami. Dozorčí 
rada přitom neshledala žádné nesrovnalosti či jiné důvody nesprávnosti této zprávy ve smyslu 
požadavků zákona.  

 V průběhu období, za které se zpracovává tento přehled výsledků kontrolní činnosti dozorčí 
rady, členové dozorčí rady zvolení zaměstnanci neprojevili názor odchylný od ostatních členů 
dozorčí rady a nezaujímají odchylný názor ani k záležitostem a doporučením uváděným v tomto 
přehledu. 

 

 

V Praze dne 28. 3. 2011 

 
 
Alfonso Alonso Durán 
předseda dozorčí rady  
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 


