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PROTINÁVRHY AKCIONÁŘŮ K BODU 4 POŘADU VALNÉ HROMADY  

svolané představenstvem akciové společnosti 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, spisová značka B 2322,  
na 8. prosince 2015 od 11:00 hodin do hotelu TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov 

 

 
Představenstvo společnosti obdrželo: 

 dne 12. 11. 2015 protinávrh od akcionáře Jana Hejkala, bytem Podolská 103/126, Praha 4, 
PSČ 147 00. Akcionář uplatňuje protinávrh k bodu 4 pořadu valné hromady – Rozhodnutí 
o nabytí vlastních akcií společnosti, (dále jen „protinávrh č. 1“); 

 dne 25. 11. 2015 protinávrh od akcionáře Ing. Tomáše Růžičky, bytem Molákova 596/12, 186 00. 
Akcionář uplatňuje protinávrh k bodu 4 pořadu valné hromady – Rozhodnutí o nabytí vlastních 
akcií společnosti (dále jen „protinávrh č. 2“). 

 
ZNĚNÍ PROTINÁVRHU Č. 1: 

Valná hromada schvaluje návrh k bodu 4. pořadu jednání valné hromady ve znění předloženém 
představenstvem Společnosti vyjma části c) která nově zní: „nejnižší cena, za kterou může 
společnost jednotlivé akcie nabýt: 218 Kč“. 

ODŮVODNĚNÍ AKCIONÁŘE:  

Jako odůvodnění k tomuto mému protinávrhu k bodu 4. pořadu valné hromady sděluji, že zřetelnější 
určení spodní meze intervalu ceny pro nabývání vlastních akcií, které reflektuje probíhající přítomnost, je 
smysluplnější pro dosažení účelu nabývání vlastních akcií Společností. Ztotožňuji se i s odůvodněním 
představenstva. 

STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA: 

Představenstvo společnosti obdrželo dne 12. 11. 2015 protinávrh od akcionáře (dále jen „protinávrh“). 
Představenstvo společnosti jej posoudilo následujícím způsobem: 

1. Jedná se o protinávrh akcionáře k bodu 4 pořadu valné hromady, který je odlišný od návrhu 
představenstva na rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti. 

2. Představenstvo společnosti ve svém návrhu spodní hranice intervalu ceny pro nabývání vlastních 
akcií (tj. 10 Kč jako nejnižší ceny, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt) vycházelo ze 
skutečnosti, že spodní hranice rovnající se nominální hodnotě akcie dává společnosti maximální 
možnou flexibilitu v rozhodování. Jiná, resp. vyšší částka by potřebnou flexibilitu omezila. 
Představenstvo společnosti neshledalo důvod, proč by nejnižší cena, za kterou může společnost 
jednotlivé akcie nabýt, měla být právě 218 Kč, jak akcionář navrhuje. Představenstvo společnosti 
ubezpečuje akcionáře, že akcie budou vždy nabývány s péčí řádného hospodáře. 

3. Z výše uvedených důvodů představenstvo společnosti přijalo k protinávrhu akcionáře negativní 
stanovisko.  

4. Vzhledem k tomu, že akcionář uplatnil svůj návrh ve lhůtě podle čl. 11 odst. 5 stanov společnosti 
a § 361 zákona o obchodních korporacích, představenstvo v daném případě rozhodlo, že bude 
ohledně protinávrhu postupovat předepsaným způsobem podle zákona o obchodních 
korporacích, tj.: 

a. uveřejní jej na internetových stránkách společnosti, 

b. rozešle jej se svým stanoviskem způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro 
svolání valné hromady. 

 
ZNĚNÍ PROTINÁVRHU Č. 2: 

Valná hromada schvaluje návrh k bodu 4. pořadu jednání valné hromady ve znění předloženém 
představenstvem Společnosti s tím, že část e) bude doplněna o: „Program výkupu vlastních akcií 
bude v čase rozdělen tím způsobem, že v každém kalendářním pololetí bude za účelem nákupu 
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vlastních akcií použita částka odpovídající jedné desetině tohoto limitu, tedy 800mil Kč. Tato 
hodnota je považována jako minimální. Maximální omezení k odkupu vlastních akcií v daném 
pololetí je stanoveno ve výši 5-násobku této částky, tedy 4mld Kč.“ 

Celé znění části e) tak bude znít: „nejvyšší úhrnná cena všech akcií, které společnost na základě 
tohoto usnesení může nabýt: 8 mld. Kč. Program výkupu vlastních akcií bude bude v čase 
rozdělen tím způsobem, že v každém kalendářním pololetí bude za účelem nákupu vlastních akcií 
použita částka odpovídající jedné desetiny tohoto limitu. Tato hodnota je považována jako 
minimální, tedy 800mil Kč. Maximální omezení k odkupu vlastních akcií v daném pololetí je 
stanoveno ve výši 5-násobku této částky, tedy 4mld Kč.“ 

ODŮVODNĚNÍ AKCIONÁŘE:  

Předchozí program výkupu vlastních akcií schválen dne 19. dubna 2012, nebyl plně využit. Zavedením 
minimální hodnoty objemu prostředků, které by společnost na výkup vlastních akcií měla vynaložit, 
zavádí vyšší stupeň závaznosti tohoto návrhu. Zároveň povede i k vyšší předvídatelnosti dopadu tohoto 
kroku do likvidity obchodů s akciemi společnosti a dle mého názoru pozitivně podpoří cenu akcie. 
Zavedení maximálního objemu je navrhováno z důvody omezené likvidity českého akciového trhu. 

STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA: 

Představenstvo společnosti obdrželo dne 25. 11. 2015 protinávrh od akcionáře (dále jen „protinávrh“). 
Představenstvo společnosti jej posoudilo následujícím způsobem: 

1. Jedná se o protinávrh akcionáře k bodu 4 pořadu valné hromady, který doplňuje návrh 
představenstva na rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti. 

2. Představenstvo společnosti k doplnění zaujalo negativní stanovisko z důvodu, že návrh v podobě, 
jak byl podán, je fakticky nerealizovatelný. Z podstaty fungování finančních trhů, kdy předem není 
známý ani objem obchodovaných akcií ani jejich cena, se nelze zavazovat k minimálním 
realizovaným objemům obchodu v určitém časovém období. Z objektivních důvodů by tedy 
takový parametr nemohl být naplněn, např. kvůli nízkému objemu akcií nabízených k prodeji 
v daném období. Představenstvo společnosti ubezpečuje akcionáře, že akcie budou vždy 
nabývány s péčí řádného hospodáře. 

3. Vzhledem k tomu, že akcionář uplatnil svůj návrh ve lhůtě podle čl. 11 odst. 5 stanov společnosti 
a § 361 zákona o obchodních korporacích, představenstvo v daném případě rozhodlo, že bude 
ohledně protinávrhu postupovat předepsaným způsobem podle zákona o obchodních 
korporacích, tj.: 

a. uveřejní jej na internetových stránkách společnosti, 

b. rozešle jej se svým stanoviskem způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro 
svolání valné hromady. 

Představenstvo společnosti O2 Czech Republic a.s. 


