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Společnost O2 Czech Republic a.s. obdržela dne 13. 10. 2014 žádost většinového 

akcionáře, společnosti PPF Arena 2 B. V. o poskytnutí finanční asistence.  

 

Představenstvo společnosti O2 Czech Republic a.s. žádost projednalo a rozhodlo o 

provedení analýzy a o přípravě kroků nezbytných pro případné schválení finanční asistence 

v souladu s obecně závaznými předpisy. 

 

Žádost o poskytnutí úvěru společností na nabytí jejich akcií stávajícímu akcionáři je v 

souladu s platnými zákony. JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., z katedry obchodního práva 

Právnické fakulty UK, člen expertní skupiny pro nový občanský zákoník, k tomu vysvětluje: 

"Jedná se o zákonem dovolený a přísně regulovaný proces, kterému podléhá každé 

poskytnutí zálohy, zápůjčky nebo úvěru obchodní korporací pro účely získání jejích podílů 

nebo poskytnutí zajištění obchodní korporací pro tyto účely." 

 

Poskytnutí finanční asistence je specifickým úkonem podle platného českého právního řádu. 

Podle JUDr. Petra Čecha je "finanční asistence institut výslovně upravený novým zákonem 

o obchodních korporacích (§311 a násl.) a byl upraven rovněž v obchodním zákoníku. 

Vychází přitom z tzv. druhé směrnice EU čl. 23 a 23a (směrnice 77/91/ES, novelizovaná 

směrnicí č. 206/68/ES)." 

 

Při poskytnutí finanční asistence musí být dodržena řada zákonem vyžadovaných principů. 

JUDr. Libor Němec, Ph.D., vedoucí advokát AK Glatzová & spol., člen rozkladové komise 

ČNB a doporučovaný právník v oblasti bankovnictví a finance pro rok 2012 podle 

The Legal 500, k tomu poskytl vysvětlení: "Mezi stěžejní podmínky poskytnutí finanční 

asistence patří její poskytnutí za spravedlivých podmínek trhu a v zájmu společnosti (což 

ovšem neznamená, že tak musí být v zájmu každého jednotlivého akcionáře, neboť zájmy 

jednotlivých akcionářů se samozřejmě mohou lišit). Poskytnutí finanční asistence nesmí 

ohrozit solventnost společnosti, která ostatně za tímto účelem zřizuje zvláštní rezervní fond. 

Celý proces je podrobně popsán a podléhá schválení všech orgánů společnosti a za účasti 

obecně uznávaného nezávislého odborníka." 
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O společnosti O2 Czech Republic 

O2 Czech Republic je největším integrovaným telekomunikačním operátorem na českém trhu. V současnosti 

provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně 

konvergentních služeb v Evropě. Zákazníkům mobilních služeb nabízí nejmodernější technologie HSPA+ a LTE. O2 

má nejucelenější nabídku hlasových a datových služeb v České republice, přičemž mimořádná pozornost je 

věnována využití růstového potenciálu především v oblasti ICT. Datová centra O2 o celkové rozloze 7300 metrů 

čtverečních patří k největším hráčům v oblasti hostingových a cloudových služeb, stejně jako v oblasti managed 

services. Jako jediná v ČR a střední Evropě získala datová centra O2 certifikaci úrovně TIER III. Se službou O2 TV 

je společnost zároveň největším provozovatelem internetového televizního vysílání v Česku. Od roku 2007 působí 

také na trhu mobilních operátorů ve Slovenské republice, prostřednictvím 100% dceřiné společnosti O2 Slovakia. 

Od ledna 2014 je O2 Czech Republic součástí české investiční skupiny PPF.  

O skupině PPF 

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, pojišťovnictví, 

nemovitosti, oblast energetiky a těžbu nerostů, zemědělství, maloobchodní služby až po biotechnologie. Působnost 

PPF sahá ze střední a východní Evropy přes Rusko až do Asie. Skupina vlastní aktiva ve výši 22,113 miliardy EUR 

(k 30. 6. 2013). 


